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คาํเตือน 
 ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอยีดเกี(ยวกบัผู้ออกหลกัทรพัย์และเงื(อนไขของหลกัทรพัย ์
รวมทั >งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี(ยงที(เกี(ยวขอ้งเป็นอย่างด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และ
หนังสอืชี>ชวนนี> มไิด้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรอืสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยแ์นะนําใหล้งทุนในหลกัทรพัย์ที(เสนอขาย หรอืมไิด้ประกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ที(เสนอขาย หรอื
รบัรองความครบถ้วนและถูกต้องของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี>ชวนนี>แต่อย่างใด ทั >งนี> การรบัรองความ   
ถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชี>ชวนนี>เป็นความรบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ 

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชี>ชวนมขีอ้ความหรอืรายการที(เป็นเทจ็หรอืขาดขอ้ความที(ควรต้องแจง้ใน
สาระสําคญั  ผูถ้อืหลกัทรพัยท์ี(ได้ซื>อหลกัทรพัยไ์มเ่กนิหนึ(งปีนบัแต่วนัที(แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชี>ชวนมผีลใชบ้งัคบั
และยงัเป็นเจา้ของหลกัทรพัยอ์ยู่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากบรษิทัฯ หรอืเจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา  HG  แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. G.]. ทั >งนี> ภายในหนึ(งปีนบัแต่วนัที(ไดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชี>ชวนเป็น 
เทจ็หรอืขาดขอ้ความที(ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั แต่ไมเ่กนิสองปีนบัจากวนัที(แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชี>ชวนมผีลใช้
บงัคบั 

บุคคลทั (วไปสามารถขอตรวจสอบหรอืขอสําเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสือชี>ชวนได้ที(ศูนย์สารนิเทศ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร ในทกุวนัทาํการของ
สํานกังานระหว่างเวลา Q.// น. –-G.// น. และ -].// น. –-D.// น. หรอืทาง http://www.sec.or.th 

 
 

คาํเตือน : การลงทุนมีความเสี.ยง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสินใจลงทุน 
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 ส่วนที� � หน้าที� 1 

ส่วนที� 1 

ข้อมูลสรปุ (Executive Summary) 

ข้อมลูสรปุนี" เป็นส่วนหนี�งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชี"ชวน ซึ�งเป็นเพียงข้อมลูสรปุ
เกี�ยวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสี�ยงของบริษทัที�ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์  ("บริษทัฯ") ดงันั "น ผูล้งทุนต้อง
ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี"ชวนฉบบัเตม็ ซึ�งสามารถขอได้จากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์หรืออาจศึกษาข้อมลู
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือชี"ชวนที�บริษทัฯ ยื�นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ที� website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ข้อมูลสรปุของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่และหุ้นสามญัเดิมต่อประชาชน 

บริษทั ออริจิ"น พรอ็พเพอรตี์" จาํกดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย: 30 กนัยายน และ L-N ตลุาคม NOOP) 

ข้อมูลเกี�ยวกบัการเสนอขาย: 
ผูเ้สนอขาย: บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ")  
ประเภทธรุกิจ: ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
จาํนวนหุ้นที�เสนอขาย: จํานวน 150,000,000 คดิเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุน้สามญัที�ออกและเรยีกชําระแลว้
ทั 
งหมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครั 
งนี
 
สดัส่วนการเสนอขายหุ้น: 

ประเภทผูล้งทุน จาํนวนหุ้นที�เสนอขาย (หุ้น) สดัส่วนที�เสนอขาย (รอ้ยละ) 
- ผูล้งทุนสถาบนั 30,000,000 20.00 
- บุคคลทั �วไป 75,000,000 50.00 
- ผูม้อุีปการคุณ 45,000,000 30.00 

เงื�อนไขการจดัจาํหน่าย:     
� รบัประกนัการจาํหน่ายอย่างแน่นอนทั 
งจาํนวน (FirmUnderwriting)        
� ไม่รบัประกนัการจาํหน่าย (Best Effort) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน: 9.00 บาทต่อหุน้ 
มูลค่าการเสนอขาย: 1,350,000,000 บาท 
การเสนอขายหุ้นหรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 90 วนัก่อนหน้า:  
� ไม่ม ี� ม ี    จาํนวนหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงที�เสนอขาย......   หุน้ราคาเสนอขาย..........................บาท 

มูลค่าที�ตราไว ้(par): 0.5 บาทต่อหุน้ มูลค่าตามราคาบญัชีต่อหุ้น (book value): 0.84 บาทต่อหุน้ 
 
ที�มาของการกาํหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื�อประกอบการประเมินราคาหุ้นที�เสนอขาย: 

การกําหนดราคาหุน้ที�จะเสนอขายในครั 
งนี
ไดม้กีารพจิารณาจากการสาํรวจความตอ้งการซื
อหลกัทรพัย ์(Book 
Building) ซึ�งเป็นวธิกีารสาํรวจปรมิาณความต้องการซื
อหุน้สามญัของนักลงทุนสถาบนัทั 
งในและต่างประเทศในแต่ละ
ระดบัราคา โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครั 
งนี
เท่ากบัหุน้ละ 9.00 บาท คดิเป็นอตัราส่วนราคาหุ้นต่อ
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 18.41 เท่า โดยคาํนวณจากกาํไรสทุธขิองบรษิทัฯ  ในช่วง 
4 ไตรมาสล่าสดุ (ตั 
งแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 ถงึไตรมาส 2 ปี 2558) ซึ�งเท่ากบั 293.36 ลา้นบาท และหารดว้ยจาํนวนหุน้
สามญัทั 
งหมด abb,000,000 หุน้ (Fully diluted) จะไดก้าํไรสทุธเิท่ากบั 0.49 บาทต่อหุน้  
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ทั 
งนี
 อตัราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธดิงักล่าว คํานวณจากผลประกอบการในอดตีของบรษิัทฯ โดยที�ยงัมไิด้
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคต ซึ�งเป็นปจัจัยสําคัญปจัจัยหนึ�งที�นักลงทุนควรพิจารณา
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน 
อตัราส่วนราคาต่อกาํไร ("P/E Ratio"):   18.41 เท่า                  
P/E Ratio ของบริษทัอื�นในอตุสาหกรรมเดียวกนั:   9.53 เท่า 
ตลาดรอง:  � SET  � mai 
หมวดธรุกิจ (sector):  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน:  � profit test � market capitalization test 

 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน: 

บรษิทัฯ มวีตัถุประสงคใ์นการนําเงนิที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 
งนี
ประมาณ 
1,315 ล้านบาท หลงัหกัค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนไปใช้ตาม
วตัถุประสงค ์ดงันี
  

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จาํนวนเงินที�ใช้โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาการใช้เงิน

โดยประมาณ 
1. เพื�อเป็นเงนิทุนสาํหรบัการพฒันา

โครงการ และ/หรอื การเขา้ลงทนุใน
กจิการ หรอืโครงการจากผูพ้ฒันา
อสงัหารมิทรพัยร์ายอื�น 

615 - 815 ภายในปี ijjk 

2. เพื�อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ jbb - lbb ภายในปี ijjk 
รวม 1,315  

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: 
คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจาํปีของบรษิทัฯ โดยจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากที�

ประชุมผู้ถอืหุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบรษิทัฯ มอีํานาจอนุมตัิใหจ้่ายเงนิปนั
ผลไดเ้ป็นครั 
งคราวเมื�อเหน็ว่าบรษิทัฯ มผีลกาํไรสมควรพอจะทาํเช่นนั 
นได ้แลว้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รายงานให้
ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บรษิัทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ mb ของกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ
หลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลและหลงัหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทที�กฎหมายและบรษิทัฯ กําหนดไวใ้นแต่ละปี ทั 
งนี
 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลโดยคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ เพื�อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 
เช่น ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ การสาํรองเงนิไวเ้พื�อลงทุนในอนาคต การสาํรองเงนิไวเ้พื�อ
จ่ายชําระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ และการจ่ายเงนิปนัผลนั 
นไม่มผีลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั ตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม 

ทั 
งนี
 ที�ประชุมคณะกรรมการครั 
งที� m/ijjq และครั 
งที� l/ijjq เมื�อวนัที� �m พฤษภาคม ijjq และวนัที� �� 
สงิหาคม ijjq มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จาํนวน �sk.m ลา้นบาท และ ���.m ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จํานวน �sk.m ลา้นบาทเรยีบรอ้ยแลว้ และคาดว่าจะจ่ายเงนิปนัผลระหว่าง
กาล อกีจํานวน ���.m ลา้นบาท ภายในวนัที� 30 กนัยายน ijjq ซึ�งการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะทําให้เงนิสดและ



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงนิรวมงวดหกเดอืนสี
นสุดวนัที� sb มิถุนายน ijjq ลดลงเป็นจํานวน 
���.m ลา้นบาท อนึ�ง การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลดงักล่าวนี
เป็นการจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ และไม่ได้
รวมถงึผูถ้อืหุน้ใหม่จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั 
งแรกในครั 
งนี
 

 
รายละเอียดเกี�ยวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรพัย:์ 

บรษิัท ออรจิิ
น พรอ็พเพอร์ตี
 จํากดั (มหาชน) ("บรษิัทฯ") จดทะเบยีนจดัตั 
งเป็นบรษิัทจํากดัตามกฎหมาย
ตั 
งแต่ปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มต้น 10.0 ล้านบาท โดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก          
(“ครอบครวัจรูญเอก") เพื�อประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลซึ�งดาํเนินการโดยบรษิทัฯ และบรษิทั ออรจิิ
น วนั จาํกดั ("ออรจิิ
น วนั") 
ซึ�งออรจิิ
น วนั ไดม้กีารขยายการประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิ�มตมิดว้ย และธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบั
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ บรกิารจดัหาผู้เช่าห้องชุด และบรกิารรบัจ้างบรหิารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่
โครงการที�บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาเท่านั 
น ซึ�งดําเนินการโดยบรษิทั คอนโด เอเจนซี� แอนด ์เมเนจเมน้ท ์จํากดั ("คอนโด 
เอเจนซี�") ทั 
งนี
  บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที�มีการออกแบบโครงการที�มีเอกลักษณ์ 
(Uniqueness Project Design) ฟงัก์ชั �นการใชง้านหอ้งชุดที�คุ้มค่า (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลศิ
ในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale Service Excellent) บริษัทฯ เ ป็นหนึ� ง ในผู้ประกอบการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมที�เป็นผูบุ้กเบกิโครงการคอนโดมเินียมบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง จงัหวดั
สมุทรปราการ และไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ีทาํใหม้กีารพฒันาโครงการคอนโดมเินียมอย่างต่อเนื�อง  

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มโีครงการคอนโดมเินียมที�ปิดโครงการแลว้ จํานวน 1 โครงการ โครงการ
ที�อยู่ระหว่างการขายจาํนวน i� โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการที�พฒันาแลว้เสรจ็จาํนวน 8 โครงการ ซึ�งเป็นโครงการ
ของออรจิิ
น วนั 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ B-Loft สขุมุวทิ �bk และโครงการที�อยู่ระหว่างพฒันา จาํนวน 1s โครงการ) 
และโครงการในอนาคต จาํนวน j โครงการ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: 

ณ วนัที� 17 พฤศจกิายน ijjl รายชื�อผูถ้อืหุน้ และสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ตามที�ปรากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อื
หุน้ ดงันี
 

รายชื�อผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัใครั "งนี"  หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในครั "งนี"  

หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัและ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ* 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

ครอบครวัจรญูเอก 
- นายพรีะพงศ ์จรญูเอก*** 
- นางอารดา จรญูเอก*** 
- บรษิทั ทุนพรีดา จาํกดั 

mmk,kkk,kqb 
ii5,000,000  
194,999,980  
sb,bbb,bbb 

100.00 
50.00 
ms.ss 
a.al 

mmk,kkk,kqb 
ii5,000,000  
1k4,999,980 
sb,bbb,bbb  

75.00 
37.50 
32.j0 
j.bb 

450,314,980 
225,157,500 
195,157,480 
30,000,000 

74.66 
37.33 
32.36 
4.97 

นางพรรณ ีพทิยายน 20 0.00 20 0.00 20 0.00 
การเสนอขายต่อประชาชนในครั 
งนี
 - - 1j0,bbb,bbb 25.00 150,000,000 24.87 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานที�
ไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ*ิ** 

- - - - 2,835,000** 0.47 

รวม  450,bbb,bbb �bb.bb 6bb,bbb,bbb �bb.bb 603,150,000 100.00 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ  * บรษิทัฯ ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯ จํานวนไม่เกนิ 3,150,000 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (รายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในส่วนที� i.s – ขอ้ k.i ใบสาํคญัแสดงสทิธ)ิ   
** คํานวณจากสมมตฐิานที�ว่า กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใช้สทิธซิื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทั 
งหมด และหกัดว้ยยอด
ใบสาํคญัแสดงสทิธขิองนายพรีะพงศ ์จรญูเอก และนางอารดา จรญูเอก รวมจาํนวน s�j,bbb หน่วย 
*** นายพรีะพงศ ์จรญูเอก และนางอารดา จรญูเอก ไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว จาํนวนคนละ �jl,jbb หน่วย   

ผูถ้ือหุ้นของบริษทั ทุนพีรดา จาํกดั 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
- นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
- นางอารดา จรญูเอก 
- ด.ญ. รดา จรญูเอก 
- ด.ช. พรีะ จรญูเอก 
- นางพรรณ ีพทิยายน 

1jb,bbb 
149,999 
1bb,bbb 
1bb,bbb 

� 

30.bb 
30.00 
20.bb 
20.bb 
b.bb 

รวม  5bb,bbb �bb.bb 
 
สดัส่วนรายได้: 

รายได้รวมของบรษิัทฯ สําหรบัปีบญัช ีij54 ijjj ijj6 ijjl และงวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� 3b มถุินายน 2558 
สามารถจาํแนกตามกลุ่มธุรกจิ ไดด้งัต่อไปนี
  

 

ประเภทรายได้ 
 

ดาํเนินการ
โดย 

ร้อยละการ
ถอืหุ้นของ

บริษทัฯ 

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม**** 

ปีบญัชี 2554* ปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 ปีบญัชี 2557 งวด c เดือนปี NOOP 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ 

บรษิทัฯ และ 
ออรจิิ
น วนั 

100.bb - - 190,844.9 99.17 412,701.7 98.53 550,195.1 
 

98.35 
1,063,348.8 98.45  

รายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารที�
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย์** 

คอนโด เอ
เจนซี� 

100.bb - - ijk.m b.�s kia.m b.ii 2,864.2 0.51 
1,883.4 0.17  

รายไดอ้ื�น*** บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย 

�bb.bb 44.2 100.00 �,ssl.k b.lb j,iia.m �.ij 6,381.3 1.14 
14,853.3 1.38  

รายได้รวม   44.2 100.00 192,442.2 100.00 418,854.4 100.00 559,440.5 100.00 1,080,085.5 100.00 
หมายเหตุ:  * ในปี ijjm บรษิทัฯ ไมไ่ดจ้ดัทาํงบการเงนิรวม อย่างไรกต็าม ในปีดงักลา่ว คอนโด เอเจนซี� และ ออรจิิ
น วนั ยงัไมม่รีายไดจ้ากธุรกจิหลกัซึ�งไมไ่ดม้นีัยสาํคญัต่องบ

การเงนิของบรษิทัฯ 
** รายไดจ้ากคา่บรกิาร ประกอบดว้ย รายไดค้า่บรหิารนติบิุคคล รายไดค้า่บรกิารทาํความสะอาดนติบิุคคล เป็นหลกั 

 *** รายไดอ้ื�นประกอบดว้ย ดอกเบี
ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั และรายไดเ้งนิมดัจํารบัจากการยกเลกิสญัญาซื
อขายเป็นหลกั 
 **** งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ในรอบระยะเวลา 2555-2557 สามารถนํามาวเิคราะห์เปรยีบเทยีบตามโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ ณ ปจัจุบนัได้ เนื�องจากการจดัทํางบ

การเงนิรวมของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาวา่ กอ่นวนัที�บรษิทัฯ จะเขา้ลงทนุในบรษิทัย่อยทั 
ง 2 บรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ซึ�งไดแ้ก ่นายพรีะพงศ ์จรญูเอก และ
นางอารดา จรญูเอก ไดถ้อืหุน้และควบคุมการดําเนินงานของบรษิทัย่อยทั 
งสองบรษิทัมาโดยตลอด ดงันั 
น การลงทนุครั 
งนี
จงึเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม
เดยีวกนั และบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิรวม โดยถอืเสมอืนวา่บรษิทัย่อยทั 
งสองบรษิทัเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มาโดยตลอด 

แหลง่ที�มา:  ขอ้มลูบรษิทัฯ 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ: 

ณ วนัที� �m พฤษภาคม ijjq คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทั 
งหมดจาํนวน �b ท่าน ดงันี
 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
�.  นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ี ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
i.  นายนิวตั ิลมุนพนัธ ์ กรรมการ 
s. นายเมธา จนัทรแ์จม่จรสั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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รายชื�อ ตาํแหน่ง 
m. นางวณีา อรญัญเกษม กรรมการอสิระ 
j.  นายพรีะพงศ ์จรญูเอก กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
a.  นางอารดา จรญูเอก กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที�ปฏบิตักิาร  
l. นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ

และการบญัช ี
q.  นายสหสั ตรทีพิยบุตร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
k.  พลอากาศเอกบุรรีตัน์ รตันวานิช กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
�b. นางสาววรุณรตัน์  จูจ้นิดา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

โดยมนีางสาววารศิา วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 
สรปุปัจจยัความเสี�ยงของบริษทัฯ: 

1. ความเสี�ยงอนัเกี�ยวกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

1.1 ความเสี�ยงจากการจดัหาที�ดนิเพื�อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต 
1.2 ความเสี�ยงจากการที�บรษิทัฯ มรีายไดห้ลกัจากผลติภณัฑป์ระเภทคอนโดมเินียมชนิดเดยีว 
1.3 ความเสี�ยงจากแนวโน้มตน้ทุนการก่อสรา้ง และตน้ทุนค่าแรงที�เพิ�มสงูขึ
น 
1.4 ความเสี�ยงจากความสาํเรจ็ของโครงการที�กาํลงัพฒันาอยู่และโครงการในอนาคต 
1.5 ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของโครงการในแถบพื
นที�จงัหวดัสมุทรปราการ 
1.6 ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิบรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง (Contractor) น้อยราย 
1.7 ความเสี�ยงจากการแขง่ขนัสงูในอุตสาหกรรม 
1.8 ความเสี�ยงจากการกูย้มืเงนิและอตัราดอกเบี
ยเงนิกู ้
1.9 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบยีบซึ�งอาจมผีลกระทบต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์

ของบรษิทัฯ 
1.10 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิ การเมอืงภายในประเทศ ภยัธรรมชาต ิตลาดการเงนิ 

และปจัจยัมหภาคอื�นๆ 

2. ความเสี�ยงด้านการบริหารจดัการของบริษทัฯ 

i.� ความเสี�ยงจากการมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ที�มอีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบายการบรหิารงาน 

3. ความเสี�ยงจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

s.� ความเสี�ยงจากการนําหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์

s.i ความเสี�ยงกรณีราคาหุน้ของบรษิทัฯ อาจมคีวามผนัผวน ซึ�งก่อให้เกดิผลขาดทุนอย่างมนีัยสําคญัต่อผู้
ลงทุนที�ซื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯในการเสนอขายหุน้สามญัในครั 
งนี
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s.s ความเสี�ยงกรณีที�ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ จาํนวนมาก และหากผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ดงักล่าวสามารถขายหุน้ไดใ้นอนาคตอาจมผีลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัฯ 

3.4 ความเสี�ยงเรื�องผลกระทบจากราคาหลกัทรพัยจ์ากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื
อหุ้นสามญั
ของบรษิทัฯ ที�ออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ซึ�งราคาใชส้ทิธติํ�ากว่าราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 
งนี
 

s.5 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการซื
อขายและการสง่มอบหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
s.6 ความเสี�ยงกรณีเงนิปนัผลที�ประกาศจ่ายในอดตีอาจไม่สามารถบ่งชี
ถงึการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ใน

อนาคต 
s.7 ความเสี�ยงกรณีกฎหมายไทยและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯมขีอ้จํากดัการถือหุ้นของชาวต่างชาติซึ�งอาจมี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้บรษิทัฯ 

สรปุฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานย้อนหลงัสาํหรบัปี NOOg – NOOi และงวด c เดือนของปี NOOP 

รายการ หน่วย 
ปีบญัชี 2554 

(jL ธ.ค. NOOg) 
ปีบญัชี 2555 

(jL ธ.ค. NOOO) 
ปีบญัชี 2556 

(jL ธ.ค. NOOc) 
ปีบญัชี 2557 

(jL ธ.ค. NOO7) 

งวด c เดือน 
ปี 255P** 

(jk มิ.ย. NOOP) 
สนิทรพัยร์วม พนับาท 121,376.4 459,625.5 1,010,987.0 1,909,796.8 2,451,109.1 

 
หนี
สนิรวม พนับาท 86,358.8 246,972.6 710,178.8 1,623,090.1 2,073,835.4 

 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ พนับาท 35,017.6 212,652.9 300,808.2 286,706.7 377,273.7*** 

 
รายไดจ้ากการขาย พนับาท - 190,844.9 412,701.7 550,195.1 1,063,348.8  
รายไดร้วม พนับาท 44.2 192,442.2 418,854.4 559,440.5 1,080,085.5  
ตน้ทุนรวม พนับาท - 109,045.5 223,998.8 320,186.4 620,417.3  
ค่าใชจ่้ายรวม พนับาท �j,�jj.b 50,800.7 111,556.2 148,195.5 161,916.1 
กาํไร/(ขาดทุน) สุทธ ิ พนับาท (15,348.0) 28,635.3 64,155.2 70,304.1 229,939.8  
กาํไรสุทธต่ิอหุน้ (EPS)* บาทต่อหุน้ (0.19) 0.12 0.14 0.16 0.51 
อตัราสว่นหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(D/E Ratio) 

เท่า i.ml �.�a i.sa 5.66 5.50 

อตัราสว่นหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD/E Ratio) 

เท่า �.ii 
 

0.57 1.10 3.60 3.68 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) รอ้ยละ -ib.il k.qa q.li 4.81 i�.bk 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(ROE) 

รอ้ยละ -ji.ab 23.12 24.99 23.93 �sq.ji 

หมายเหตุ: * คํานวณจากมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ b.jb บาท เพื�อใชใ้นการเปรยีบเทยีบได ้
 ** คํานวณแบบคดิเตม็ปี (Annualized) เพื�อใหส้ามารถวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบได ้

*** ตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 
งที� l/ijjq เมื�อวนัที� �b สงิหาคม ijjq อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล จาํนวน ���.m  
ล้านบาท ซึ�งจะทําใหเ้งนิสดและส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวมงวดหกเดอืนสี
นสุดวนัที� sb มถุินายน ijjq ลดลงเป็นจาํนวน 
���.m ลา้นบาท โดยคาดวา่จะจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวภายในวนัที� 30 กนัยายน ijjq อนึ�ง การจา่ยเงนิปนัผลระหว่างกาลดงักล่าวนี
เป็นการจา่ยใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ และไมไ่ดร้วมถงึผูถ้อืหุน้ใหมจ่ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุต่อประชาชนเป็นครั 
งแรกในครั 
งนี
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คาํอธิบายเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานที�ผา่นมา: 

บรษิทัฯ เริ�มก่อตั 
งขึ
นในปี 2552 และเริ�มพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมโครงการแรก ภายใต้
ชื�อ Sense of London สุขุมวทิ �bk มูลค่าโครงการประมาณ 198 ลา้นบาท ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมเินียมโครงการ
แรกๆ ในบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง จงัหวดัสมุทรปราการ และไดร้บัผลการตอบรบัเป็นอย่างดจีากลูกคา้ ซึ�ง
โครงการดงักล่าวไดเ้ริ�มก่อสรา้งในเดอืนมนีาคม ijjm และแลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายน ij5j ทําใหบ้รษิทัฯ เริ�มรบัรู้
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2555 และภายหลงัจากโครงการแรกประสบความสาํเรจ็ บรษิทัฯ ไดพ้ฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมมาอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี
 บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จาํนวน 3 บรษิทั 
ได้แก่ ออรจิิ
น วนั ซึ�งประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และธุรกจิให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ คอนโด เอเจนซี� ซึ�ง
ประกอบธุรกิจให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ เช่น การบริหารจดัการนิติบุคคลส่วนกลางของ
คอนโดมเินียม การเป็นตวักลางในการจดัหาผูเ้ช่าหอ้งชุด เป็นต้น และ ทสิา ลฟิวิ�ง ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของคอนโด เอ
เจนซี� ซึ�งใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ การเป็นนายหน้าขายหอ้งชุด และบรกิารจดัหาผูเ้ช่า
หอ้งชุด โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาตโิดยเฉพาะคนญี�ปุน่ โดยบรษิทัย่อยทั 
งสามแห่งดงักล่าวจะสามารถช่วย
สร้างรายได้เพิ�มเติมและสนับสนุนผลการดําเนินงานให้แก่กลุ่มบรษิัทฯ อกีด้วย และ ณ วนัที� 3b มถุินายน ijjq 
บรษิทัฯ มโีครงการคอนโดมเินียมที�ปิดโครงการแลว้ จํานวน � โครงการ โครงการที�อยู่ระหว่างการขายจํานวน i� 
โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการที�พฒันาแลว้เสรจ็จํานวน q โครงการ ซึ�งเป็นโครงการของออรจิิ
น วนั 1 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 109 และโครงการที�อยู่ระหว่างพฒันา จาํนวน 1s โครงการ) และโครงการในอนาคต 
จาํนวน j โครงการ  

จากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินียมทั 
งแบบอาคาร Low Rise และอาคาร High 
Rise อย่างต่อเนื�องนั 
น ทําใหบ้รษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างต่อเนื�องในรอบ 
3 ปีที�ผ่านมา (2555-2557) โดยมอีตัราการเตบิโตโดยเฉลี�ยต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 69.79 ทั 
งนี
 สาํหรบัปี 2555 2556 
และ 2557 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัยร์วมจํานวน 190.8 ล้านบาท 412.7 ล้านบาท และ 550.2 
ตามลําดบั โดยในปี 2554 บรษิัทฯ ยงัไม่มกีารรบัรู้รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์เนื�องจากบรษิัทฯ เริ�มโอน
กรรมสทิธิ �หอ้งชุดของโครงการแรก Sense of London สขุมุวทิ 109 ในเดอืนเมษายน 2555 ทั 
งนี
 บรษิทัฯ มแีผนการ
เตบิโตดว้ยการขยายจาํนวนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียม โดยพจิารณาคดัเลอืกการพฒันา
โครงการบนทําเลที�มีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการที�อยู่อาศัยทั 
งในแถบรอบนอกของกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมทั 
งแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ�งบริษัทฯ จะทําการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการพัฒนา
โครงการ และพจิารณาอตัราผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดร้บั ทั 
งนี
 บรษิัทฯ เชื�อว่าผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ จะ
ทยอยเตบิโตเพิ�มมากขึ
นในอนาคตอย่างต่อเนื�อง 

สาํหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด a เดอืนสิ
นสุดวนัที� sb มถุินายน ijjq บรษิทัฯ มรีายได้
รวมจาํนวน 0.04 ลา้นบาท 192.4 ลา้นบาท 418.k ลา้นบาท 559.4 ลา้นบาท และ �,bqb.� ลา้นบาท ตามลาํดบั และ
มกีําไร (ขาดทุน)สุทธ ิจํานวน -15.m ลา้นบาท 28.6 ลา้นบาท 64.i ลา้นบาท 70.3 ลา้นบาท และ iik.9  ลา้นบาท  
ตามลําดับ ทั 
งนี
  บริษัทฯ มีรายได้รวมเติบโตขึ
นอย่างต่อเนื�องจากการเติบโตขึ
นของรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์เป็นส่วนใหญ่ กล่าวคอื รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัยม์าจากการเพิ�มขึ
นของโครงการที�แลว้
เสรจ็และไดม้กีารโอนกรรมสทิธิ �หอ้งชุดใหแ้ก่ผูซ้ื
อ โดยบรษิทัฯ เริ�มการโอนกรรมสทิธิ �หอ้งชุดของโครงการ Sense of 
London สุขุมวทิ 109 ในปี 2555 และสาํหรบัโครงการ Kensington สุขุมวทิ 107 และโครงการ Notting Hill สุขุมวทิ 
107 ในปี 2556 และสําหรบัโครงการ The Knight I และ II สุขุมวทิ �bl โครงการ Knightbridge สุขุมวทิ 107 และ 
โครงการ B Loft สุขุมวทิ 109 ในปี 2557 และสําหรบัโครงการ The Knight I และโครงการ The Knight II สุขุมวทิ 
107 โครงการ Knightsbridge สุขุมวทิ 107 โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 115 โครงการ B-Republic สุขุมวทิ 101/1 และ
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โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 109 ในงวด 6 เดอืนสิ
นสดุวนัที� 30 มถุินายน ijjq  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัไม่มกีารรบัรู้
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2554 เนื�องจากรายไดจ้ากการขายหอ้งชุดในโครงการอาคารชุดพกัอาศยั จะ
บนัทกึรบัรูร้ายไดข้ายเมื�อการก่อสรา้งเสรจ็ตามสญัญาและไดม้กีารโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มนีัยสาํคญัของ
ความเป็นเจ้าของใหแ้ก่ผู้ซื
อแล้ว โดยมกีารโอนกรรมสทิธิ �ใหผู้้ซื
อหลงัจากได้รบัชําระเงนิจากผู้ซื
อครบถ้วน ดงันั 
น 
จากการเติบโตของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสทิธภิาพ ทําให้บรษิทัฯ มอีตัรากําไรขั 
นต้นอยู่ในระดบัสูง อตัรากําไรสุทธอิยู่ในเกณฑด์ ีโดยอตัรากําไรขั 
นต้น
ของบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 รอ้ยละ 45.72 และรอ้ยละ 41.80 และรอ้ยละ 41.65 และอตัรากําไรสุทธ ิคดิเป็น
ร้อยละ 14.88 ร้อยละ 15.32 ร้อยละ 12.57 และร้อยละ 21.29 สําหรบัปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด a เดือน
สิ
นสดุวนัที� sb มถุินายน ijjqตามลาํดบั  

ณ สิ
นปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และสิ
นไตรมาส i ของปี ijjq บริษัทฯ มีสนิทรพัย์รวม จํานวน  
121.m ล้านบาท 459.6 ล้านบาท 1,01�.b ล้านบาท 1,909.8 ล้านบาท และ 2,451.1 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
สนิทรพัยส์่วนใหญ่เพิ�มขึ
นจากต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย ทั 
งนี
 ณ สิ
นปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 และสิ
นไตรมาส i ของปี ijjq บรษิัทฯ มหีนี
สนิรวม จํานวน 86.m ล้านบาท 24l.b ล้านบาท 710.i ล้าน
บาท 1,623.1 ลา้นบาท และ 2,07s.q ลา้นบาท ตามลําดบั ในขณะที�บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ จํานวน 35.0 ลา้น
บาท 212.l ลา้นบาท 300.8 ลา้นบาท 286.7 ลา้นบาท และ sll.s ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ�งอตัราส่วนหนี
สนิต่อสว่น
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ สิ
นปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี  2557 และสิ
นไตรมาส i ของปี ijjq คดิเป็น 2.47 เท่า 
1.16 เท่า 2.36 เท่า 5.66 เท่า และ j.jbเท่า ตามลําดบั และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
คดิเป็น 1.22 เท่า 0.57 เท่า 1.10 เท่า 3.60 เท่า และ s.aq เท่า ตามลาํดบั ทั 
งนี
 อตัราสว่นหนี
สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 
และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี ijjj มแีนวโน้มลดลงจากปี 2554 เนื�องจากบรษิทัฯ 
มกีารเพิ�มทุนจาํนวน 150.0 ลา้นบาทเป็นจาํนวน 200.0 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม ณ วนัที� s� ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ 
มอีตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ
น เนื�องจาก
บรษิทัฯ  มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิ�มขึ
นเป็นหลกั เพื�อใชส้าํหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี�
เพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง แต่ ณ วนัที� sb มถุินายน ijjq บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราสว่น
หนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลี�ยนแปลงจาก ณ สิ
นปี ijjl อย่างมนีัยสําคญั นอกจากนี
 เมื�อ
บรษิทัฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนในครั 
งนี
แลว้ บรษิทัฯ เชื�อว่า อตัราสว่นหนี
สนิต่อสว่นของ
ผู้ถือหุ้น และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ จะลดลงตํ�ากว่าที�เจ้าหนี
ธนาคาร
กาํหนด  

ณ วนัที� 30 มถุินายน บรษิทัฯ มเีงื�อนไขของสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวที�สาํคญั (Loan Covenants) ไดแ้ก่  

1. เงื�อนไขการดํารงอัตราส่วนหนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to 
Equity ratio) ตามสญัญาเงนิกูก้บัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน j แห่งจากจาํนวนเจา้หนี
ธนาคารทั 
งหมด a แหง่ 
แบ่งเป็น  

- ผู้กู้จะต้องดํารงอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (Interest Bearing Debt to 
Equity ratio) ไวใ้นอตัราไม่เกนิ m : 1 ของงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบบญัชขีองปี ijjq 
และอยู่ในระดบัไม่เกนิ 2 : 1 สาํหรบัรอบบญัชถีดัจากปี ijjq เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาที�สญัญา
เงนิกูม้ผีลบงัคบัใช ้และ/ หรอืตลอดเวลาที�ผูกู้ย้งัมเีงนิจาํนวนใดคา้งชาํระอยู่ ทั 
งนี
 เงื�อนไขดงักล่าว
เป็นไปตามสญัญาเงนิกูก้บัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน � แห่ง โดย ณ วนัที� sb มถุินายน ijjq บรษิทัฯ
สามารถดาํรงอตัราสว่นดงักล่าวไดต้ามเงื�อนไขที�เจา้หนี
ธนาคารกาํหนด  
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- การได้รบัการผ่อนผนัเงื�อนไข จากการดํารงอตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (Debt to Equity 
ratio) ไม่เกินกว่า 2.0 เท่า เป็นการดํารงอตัราส่วนหนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Interest Bearing Debt to Equity ratio) ไม่เกินกว่า 4.0 เท่า จนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 หรือ
จนกว่าบรษิทัฯ ดําเนินการขายหุ้น IPO แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกดิก่อน จากเจ้าหนี
ธนาคาร 1 แห่ง 
ทั 
งนี
 ณ วนัที� sb มถุินายน ijjq บรษิทัฯ สามารถดํารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามเงื�อนไขที�เจา้หนี

ธนาคารกาํหนด 

- การได้รบัการผ่อนผนัเงื�อนไขเรื�องการดํารงอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(Interest Bearing Debt to Equity ratio) ไม่เกินกว่า 4.0 เท่า โดยไม่มีการกําหนดระยะเวลาการ
ผ่อนผนัจากเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน 1 แห่ง ทั 
งนี
 ณ วนัที� sb มถุินายน ijjq บรษิทัฯ สามารถดาํรง
อตัราสว่นดงักล่าวไดต้ามเงื�อนไขที�เจา้หนี
ธนาคารกาํหนด 

- ผูกู้จ้ะต้องดํารงอตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนทุน ไวใ้นอตัราไม่เกนิ 2 : 1 โดยใหเ้ริ�มมผีลบงัคบัใชต้ั 
งแต่
งบสรรพากรปี ijjk เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ให้กู้จะพิจารณาเหน็สมควรเป็นอย่างอื�น โดยเงื�อนไข
ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาเงนิกูก้บัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน � แห่ง ทั 
งนี
 ณ วนัที� sb มถุินายน ijjq 
เงื�อนไขดงักล่าวยงัไม่บงัคบัใชแ้ต่อย่างใด 

- ผู้กู้จะต้องดํารงอัตราส่วนหนี
สินต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio) สําหรับงบการเงินสิ
นสุดปี 
ijjq เป็นต้นไปใหไ้ม่เกนิ i (สอง) เท่า โดยเงนิกูข้องกรรมการและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งจะถูกคดิเป็น
ส่วนทุน ทั 
งนี
 เงื�อนไขดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาเงนิกูก้บัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน � แห่ง โดย ทั 
งนี
 
ณ วนัที� sb มถุินายน ijjq เงื�อนไขดงักล่าวยงัไม่บงัคบัใชแ้ต่อย่างใด  

อย่างไรกด็ ีเมื�อบรษิัทฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนในครั 
งนี
แล้ว จะทําให้
บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหนี
สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ และอตัราสว่นหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อสว่นของผู้
ถอืหุน้ลดลงตํ�ากว่าที�เจา้หนี
ธนาคารกาํหนด  

2. การดํารงสดัส่วนการถือหุน้ของนายพรีะพงศ ์จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก ตามเงื�อนไขในสญัญา
เงนิกูก้บัธนาคารจาํนวน m แห่งจากจาํนวนเจา้หนี
ธนาคารทั 
งหมด a แห่ง แบ่งเป็น  

- เงื�อนไขการดํารงสดัส่วนการถอืหุน้ของนายพรีะพงศ ์จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก รวมกนัไม่
ตํ�ากว่ารอ้ยละ 50.0 กบัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน � แห่ง  

- เงื�อนไขการดํารงสดัส่วนการถอืหุน้ของนายพรีะพงศ ์จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก รวมกนัไม่
ตํ�ากว่ารอ้ยละ 51.0 กบัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน s แห่ง  

อย่างไรกต็าม ที�ผ่านมาบรษิทัฯ สามารถดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ และสดัสว่นการถอืหุน้ดงักล่าวไม่เกนิกวา่
ที�เจา้หนี
ธนาคารผูใ้หกู้ก้าํหนด (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในสว่นที� 2.2 – ขอ้ 5.5 สรุปสาระสาํคญัสญัญาอื�น
ที�เกี�ยวขอ้ง) 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 3b มิถุนายน 2558 
บรษิัทฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั �.mq เท่า i.ms เท่า i.�l เท่า �.43 เท่า และ �.lm เท่า ตามลําดบั ทั 
งนี
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ
นปี 2555 เพิ�มขึ
นจากปี 2554 เนื�องจากบรษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ�มขึ
นเป็นหลกั
จากการเขา้ทาํสญัญาซื
อขายที�ดนิและวางมดัจาํที�ดนิเพื�อใชใ้นการพฒันาโครงการ จํานวน 5 แปลง มูลค่ารวมทั 
งสิ
น 
177.0 ลา้นบาท และตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ
นจากการทยอยก่อสรา้งโครงการต่างๆ อย่างไรก็
ตาม อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2556 และ ปี 2557 ลดลง แต่ยงัคงมอีตัราส่วนสภาพคล่องในระดบัที�เกนิกว่า 1.0 
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เท่า (สนิทรพัย์หมุนเวยีนมากกว่าหนี
สนิหมุนเวยีน) โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ
นของเงนิกู้ยมืระยะยาวที�ถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีเพื�อใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์รวมทั 
งการเพิ�มขึ
นของเงนิมดัจาํรบั และเงนิ
รบัล่วงหน้าจากลกูคา้ของโครงการที�มกีารเปิดขายอย่างเป็นทางการ และอตัราสว่นสภาพคล่องของไตรมาส i ของปี 
2558 เพิ�มขึ
นเลก็น้อยจากปี 2557 เนื�องจากต้นทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ
นจากการทยอยก่อสรา้ง
โครงการต่างๆ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 2556 2557 และ 3b มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถชําระหนี

ดอกเบี
ย เท่ากบั -sj.jm เท่า -�m.mk เท่า -k.35 เท่า และ b.�i เท่า ตามลําดบั และอตัราส่วนความสามารถในการ
ชําระภาระผูกพนั เท่ากบั -i.li เท่า -�.mk เท่า -�.36 เท่า และ -b.�� เท่า ตามลําดบั ทั 
งนี
 บรษิัทฯ มอีตัราส่วน
ความสามารถชาํระหนี
ดอกเบี
ยและความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัดงักล่าวตดิลบ เนื�องจากบรษิทัฯ อยู่ในช่วง
เริ�มตน้ของการประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียม และมกีารลงทุนอย่างต่อเนื�องในช่วง s ปี
ที�ผ่านมา โดยบรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงานสว่นใหญ่เพื�อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ทั 
ง
การวางเงนิมดัจําที�ดนิ และต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย และ ณ สิ
นปี 2555 ijja 2557 และสิ
น
ไตรมาส i ของปี 2558 บรษิทัฯ ใชเ้งนิสดสทุธใินกจิกรรมดาํเนินงานเพื�อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยจ์ํานวน 
m โครงการ �� โครงการ �s โครงการ และ �� โครงการ ตามลําดบั ทําใหบ้รษิทัฯ มภีาระดอกเบี
ย และภาระผกูพนั
เพิ�มขึ
นจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื�อนํามาพฒันาโครงการเพิ�มมากขึ
นดงักล่าว อย่างไรกต็าม เนื�องจาก
ในช่วงเริ�มต้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ บรษิัทฯ จะใช้เงนิกู้ยมืในรูปแบบ Project Finance กบัสถาบนั
การเงนิ และเมื�อบรษิทัฯ เริ�มทยอยโอนกรรมสทิธิ �หอ้งชุดใหแ้ก่ลกูคา้แลว้นั 
น กจ็ะนําเงนิค่าโอนกรรมสทิธิ �หอ้งชุดสว่น
หนึ�ง (ประมาณร้อยละ 75 – 80 ของมูลค่าขายห้องชุด) เพื�อมาชําระคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ ซึ�งเป็นการ
กาํหนดเงื�อนไขการชาํระหนี
ที�สอดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายไดก้ารโอนกรรมสทิธิ �หอ้งชุดของบรษิทัฯ และถอืเป็นเงื�อนไข
โดยทั �วไปของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ี�กาํหนดโดยสถาบนัการเงนิ 

อย่างไรกด็ ีบรษิัทฯ ทยอยรบัรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธหิอ้งชุดสําหรบัโครงการดงักล่าวอย่างต่อเนื�อง
ในช่วง m ปีที�ผ่านมา ทําให้กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทฯ เพิ�มขึ
น ซึ�งทําให้อตัราส่วน
ความสามารถชาํระหนี
ดอกเบี
ยและความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัปรบัตวัดขีึ
น ตามลําดบั  นอกจากนี
 เงนิที�
ได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 
งนี
สามารถเป็นแหล่งเงนิทุนเพิ�มเติมให้แก่บรษิัทฯ เพื�อ
รองรบัการขยายโครงการและการเตบิโตในอนาคตเพิ�มเตมิใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้ซึ�งจะส่งผลใหอ้ตัราส่วนความสามารถ
ชาํระหนี
ดอกเบี
ยและความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัปรบัตวัดขีึ
น 

 

นักลงทุนสมัพนัธ:์ 
ชื�อ : นางสาวฐติมิา กุลจติตอิมร  

โทรศพัท ์ : 02 399 4466   

โทรสาร : 02 398 9994   

 

(ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูสว่นที� i และสว่นที� s ก่อนตดัสนิใจจองซื
อหลกัทรพัย)์ 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

                                      

 
 

ส่วนที� �.! หน้าที� 1 

 
ส่วนที�  2  บริษทัที�ออกหลกัทรพัย ์ 

 
ส่วนที� �.� 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
 
ชื�อบรษิทัที�ออกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย ์
 

ที�ตั 
งสาํนกังานใหญ่ : เลขที� 345 หมู่ที� 4 ตําบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 8!89::9888;<!  
 

โทรศพัท ์ : 8� 399 4466 
 

โทรสาร : 02 398 9994 
 

Website : www.origin.co.th 
 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ :  

 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนําเงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 
งนี
 
ประมาณ 1,315 ลา้นบาท หลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนไปใช้
ตามวตัถุประสงค ์ดงันี
  

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จาํนวนเงินที�ใช้โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาการใช้เงิน

โดยประมาณ 
1. เพื�อเป็นเงนิทุนสาํหรบัการพฒันา

โครงการ และ/หรอื การเขา้ลงทนุใน
กจิการหรอืโครงการจากผูพ้ฒันา
อสงัหารมิทรพัยร์ายอื�น 

615 - 815 ภายในปี �::4 

2. เพื�อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ  500 - 700 ภายในปี �::4 
รวม 1,315  
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 ส่วนที� �.2.1 หน้าที� 1 

ส่วนที� 	.	 
การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") จดทะเบยีนจดัตั 
งเป็นบรษิทัจาํกดัตามกฎหมาย

ตั 
งแต่ปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มต้น 10.0 ล้านบาท โดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก          
("ครอบครวัจรูญเอก") เพื�อประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลซึ�งดําเนินการโดยบรษิทัฯ และบรษิทั ออรจิิ
น วนั จํากดั ("ออรจิิ
น 
วนั") และธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ บรกิารจดัหาผูเ้ช่าหอ้งชุด และบรกิารรบัจ้าง
บรหิารโครงการนิตบิุคคลอาคารชุดใหแ้ก่โครงการที�บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาเท่านั 
น ซึ�งดาํเนินการโดยบรษิทั คอนโด เอ
เจนซี� แอนด ์เมเนจเมน้ท ์จํากดั ("คอนโด เอเจนซี�") ทั 
งนี
 บรษิทัฯ มุ่งเน้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ที�มี
การออกแบบโครงการที�มีเอกลักษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟงัก์ชั �นการใช้งานห้องชุดที�คุ้มค่า (Best 
Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale Service Excellent)     
บริษัทฯ เป็นหนึ�งในผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที�เป็นผู้บุกเบิกโครงการ
คอนโดมเินียมบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง จงัหวดัสมุทรปราการ และไดร้บัการตอบรบัจากลูกคา้เป็นอย่างด ี
ทาํใหม้กีารพฒันาโครงการคอนโดมเินียมอย่างต่อเนื�อง  

ทั 
งนี
 ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 บรษิัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จํานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ
ประมาณ 198 ลา้นบาท มโีครงการที�อยู่ระหว่างการขายจํานวน �` โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการที�พฒันาแล้ว
เสรจ็จํานวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,919 ลา้นบาท และโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันา จํานวน 
1b โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ `c,565 ล้านบาท) และโครงการในอนาคต จํานวน 5 โครงการ มูลค่า
โครงการรวมประมาณ 3,b70 ลา้นบาท 
 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

บริษัทฯ มีเ ป้าหมายการดําเนินธุรกิจเพื�อเป็นผู้ประกอบการชั 
นนําด้านธุรกิจพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียม ภายในปี �fgc ทั 
งการพฒันาโครงการรปูแบบอาคาร High Rise และอาคาร 
Low Rise โดยบรษิทัฯ จะพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมบนทําเลที�ตั 
งตามแนวสถานีขนสง่
มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล เป็นสว่นใหญ่ ซึ�งไดแ้ก่ รถไฟฟ้า BTS รวมถงึ สว่นต่อขยาย
ต่างๆ ที�กําลงัพฒันาอยู่ในปจัจุบนั นอกจากนี
 โครงการของบรษิทัฯ จะเป็นโครงการราคาระดบักลางเฉลี�ยประมาณ 
` - b ล้านบาท ที�มีการออกแบบตามสโลแกนของบริษัทฯ “คิดมากกว่า ให้มากกว่า ได้มากกว่า (Living More)” 
เพื�อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และการใช้ชวีติประจําวนัของผู้บรโิภคได้อย่างครบถ้วน ทั 
งในเรื�องของ
รูปแบบของโครงการที�เป็นเอกลกัษณ์ การจดัพื
นที�ใชส้อย คุณภาพของการก่อสร้าง ความคุม้ค่าต่อราคา และการ
บรกิารหลงัการขาย เพื�อเป็นการสร้างความไว้วางใจ และความประทบัใจภายใต้ชื�อ “Origin” ซึ�งจะทําให้บรษิัทฯ 
สามารถเตบิโตไดใ้นระยะยาวอย่างยั �งยนื 

กลยุทธท์างธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

1) การกระจายการพฒันาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพื
นที�รอบนอก และพื
นที�
แถบนิคมอุตสาหกรรมที�สาํคญั  
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 บรษิัทฯ มแีผนการกระจายการพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมในหลายพื
นที�ที�มศีกัยภาพ
ตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น บริเวณปากนํ
า จังหวัด
สมุทรปราการ บริเวณถนน แคราย-รัตนาธิเบศร์ บริเวณถนนเกษตร - สะพานใหม่ บริเวณถนนบางหว้า - 
รชัดาภเิษก บรเิวณถนนพรานนก - จรญัสนิทวงศ ์และบรเิวณถนนลาดพรา้ว - บางกะปิ เป็นตน้ นอกจากนี
 บรษิทัฯ 
ไดเ้ลง็เหน็ถงึปรมิาณความต้องการที�พกัอาศยัที�ใกลแ้หล่งอุตสาหกรรมที�มคุีณภาพ อนัเนื�องมาจากการขยายตวัของ
นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั �วประเทศ บรษิทัฯ จงึมแีผนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์บรเิวณพื
นที�ใกล้กบั
นิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมปิ�นทอง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคม
อุตสาหกรรมปูเ่จา้สมงิพราย เป็นตน้ 

2) การออกแบบโครงการที�มแีนวคดิและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Concept and Unique Design) 
 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยทุกโครงการจะมีรูปแบบที�เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั มคีวามโดดเด่น ทั 
งรูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแต่งห้องชุด และพื
นที�ส่วนกลางของ
อาคาร โดยคาํนึงถงึการใชป้ระโยชน์สงูสดุของพื
นที�ใชส้อยในโครงการทั 
งหมด เช่น หอ้งชุดแบบ ` หอ้งนอน เริ�มตน้
ที�ขนาดประมาณ �b-bf ตร.ม. โดยสามารถจดัสรรพื
นที�ใช้สอยได้อย่างลงตวั และแบ่งสดัส่วนได้เป็นห้องนั �งเล่น 
ห้องนอน และห้องครวั นอกจากนี
 ห้องที�ได้รบัความนิยมจากลูกค้าอีกรูปแบบหนึ�ง ได้แก่ ห้องชุดแบบ ` ห้อง
นอนพลสั โดยเป็นห้องชุดขนาด bg ตร.ม. แบ่งเป็น ` ห้องนอน และ ` ห้องเอนกประสงค์ ซึ�งห้องเอนกประสงค์
ดงักล่าวนี
สามารถปรบัเป็นหอ้งทาํงาน หรอืหอ้งนอนเลก็ได ้เป็นตน้ 

3) การขยายโอกาสทางธุรกจิประเภทที�อยู่อาศยัที�หลากหลาย  
 บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ�งในผู้นําทางด้านพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ที�อยู่อาศยัในทุก
ประเภท โดยไม่จาํกดัเฉพาะผลติภณัฑป์ระเภทคอนโดมเินียมเท่านั 
น แต่ยงัอาจพจิารณาการพฒันาผลติภณัฑท์ี�อยู่
อาศยัประเภทอื�นๆ ทั 
งนี
 บรษิทัฯ จะประเมนิโอกาสในการการลงทุนดงักล่าว โดยพจิารณาจากความเป็นไปไดข้อง
โครงการ และผลตอบแทนของโครงการ เพื�อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และต่อผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั ทั 
งนี
 บรษิทัฯ เชื�อ
ว่าการเปิดกว้างทางด้านผลติภณัฑ์ที�หลากหลายของบรษิทัฯ จะช่วยขบัเคลื�อนใหธุ้รกจิของบรษิัทฯ เติบโตอย่าง
ต่อเนื�องในระยะยาว 

4) พจิารณาโอกาสการเขา้ลงทุนในธุรกจิ หรอืโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ากผูป้ระกอบการอื�น  
 นอกจากการเตบิโตจากโครงการที�บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาเองแลว้ บรษิทัฯ ยงัประเมนิโอกาสในการเขา้ลงทุน
ในกจิการ หรอืโครงการจากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายอื�น เพื�อเพิ�มความต่อเนื�อง และอตัราการรบัรู้รายไดข้อง
บรษิทัฯ ในอนาคต ทั 
งนี
 การเขา้ลงทุนในกจิการ หรอืโครงการจากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายอื�นนั 
น จะสามารถ
ช่วยลดระยะเวลาการพฒันาโครงการ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายได ้และกาํไรไดเ้รว็ขึ
น เป็นตน้   

 
1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 

1.2.1 ประวติัความเป็นมา 

บรษิัทฯ จดทะเบยีนจดัตั 
งเป็นบรษิัทจํากดัตามกฎหมายตั 
งแต่ปี �ff� ด้วยทุนจดทะเบยีนเริ�มต้น `c.c 
ล้านบาท โดยครอบครวัจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เพื�อประกอบธุรกิจพฒันา
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 
ทั 
งนี
 ครอบครวัจรญูเอก (นายพรีะพงศ ์จรญูเอก และนางอารดา จรญูเอก) มคีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์
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ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์มากกว่า `c ปี โดยทั 
งสองท่านเริ�มจากการดําเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทเซอร์วิส 
อพารท์เมน้ท ์(Service Apartment) ต่อมาในปี �ff� ครอบครวัจรญูเอกเลง็เหน็โอกาสทางธุรกจิในการเป็นผูพ้ฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์จงึไดก่้อตั 
งบรษิทัฯ ขึ
น โดยเริ�มพฒันาโครงการคอนโดมเินียมโครงการแรก คอื โครงการ Sense of 
London สขุมุวทิ 109 ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมเินียม สงู y ชั 
น จาํนวน 162 หน่วย ตั 
งอยู่บนถนนสขุมุวทิ `cz มลูค่า
โครงการประมาณ `zy ลา้นบาท ซึ�งไดร้บัการการตอบรบัเป็นอย่างด ีและสามารถปิดการขายโครงการไดแ้ลว้ ทั 
งนี
 
จากความสาํเรจ็ดงักล่าว บรษิทัฯ จงึมกีารพฒันาโครงการคอนโดมเินียมอย่างต่อเนื�อง ทาํใหม้ฐีานลกูคา้เพิ�มมากขึ
น 
และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถจดจําชื�อของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการชั 
นนําในธุรกิจพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมที�มกีารออกแบบที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั       

1.2.2 พฒันาการที�สาํคญั 

พฒันาการที�สาํคญัของบรษิทัฯ สรุปไดด้งันี
 

ปี 25f� � บรษิทัฯ ก่อตั 
งขึ
นโดยครอบครวัจรญูเอก (นายพรีะพงศ ์จรญูเอก และ นางอาร
ดา จรญูเอก)  ดว้ยทุนจดทะเบยีนจาํนวน 1c ลา้นบาท เพื�อประกอบธุรกจิการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 
 

ปี �ffb � บรษิทัฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนจากจาํนวน `c ลา้นบาทเป็นจาํนวน �c ลา้นบาท
เมื�อวนัที� �| พฤษภาคม �ffb เพื�อเป็นเงินทุนสําหรบัการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์ 

� บรษิทัฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนจากจาํนวน �c ลา้นบาทเป็นจาํนวน bc ลา้นบาท
เมื�อวันที� �` ตุลาคม �ffb เพื�อเป็นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์

� บรษิทัฯ เปิดขายโครงการ Sense of London สุขุมวทิ `cz อย่างเป็นทางการ 
ซึ�งเป็นโครงการแรกของบรษิทัฯ โดยเป็นโครงการคอนโดมเินียม   สงู y ชั 
น
จํานวน 162 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท เริ�มก่อสร้างใน
เดอืนมนีาคม �ff| และแลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายน �f5f และสามารถปิดการ
ขายโครงการไดแ้ลว้ในเดอืนกรกฎาคม 2556  
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ปี 25f| � บรษิทัฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนจากจาํนวน bc ลา้นบาทเป็นจาํนวน |c ลา้นบาท
เมื�อวนัที� �| กุมภาพนัธ์ �ff| เพื�อเป็นเงินทุนสําหรบัการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์

� บรษิทัฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนจากจาํนวน |c ลา้นบาทเป็น จาํนวน fc ลา้นบาท
เมื�อวันที� b` ตุลาคม �ff| เพื�อเป็นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์

� บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Kensington สุขุมวทิ `c� อย่างเป็นทางการ ซึ�ง
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชั 
น จํานวน `g� หน่วย มูลค่าโครงการ
ประมาณ 30c ลา้นบาท เริ�มก่อสรา้งในเดอืนเมษายน �fff และแลว้เสรจ็ใน
เดอืนพฤษภาคม �f5g 

� บริษัท คอนโด เอเจนซี� แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากดั ก่อตั 
งขึ
นโดยครอบครวั 
จรูญเอก เมื�อวนัที� �4 มถุินายน �ff| ดว้ยทุนจดทะเบยีนจาํนวน ` ลา้นบาท 
เพื�อประกอบธุรกิจให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ บริการ
จดัหาผูเ้ช่าหอ้งชุด และบรกิารรบัจา้งบรหิารโครงการนิตบิุคคลอาคารชุดใหแ้ก่
โครงการที�บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาเท่านั 
น 

� บริษัท ออริจิ
น วัน จํากัด ก่อตั 
งขึ
นโดยครอบครัวจรูญเอก เมื�อวันที� �` 
กนัยายน �ff| ด้วยทุนจดทะเบยีน จํานวน ` ล้านบาท เพื�อประกอบธุรกจิ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมโครงการ B-Loft สขุมุวทิ `c9 
 

ปี �fff � บรษิัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนจาก จํานวน fc ล้านบาทเป็นจํานวน �cc ล้าน
บาท เมื�อวนัที� `g กรกฎาคม �fff เพื�อเป็นเงนิทุนสาํหรบัการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์

� บรษิทัฯ เปิดขายโครงการ Notting Hill สขุมุวทิ `c� อย่างเป็นทางการ ซึ�งเป็น
โครงการคอนโดมเินียม สงู y ชั 
น จาํนวน 15� หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 
b40 ล้านบาท เริ�มก่อสร้างในเดือนกันยายน �fff และแล้วเสร็จในเดือน
กนัยายน �f5g 

� บรษิทัฯ เปิดขายโครงการ Knightsbridge สุขุมวทิ `c� อย่างเป็นทางการ ซึ�ง
เป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคาร High Rise โครงการแรกของ
บรษิทัฯ และเป็นหนึ�งในโครงการคอนโดมเินียมที�สงูที�สุดบนสุขุมวทิ `c� สงู 
25 ชั 
น จาํนวน 276 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 81c ลา้นบาท เริ�มก่อสรา้ง
ในเดอืนมนีาคม �ffg และแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม ปี �ff7 

� บริษัทฯ มีการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพื�อเตรียมความ
พรอ้มในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบรษิทัฯ ไดซ้ื
อหุน้     ออ
รจิิ
น วนั ทั 
งหมด จากครอบครวัจรูญเอก และผูถ้อืหุน้รายอื�น ทั 
งนี
 ณ ปจัจุบนั 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน ออรจิิ
น วนั จาํนวน b,zzz,zzy หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ `c 
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ `cc ของทุนจดทะเบยีนของออรจิิ
น วนั 

� บริษัท ออริจิ
น วัน จํากัด เพิ�มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 1 ล้านบาทเป็น
จาํนวน 10 ลา้นบาทเมื�อวนัที� 1 พฤศจกิายน �fff และเพิ�มทุนจดทะเบยีนอกี
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จากจาํนวน `c ลา้นบาทเป็นจาํนวน |c ลา้นบาทเมื�อวนัที� �c ธนัวาคม �fff 
เพื�อเป็นเงนิทุนสาํหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์
 

ปี �ffg � บรษิัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนจากจํานวน �cc ล้านบาทเป็นจํานวน bcc ล้าน
บาท โดยเรยีกชาํระค่าหุน้แลว้ จาํนวน ��f ลา้นบาท เมื�อวนัที� `f กุมภาพนัธ ์
�ffg เพื�อเป็นเงนิทุนสาํหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

� บริษัทฯ เปิดขายโครงการ The Knight I และ II สุขุมวิท `c� อย่างเป็น
ทางการ ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมเินียม สงู y ชั 
น จาํนวน 2 อาคาร รวมทั 
งสิ
น 
125 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 254 ลา้นบาท เริ�มก่อสรา้งในไตรมาส � 
ปี �ffg และแลว้เสรจ็ในไตรมาส b ปี �ff� 

� บริษัทฯ เปิดขายโครงการ B-Loft สุขุมวิท `c9 อย่างเป็นทางการ ซึ�งเป็น
โครงการคอนโดมเินียม สงู y ชั 
น จาํนวน 171 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 
240 ลา้นบาท เริ�มก่อสรา้งเดอืนกนัยายน �ffg และแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 
�ff� 

� บริษัทฯ เปิดขายโครงการ B-Loft สุขุมวิท 115 อย่างเป็นทางการ ซึ�งเป็น
โครงการคอนโดมเินียม สงู y ชั 
น จาํนวน 202 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 
295 ล้านบาท เริ�มก่อสร้างในเดือนมกราคม �ff7 และแล้วเสร็จในเดือน
มนีาคม �ff8 

� บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Knightsbridge Sky River Ocean สุขุมวิท 27 
จงัหวดัสมุทรปราการ อย่างเป็นทางการ ซึ�งเป็นหนึ�งในโครงการคอนโดมเินียม
ที�สูงที�สุดในจังหวัดสมุทรปราการ สูง b� ชั 
น จํานวน |g0 หน่วย มูลค่า
โครงการประมาณ `,|3c ล้านบาท คาดว่าจะเริ�มก่อสร้างใน   ไตรมาส 4 ปี 
�ff7 และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส | ปี �ffz 

� บรษิัทฯเปิดขายโครงการ B-Republic สุขุมวทิ 101/1 อย่างเป็นทางการ ซึ�ง
เป็นโครงการคอนโดมเินียม สงู y ชั 
น จาํนวน � อาคาร รวมทั 
งสิ
น 318 หน่วย 
มลูค่าโครงการประมาณ 680 ลา้นบาท เริ�มก่อสรา้งในเดอืนพฤศจกิายน �ffg 
และแลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม �ff8 

� บริษัทฯ มีการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพื�อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซื
อหุ้น 
คอนโด เอเจนซี� ทั 
งหมดจากครอบครวัจรูญเอก และผู้ถือหุน้รายอื�น ทั 
งนี
 ณ 
ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน คอนโด เอเจนซี� จํานวน zz,zzy หุน้ มูลค่าที�ตรา
ไวหุ้น้ละ `c บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ `cc ของทุนจดทะเบยีนของคอนโด เอ
เจนซี� 
 

ปี �ff� � บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Tropicana เอราวณั อย่างเป็นทางการ ซึ�งเป็น
โครงการคอนโดมเินียม สูง y ชั 
น จํานวน � อาคาร รวมทั 
งสิ
น 363 หน่วย 
มูลค่าโครงการประมาณ 680 ลา้นบาท คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 1 ปี 
�ff8 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 2 ปี �ff9 
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� บรษิทัฯ เปิดขายโครงการ Villa Lasalle ถนนสุขุมวทิ `cf อย่างเป็นทางการ 
ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมเินียม สูง y ชั 
น จํานวน � อาคาร รวมทั 
งสิ
น bfb 
หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ �2c ล้านบาท เริ�มก่อสร้างในไตรมาส | ปี 
�ff� และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส | ปี �ffy 

� บรษิัทฯ เปิดขายโครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย อย่างเป็นทางการ 
ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมเินียม สูง y ชั 
น จํานวน ` อาคาร รวมทั 
งสิ
น `yc 
หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ b90 ล้านบาท เริ�มก่อสร้างในไตรมาส ` ปี 
�ffy และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 2 ปี �ffz 

� บริษัทฯ เปิดขายโครงการ The Cabana สําโรง อย่างเป็นทางการ ซึ�งเป็น
โครงการคอนโดมเินียม สูง y ชั 
น จํานวน b อาคาร รวมทั 
งสิ
น 719 หน่วย 
มูลค่าโครงการประมาณ `,100 ลา้นบาท คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 
ปี �ffy และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส | ปี �ffz 

� จากการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 
งที� g/�ff� เมื�อวนัที� z กรกฎาคม �ff� ที�
ประชุมได้มมีตใิหบ้รษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนจาก จํานวน bcc ล้านบาทเป็น 
จํานวน ��f ล้านบาท เพื�อปรบัโครงสร้างทุนในการเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ โดยวิธีการลดจํานวนหุ้นจากจํานวน 30 ล้านหุ้น เป็นจํานวน 
��.f ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ `c บาท และเรียกชําระค่าหุ้นแล้วทั 
ง
จํานวน และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนแล้วเสร็จเมื�อวนัที� `| สิงหาคม 
�ff� 

� จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั 
งที� 8/�ff� เมื�อวันที� `c 
พฤศจกิายน �ff� ที�ประชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการ ดงันี
 
– จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั ภายใตช้ื�อ บรษิทั ออรจิิ
น 

พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� `c พฤศจกิายน �ff� 
– เปลี�ยนแปลงมลูค่าหุน้ที�ตราไว ้จากหุน้ละ `c บาท เป็นหุน้ละ c.f บาท 
– เพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ อกีจํานวน �g.g ล้านบาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน ��f ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 
bc`.g ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน gcb.� หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้
ละ c.f บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน `fc.c หุ้น เพื�อ
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั 
งแรก และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน
จํานวน b.� ล้านหุ้น เพื�อรองรบัการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธทิี�
ออก และเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ 
(ESOP Warrant) 

� บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Notting Hill พหล-เกษตร อย่างเป็นทางการ ซึ�ง
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชั 
น  จํานวน 1 อาคาร มูลค่าโครงการ
ประมาณ 570 ลา้นบาท คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี �ffy และคาด
ว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส | ปี 2559 

� บริษัทฯ เริ�มเปิดขายโครงการ Pause A สุขุมวิท 107 ซึ�งเป็นโครงการ
คอนโดมเินียม สงู y ชั 
น  จาํนวน 1 อาคาร มลูค่าโครงการประมาณ 195 ลา้น
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บาท เริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 1 ปี �ffy และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส | ปี 
255y 

� บริษัทฯ เริ�มเปิดขายโครงการ Pause B สุขุมวิท 107 ซึ�งเป็นโครงการ
คอนโดมเินียม สงู y ชั 
น  จาํนวน 1 อาคาร มลูค่าโครงการประมาณ 195 ลา้น
บาท เริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 1 ปี �ffy และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส | ปี 
255y 
 

ปี 2558 � บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Pause สุขุมวิท 103 อย่างเป็นทางการ ซึ�งเป็น
โครงการคอนโดมเินียม สูง 8 ชั 
น จํานวน 2 อาคาร รวมทั 
งสิ
น 268 หน่วย 
มูลค่าโครงการประมาณ 560 ลา้นบาท คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี 
2558 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 2559 

� บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Pause สุขุมวิท 115  อย่างเป็นทางการ ซึ�งเป็น
โครงการคอนโดมเินียม สูง 8 ชั 
น จํานวน 2 อาคาร รวมทั 
งสิ
น 310 หน่วย 
มูลค่าโครงการประมาณ 540 ลา้นบาท คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี 
2558 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 2559 

� บรษิทัฯ เปิดขายโครงการ Pause ID สุขุมวทิ 107 อย่างเป็นทางการ ซึ�งเป็น
โครงการคอนโดมเินียม สูง 8 ชั 
น จํานวน 1 อาคาร รวมทั 
งสิ
น 201 หน่วย 
มูลค่าโครงการประมาณ 345 ลา้นบาท คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี 
2558 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 1 ปี 2560 

� บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่ อย่างเป็น
ทางการ ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 15 ชั 
น จํานวน 1 อาคาร รวม
ทั 
งสิ
น 490 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 1,340 ล้านบาท คาดว่าจะเริ�ม
ก่อสรา้งในไตรมาส 1 ปี 2559 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 3 ปี 2560 

� บริษัทฯ เปิดขาย Pre-sale โครงการ Knightsbridge The Ocean ศรีราชา
ใหก้บัลูกคา้ VIP ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมเินียม สงู 35 ชั 
น จํานวน 1 อาคาร 
รวมทั 
งสิ
น 722 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 2,500 ลา้นบาท คาดว่าจะเริ�ม
ก่อสรา้งในไตรมาส 2 ปี 2559 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 1 ปี 2561 

� บรษิทั ทสิา ลฟิวิ�ง จํากดั ก่อตั 
งขึ
นโดยบรษิทั คอนโด เอเจนซี� แอนด ์เมเนจ
เม้นท์ จํากดั เมื�อวนัที� 6 สงิหาคม �ff8 ด้วยทุนจดทะเบยีนจํานวน ` ล้าน
บาท เพื�อประกอบธุรกิจดําเนินธุรกิจให้บริการที�เกี�ยวเนื� องกับธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์ได้แก่ การเป็นนายหน้าขายหอ้งชุด และบรกิารจดัหาผูเ้ช่า
หอ้งชุด โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาตโิดยเฉพาะคนญี�ปุน่ ทั 
งนี
 คอนโด 
เอเจนซี� ถือหุ้นใน ทสิา ลฟิวิ�ง คดิเป็นร้อยละ 51 ของจํานวนทุนจดทะเบยีน
ของทสิา ลฟิวิ�ง และมผีูถ้อืหุน้อื�น ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ชาวญี�ปุน่ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 
|f และพนักงานบรษิทัฯ ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ | ทั 
งนี
 ผู้ถือหุ้นกลุ่มดงักล่าว
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ แต่อย่างใด 
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แผนภาพแสดงวนัที�เปิดขายโครงการต่างๆ อย่างเป็นทางการ 

1.3 การปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

ก่อนการปรบัโครงสร้างการถอืหุ้นในกลุ่มบรษิทัฯ นั 
น ครอบครวัจรูญเอก (นายพรีะพงศ ์จรูญเอก และนาง
อารดา จรญูเอก) และผูถ้อืหุน้รายอื�น ถอืหุน้ในออรจิิ
น วนั และ คอนโด เอเจนซี� ในสดัสว่นรวมรอ้ยละ 100 และรอ้ย
ละ 100 ของทุนจดทะเบยีนของออรจิิ
น วนั และ คอนโด เอเจนซี� ตามลาํดบั ทั 
งนี
 ครอบครวัจรญูเอกเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่และมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของทั 
งออริจิ
น วนั และ คอนโด เอเจนซี� ดงันั 
น จึงได้ทําการการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื�อให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความโปร่งใส และลดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบัครอบครวัจรูญเอก ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ รายละเอยีดการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้น
ของกลุ่มบรษิทัฯ สรุปดงันี
 

� การปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ของ ออรจิิ
น วนั 

เดมิออรจิิ
น วนั ถอืหุน้โดยนางอารดา จรญเอก ในสดัส่วนรอ้ยละ zc และผูถ้อืหุน้รายอื�น ในสดัส่วนรอ้ย
ละ `c ของทุนจดทะเบยีนของออรจิิ
น วนั เนื�องจาก ครอบครวัจรญูเอก เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมอีาํนาจ
ควบคุมการดําเนินงานของออรจิิ
น วนั ดงันั 
น เพื�อลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างออรจิิ
น วนั 
และบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึไดเ้ขา้ซื
อหุน้ทั 
งหมดของออรจิิ
น วนั จากนางอารดา จรญูเอก และผูถ้อืหุน้รายอื�น
จํานวน � คน รวมเป็นจํานวน zz,998 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนของออรจิิ
น วนั เมื�อ
วนัที� ` ตุลาคม �fff และภายหลงัการปรบัโครงสรา้งเสรจ็สิ
น ออรจิิ
น วนั จงึมฐีานะเป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ออรจิิ
น วนั ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนของออรจิิ
น วนั (โปรด
พจิารณารายละเอยีดเพิ�มเติมในส่วนที� 2.b ขอ้ `|.� รายการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบรษิทัฯ 
เพื�อการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

� การปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ของ คอนโด เอเจนซี� 

เดมิคอนโด เอเจนซี� ถอืหุน้โดยครอบครวัจรญูเอก (นายพรีะพงศ ์จรญูเอก และนางอารดา จรญูเอก) เป็น
หลกั ในสดัส่วนรอ้ยละ yg และผูถ้อืหุน้รายอื�น ในสดัส่วนรอ้ยละ `| ของทุนจดทะเบยีนของคอนโด เอ
เจนซี� เนื�องจาก ครอบครวัจรูญเอก เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมอีํานาจควบคุมการดําเนินงานของคอนโด 
เอเจนซี� ดงันั 
น เพื�อลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างคอนโด เอเจนซี� และบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึได้
เขา้ซื
อหุน้ทั 
งหมดของคอนโด เอเจนซี� จากครอบครวัจรญูเอก และผูถ้อืหุน้รายอื�นจาํนวน f คน รวมเป็น
จาํนวน zz,998 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ `cc ของทุนจดทะเบยีนของคอนโด เอเจนซี� เมื�อวนัที� y ตุลาคม �ffg 
และภายหลงัการปรบัโครงสรา้งเสรจ็สิ
น คอนโด เอเจนซี� จงึมฐีานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยบรษิทั



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ฯ ถอืหุน้คอนโด เอเจนซี� ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนของคอนโด เอเจนซี� (โปรดพจิารณา
รายละเอยีดเพิ�มเตมิในสว่นที� 2.b ขอ้ `|.� รายการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทัฯ เพื�อการเขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

 

1.4 โครงสรา้งของกลุ่มบริษทัฯ 

 

โครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ก่อนการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ สรุปไดด้งันี
 

 

หมายเหต ุ *ผูถ้อืหุน้รายอื�นจาํนวน � ราย ถอืหุน้รวมรอ้ยละ `c ของทุนจดทะเบยีน แบ่งเป็น  

(1) นางสาวพรีะนุช จบูรริกัษ์ จาํนวน f,cc0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ f ของทุนจดทะเบยีน 

(2) นางสาวสติา อคัรพลกุล จาํนวน f,cc0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ f ของทุนจดทะเบยีน 

** ผูถ้อืหุน้รายอื�นจาํนวน f ราย ถอืหุน้รวมรอ้ยละ `| ของทุนจดทะเบยีน แบ่งเป็น 

(1) นางสาวพรีะนุช จบูรริกัษ์ จาํนวน |,cc0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ | ของทุนจดทะเบยีน 

(2) นางสาวสติา อคัรพลกุล จาํนวน |,cc0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ | ของทุนจดทะเบยีน 

(3) นางสาวพชัรนนัท ์อึ
งอาํพนัวงศ ์จาํนวน �,cc0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ � ของทุนจดทะเบยีน 

(4) นางสาวศศธิร พานนท ์จาํนวน �,cc0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ � ของทุนจดทะเบยีน 

(5) นายธนวฒัน์ เปิงขนุทด จาํนวน �,cc0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ � ของทุนจดทะเบยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน)
("บรษิทัฯ“)

บรษิทั ออรจิิ
น วนั จาํกดั*
บรษิทั คอนโด เอเจนซี� 

แอนด ์เมเนจเมน้ท ์จาํกดั**

ครอบครวัจรญูเอก

90% 100% 86% 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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โครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ สรุปไดด้งันี
  

 

 
หมายเหต ุ *จดทะเบยีนจดัตั 
งเมื�อวนัที� 6 สงิหาคม �ffy โดยมผีูถ้อืหุน้ชาวญี�ปุน่ (นายฮโิรโตะ ยามาคาวะ และนายอะสฮึโิกะ โยชดิะ) ถอืหุน้รอ้ยละ |f และพนกังานของบรษิทัฯ (นางสาวสุทสิา สุธา
สกุีล) ถอืหุน้รอ้ยละ | ทั 
งนี
 ผูถ้อืหุน้กลุ่มดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ แต่อยา่งใด  

ทั 
งนี
 รายละเอยีดของบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มดีงันี
 

บริษทั ออริจิ6น วนั จาํกดั ("ออริจิ6น วนั") 

 ออรจิิ
น วนั จดทะเบยีนจดัตั 
งขึ
นเมื�อวนัที� �` กนัยายน �ff| ปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน |c ลา้นบาท 
มสีาํนักงานตั 
งอยู่เลขที� |zg หมู่ที� z ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ออรจิิ
น วนั 
ดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบราง ปจัจุบนั ออรจิิ
น วนั 
มโีครงการที�พฒันาแลว้เสรจ็ และอยู่ระหว่างการขาย ` โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 109 ตั 
งอยู่บนถนน
สุขุมวิทซอย `cz ทั 
งนี
  ภายหลังปิดโครงการ B-Loft สุขุมวิท 109 ออริจิ
น วัน มีแผนการดําเนินธุรกิจด้าน
อสงัหารมิทรพัย์ประเภทอื�นๆ เช่น ธุรกจิการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ เป็นต้น โดยปจัจุบนั ออรจิิ
น วนั มแีผนการ
พฒันาโครงการสําหรบัการเช่าเพื�ออยู่อาศยั ซึ�งเป็นโครงการในอนาคต ได้แก่ โครงการ Hampton Residence 
เกษตร-ศรรีาชา ตั 
งอยู่บนถนนสุขุมวทิ ตรงขา้มมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี(โปรด
พจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในส่วนที� �.� – ขอ้ g.b Hampton Residence เกษตร-ศรรีาชา (โครงการภายใต้ออ
รจิิ
น วนั) ทั 
งนี
 บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน ออรจิิ
น วนั จํานวน b,zzz,zzy หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ `c บาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 100 ของจาํนวนทุนจดทะเบยีนของออรจิิ
น วนั  

บริษทั คอนโด เอเจนซี� แอนด ์เมเนจเม้นท ์จาํกดั ("คอนโด เอเจนซี�") 

 คอนโด เอเจนซี� จดทะเบยีนจดัตั 
งขึ
นเมื�อวนัที� �| มถุินายน �ff| ปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน ` ลา้น
บาท มสีาํนักงานตั 
งอยู่เลขที� `yzz/22 หมู่ที� � ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
คอนโด เอเจนซี� ดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ บรกิารจดัหาผูเ้ช่าหอ้งชุด และ
บรกิารรบัจา้งบรหิารโครงการนิตบิุคคลอาคารชุด โดย คอนโด เอเจนซี� จะใหบ้รกิารดงักล่าวเฉพาะโครงการที�บรษิทั

บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน)
(“บรษิทั“)

บรษิทั ออรจิิ
น วนั จาํกดั
บรษิทั คอนโด เอเจนซี� 

แอนด ์เมเนจเมน้ท ์จาํกดั

บรษิทั ทสิา ลฟิวิ�ง จาํกดั*

100% 100% 

f1% 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ฯ เป็นผูพ้ฒันาเท่านั 
น ทั 
งนี
 บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน คอนโด เอเจนซี� จํานวน zz,zzy หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ `c บาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนทุนจดทะเบยีนของคอนโด เอเจนซี�      

บริษทั ทิสา ลิฟวิ�ง จาํกดั ("ทิสา ลิฟวิ�ง") 

 ทสิา ลฟิวิ�ง จดทะเบยีนจดัตั 
งขึ
นเมื�อวนัที� 6 สงิหาคม �ff8 ปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน ` ลา้นบาท มี
สาํนกังานตั 
งอยู่เลขที� `yzz/22 หมู่ที� � ตําบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ทสิา ลฟิ
วิ�ง ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ การเป็นนายหน้าขายหอ้งชุด และบรกิารจดัหา
ผูเ้ช่าหอ้งชุด โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาตโิดยเฉพาะคนญี�ปุ่น ทั 
งนี
 คอนโด เอเจนซี� ถอืหุน้ใน ทสิา ลฟิวิ�ง 
จํานวน 51,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ `c บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 51 ของจํานวนทุนจดทะเบยีนของทสิา ลฟิวิ�ง 
และมผีูถ้อืหุน้ชาวญี�ปุน่ถอืหุน้รอ้ยละ |f และพนักงานของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ | ทั 
งนี
 ผูถ้อืหุน้กลุ่มดงักล่าวไม่ได้
เป็นบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ แต่อย่างใด 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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�.         ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ บรกิารจดัหา
ผูเ้ช่าหอ้งชุด และบรกิารรบัจา้งบรหิารโครงการนิตบิุคคลอาคารชุดแก่โครงการที�บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาเท่านั 
น ทั 
งนี
 
บรษิัทฯ ได้เน้นถึงการพฒันาโครงการ ในด้านของการออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแต่งภายในที�มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) การออกแบบพื
นที�ใชส้อยใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดส้งูสุด รวมถงึการเลอืกใช้
วสัดุที�มคุีณภาพสูงคุ้มค่าต่อราคาตามสโลแกนของบรษิัทฯ “คดิมากกว่า ให้มากกว่า ได้มากกว่า (Living More)”  
และการบรกิารหลงัการขาย  

บรษิทัฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกจิพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียม ทั 
งรูปแบบอาคาร
High Rise และอาคาร Low Rise โดยโครงการส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มรีาคาขายประมาณ P- R ล้านบาท ซึ�งกลุ่ม
ลูกคา้หลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้วยัเริ�มทํางาน (First Jobber) กลุ่มลูกคา้ที�ต้องการเปลี�ยนจากการเช่าที�พกั
อาศยัเป็นซื
อที�พกัอาศยัที�มชี่วงอายุ �P-RY ปี กลุ่มลกูคา้ทอ้งถิ�น (Local Demand) ที�มคีวามตอ้งการขยายครอบครวั 
กลุ่มลูกคา้ที�มองหาที�พกัอาศยัใหก้บัลูกหลานที�อยู่ในวยัเรยีน และกลุ่มลูกคา้ต่างชาตเิพื�อรองรบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน(AEC) ทั 
งนี
 โครงการคอนโดมเินียมโครงการแรกของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ โครงการ Sense of London
สขุมุวทิ 109 ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมเินียม สงู g ชั 
น จาํนวน Ph� หน่วย ตั 
งอยู่บนซอยสขุมุวทิ Pij มลูค่าโครงการ
ประมาณ Pjg ลา้นบาทและบรษิทัฯ สามารถปิดการขายโครงการดงักล่าวไดแ้ลว้  

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมที�ปิดโครงการแล้ว จํานวน 1 โครงการ 
โครงการที�อยู่ระหว่างการขายจาํนวน �P โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการที�พฒันาแลว้เสรจ็จาํนวน 8 โครงการ ซึ�ง
เป็นโครงการของออรจิิ
น วนั 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขุมวทิ Pij และโครงการที�อยู่ระหว่างพฒันา 
จาํนวน 1R โครงการ) และโครงการในอนาคต จาํนวน Y โครงการ  

ทั 
งนี
 ธุรกจิของบรษิทัฯ สามารถจาํแนกไดเ้ป็น � สว่นหลกั ดงันี
  
1) ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียม 
2) ธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

รายได้รวมของบรษิัทฯ สําหรบัปีบญัช ี�Y54 �YYY �YY6 �YYr และงวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2558 
สามารถจาํแนกตามกลุ่มธุรกจิ ไดด้งัต่อไปนี
 

ประเภทรายได้ 
 

ดาํเนินการ
โดย 

ร้อยละการ
ถอืหุ้นของ

บริษทัฯ 

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม**** 

ปีบญัชี 2554* ปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 ปีบญัชี 2557 
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มิถนุายน 2558 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ 

บรษิทัฯ และ 
ออรจิิ
น วนั 

100.ii - - 190,844.9 99.17 412,701.7 98.53 550,195.1 98.35 1,063,348.8 98.45  

รายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารที�
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย์** 

คอนโด เอ
เจนซี� 

100.ii - - �Yj.v i.PR j�h.v i.�� 2,864.2 0.51 1,883.4 0.17  

รายไดอ้ื�น*** บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย 

Pii.ii 44.2 100.00 P,RRr.j i.ri Y,��h.v P.�Y 6,381.3 1.14 14,853.3 1.38  

รายได้รวม   44.2 100.00 192,442.2 100.00 418,854.4 100.00 559,440.5 100.00 1,080,085.5 100.00 
หมายเหตุ: * ในปี �YYv บรษิทัฯ ไมไ่ดจ้ดัทาํงบการเงนิรวม อย่างไรกต็าม ในปีดงักลา่ว คอนโด เอเจนซี� และ ออรจิิ
น วนั ยงัไมม่รีายไดจ้ากธุรกจิหลกัซึ�งไมไ่ดม้นีัยสาํคญัต่องบ

การเงนิของบรษิทัฯ 
** รายไดจ้ากคา่บรกิาร ประกอบดว้ย รายไดค้า่บรหิารนติบิุคคล รายไดค้า่บรกิารทาํความสะอาดนติบิุคคล เป็นหลกั 

 *** รายไดอ้ื�นประกอบดว้ย ดอกเบี
ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั และรายไดเ้งนิมดัจํารบัจากการยกเลกิสญัญาซื
อขายเป็นหลกั 
 **** บรษิทัฯ จดัทาํงบการเงนิรวมโดยถอืเสมอืนวา่บรษิทัย่อยทั 
งสองอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัมาโดยตลอด 
แหลง่ที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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�.:      ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

2.1.1 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมเป็นส่วนใหญ่ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
และออริจิ
น วนั อย่างไรก็ด ีปจัจุบนั ออริจิ
น วนั มีโครงการที�พฒันาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขายจํานวน P 
โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ B-Loft สขุมุวทิ Pij และ บรษิทัฯ จะเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขายที�เหลอื
ทั 
งหมด 

กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้จากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ จํานวน Pji.g ล้านบาท vP�.r ล้านบาท 550.2 ล้านบาท 
และ 1,063.4 ลา้นบาท สาํหรบัปี �YYY �YYh �YYr และงวด 6 เดอืนสิ
นสดุวนัที� Ri มถุินายน 2558 ตามลาํดบั ทั 
งนี
 
ในปี �YYv บรษิทัฯ ยงัไม่ไดเ้ริ�มรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ทั 
งนี
 โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น v ประเภทหลกั ตามลกัษณะรูปแบบของ
โครงการ และกลุ่มลกูคา้เป้าหมายที�บรษิทัฯ กาํหนดกลยุทธ ์ดงันี
 

(1) Luxury Residence 
(2) Boutique Living 
(3) Modern Habitat 
(4) Eco Green Resort 

รายละเอยีดของโครงการแต่ละประเภทเป็นดงันี
 

(1) Luxury Residence 
แนวคิด: กลุ่มโครงการคอนโดมเินียมซึ�งสว่นใหญ่เป็นประเภทอาคาร High Rise ที�มแีนวคดิ

ผสมผสานการออกแบบ และการตกแต่งภายในแบบเรยีบหรสูง่างามและมมีนตเ์สน่หจ์าก
การรงัสรรคง์านสถาปตัยกรรมดว้ยความพถิพีถินั จงึทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัสามารถสมัผสักบัการ
ใชช้วีติที�เรยีบหรทู่ามกลางกลิ�นอายความงดงามของสถาปตัยกรรมร่วมสมยั 
ทั 
งนี
 โครงการประเภท Luxury Residence จะอยู่ภายใตก้ลุ่มโครงการชื�อ Knightsbridge 
และTheKnight ซึ�งปจัจบุนั บรษิทัฯ มโีครงการที�พฒันาแลว้เสรจ็และอยู่ระหว่างการขาย 
จาํนวน 3 โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 1,064 ลา้นบาทและโครงการที�อยู่ระหว่าง
การพฒันา จาํนวน 3 โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 5,270 ลา้นบาท 

 
  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.�.� หน้าที� 3 

ทั 
งนี
 สามารถสรุปรายละเอยีดโครงการประเภท Luxury Residence ไดด้งันี
 

1.1 โครงการ The Knight I สขุมุวทิ Pir 

 
 

ที�ตั 
งโครงการ ถนนสขุมุวทิ 107 ซอยแบริ�ง P สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 
พื
นที�โครงการ ประมาณ Ph7 ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 2,07g ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 68,300 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียม สงู g ชั 
น 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ดโีดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ Pirห่างจากปากซอยประมาณ hii 

เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ประมาณ gii เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  

ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 
ถนนบางนา – ตราด 

และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  
บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ี บางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการในสไตลว์นิเทจผสมกบัการตกแต่งภายในแบบความ
มชีวีติชวีาดว้ยงานภาพวาดศลิปะ ในบรรยากาศที�เรยีบหร ูสงบเงยีบแต่แฝง
ไวซ้ึ�งความสนุกสนาน 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน 70 หน่วย 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย พนกังานบรษิทัผูซ้ึ�งเริ�มประสบความสาํเรจ็ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 30,000 ถงึ 40,000 
บาทขึ
นไปต่อเดอืน 

มลูค่าโครงการ ประมาณ Pvi ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในเดอืนพฤษภาคม �YYh และแลว้เสรจ็ในเดอืนสงิหาคม �YYr 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่กุมภาพนัธ ์�YYh 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ jv ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� 3i มถุินายน 

�YY8 คงเหลอืหอ้งที�รอขายจาํนวน Y หอ้ง 
การโอนกรรมสทิธิ � เริ�มโอนกรรมสิทธิตั 
งแต่เดือนสิงหาคม �YYr มียอดโอนแล้ว ณ วันที� 3i 

มถุินายน �YY8 จาํนวน hv หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ jR ของมลูค่าโครงการ   

 

1.2 โครงการ The Knight II สขุมุวทิ Pir 

 
 

ที�ตั 
งโครงการ ถนนสขุมุวทิ 107 ซอยแบริ�ง P สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 
พื
นที�โครงการ ประมาณ 145 ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 1,70P ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 68,300 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียม สงู g ชั 
น 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ดโีดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ Pirห่างจากปากซอยประมาณ hii 

เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ประมาณ gii เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  

ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 
ถนนบางนา – ตราด 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  
บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ี บางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี

- มสีระว่ายนํ
า Active Jet Pool 
- อยู่ใกลแ้หล่งรา้นคา้สะดวกซื
อ และเดนิทางสะดวกโดยสามารถใชถ้นนแบริ�ง

และถนนลาซาลเป็นทางเขา้-ออก 
- การออกแบบโครงการในสไตลว์นิเทจผสมกบัการตกแต่งภายในแบบความ

มชีวีติชวีาดว้ยงานภาพวาดศลิปะ ในบรรยากาศที�เรยีบหร ูสงบเงยีบแต่แฝง
ไวซ้ึ�งความสนุกสนาน 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน 55 หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย พนกังานบรษิทัผูซ้ึ�งเริ�มประสบความสาํเรจ็ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 30,000 ถงึ 40,000 

บาทขึ
นไปต่อเดอืน 
มลูค่าโครงการ ประมาณ PPv ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในเดอืนพฤษภาคม �YYh และแลว้เสรจ็ในเดอืนกรกฎาคม �YYr 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่กุมภาพนัธ ์�YYh 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทาํสญัญาแลว้รอ้ยละ rj ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที�  30 มถุินายน 

�YY8 คงเหลอืหอ้งที�รอขายจาํนวน 10 หอ้ง 
การโอนกรรมสทิธิ � เริ�มโอนกรรมสทิธิตั 
งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 มียอดโอนแล้ว ณ วนัที�  30 

มถุินายน �YYg จาํนวน 4Y หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 7j ของมลูค่าโครงการ 

 

  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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1.3 โครงการ Knightsbridge สขุมุวทิ Pir 

 

 
ที�ตั 
งโครงการ ถนนสขุมุวทิ 107 ซอยแบริ�ง 6 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 
พื
นที�โครงการ ประมาณ 556 ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 10,051 ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 80,600 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 25 ชั 
น จาํนวน P อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ Pirห่างจากปากซอยประมาณ 3ii 

เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง ประมาณ 400 เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  

ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 
ถนนบางนา – ตราด 

และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  
บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ี บางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการในสไตลว์นิเทจผสมผสานกบัการตกแต่งภายในแบบ
สถาปตัยกรรมปจัจุบนัในสไตลห์รหูราตามแบบฉบบัที�อยู่อาศยัยา่น 
Knightsbridge ที�เป็นศนูยก์ลางของมหานครลอนดอน ประเทศองักฤษ 

- สิ�งอาํนวยความสะดวกสว่นกลาง ไดแ้ก่ สวน สระว่ายนํ
า ฟิตเนสบรเิวณชั 
น 
�Y ของโครงการ ทาํใหส้ามารถชมววิของกรุงเทพฯ และเมอืงสมุทรปราการ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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- ควบคุมการเขา้-ออกดว้ยระบบ Key Card ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV และ
ระบบความรกัษาความปลอดภยัตลอด �vชั �วโมง 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน �rh หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนรุ่นใหม่ที�กาํลงัจะมคีรอบครวัซึ�งมรีายไดต้ั 
งแต่ 40,000 ถงึ 60,000 บาท 

ขึ
นไปต่อเดอืน และเจา้ของธุรกจิ 
มลูค่าโครงการ ประมาณ gPi ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งเดอืนมนีาคม �YYh และแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 2557 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่สงิหาคม �YYY 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ gr ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YY8 คงเหลอืหอ้งที�รอขายจาํนวน 3v หอ้ง 
การโอนกรรมสทิธิ � เริ�มโอนกรรมสทิธิตั 
งแต่เดือนธันวาคมปี �YYr มียอดโอนแล้ว ณ วนัที� Ri 

มถุินายน �YYg จาํนวน �Pr หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ rg ของมลูค่าโครงการ 

 

1.4 Knightsbridge Sky River Ocean  

 

 
ที�ตั 
งโครงการ ถนนสุขุมวทิ �7 สถานีรถไฟฟ้าสมุทรปราการ(อยู่ระหว่างการก่อสรา้งซึ�งคาด

ว่าจะแลว้เสรจ็ในปี �Yhi) 
พื
นที�โครงการ ประมาณ 7hi ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 16,53v ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 86,200 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 32 ชั 
น จาํนวน P อาคาร 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
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จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยูห่่างจากสถานีรถไฟฟ้า สมุทรปราการ ประมาณ 
�ii เมตร รมิถนนสขุมุวทิ และววิโคง้แม่นํ
าเจา้พระยา ซึ�งเป็นจุดบรรจบ
ของทอ้งฟ้า แม่นํ
า และมหาสมทุร  

- อาคารคอนโดมเินียมขนาด R� ชั 
น ซึ�งเป็นอาคารคอนโดมเินียมที�สงูที�สุดใน
จงัหวดัสมุทรปราการ 

- ประสบการณ์การพกัผ่อนบนจุดสงูสดุของจงัหวดัสมุทรปราการ ที�ทุกวนัของ
การใชช้วีติคอืวนัพกัผ่อนกบัววิโคง้แม่นํ
าเจา้พระยา และววิมหาสมุทรแบบ
พาโนรามา (Panorama View) 

- พื
นที�สว่นกลางลอยฟ้าเหนือระดบักว่า P,Rii ตารางเมตร  
จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน vhi หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มลูกคา้เจา้ของกจิการที�มภีูมลิําเนาอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ และกลุ่มนกั

ธุรกจิที�ต้องการมบีา้นหลงัที�สองเพื�อการพกัผ่อน ซึ�งมรีายไดต้ั 
งแต่ 40,000 ถงึ 
60,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 

มลูค่าโครงการ ประมาณ P,v3i ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี �YY7 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส v ปี �YYj  
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่สงิหาคม �YYh 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ gr ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg  
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธไิดต้ั 
งแต่ไตรมาส v ปี �YYj 

 

1.5 โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่ 
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ที�ตั 
งโครงการ ตดิถนนพหลโยธนิ สถานีรถไฟฟ้า BTS สายหยุด (อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ซึ�ง
คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี �Yhi) 

พื
นที�โครงการ ประมาณ 1,1hi ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ P4,398 ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 92,g00 บาท ต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน 2558) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 15 ชั 
น จาํนวน 1 อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ดโีดยตั 
งอยู่บนถนนพหลโยธนิ ตดิสถานีรถไฟฟ้า BTS สายหยุด 

- แนวคิดโครงการ “พื
นที�ชีวติ ที�บรรจบเส้นขอบฟ้า” สมัผสัชีวติแนวสูงกบั
ประสบการณ์การพกัผ่อนกว่า 1,500 ตารางเมตร ณ จุดสูงสุดของสะพาน
ใหม่ 

- การออกแบบสถาปตัยกรรม Modern Classic ร่วมสมยั สง่างามไรก้าลเวลา 
ตามแบบฉบบัที�อยู่อาศยัย่าน Knightsbridge ที�เป็นศนูยก์ลางของมหานคร
ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวนหน่วย 490 หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มลูกค้าท้องถิ�นซึ�งต้องการเปลี�ยนจากการเช่าที�อยู่อาศัยมาเป็นซื
อที�อยู่

อาศยั ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 30,000 ถงึ 40,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 1,340 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง คาดว่าจะเริ�มก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2559 และจะแล้วเสรจ็ในไตรมาส 3 ปี 

2560 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่มถุินายน 2558  
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ 73 ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� 30 มถุินายน 

2558  
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธไิดต้ั 
งแต่ไตรมาส 3 ปี 2560 
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1.6 โครงการ Knightsbridge Ocean ศรรีาชา 

 
 

ที�ตั 
งโครงการ ตดิถนนสขุมุวทิ ห่างจากโรบนิสนั ศรรีาชาประมาณ 2.5 กม. 
พื
นที�โครงการ ประมาณ 1,604.5 ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 28,244 ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร ji,r00 บาท ต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน 2558) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 35 ชั 
น จาํนวน 1 อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ดโีดยตั 
งอยู่บนถนนสขุมุวทิ อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรรีาชา  

นิคมอุตสาหกรรม เช่น 
     นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
     นิคมอุตสาหกรรมปิ�นทอง 
และสถานศกึษา เช่น 
     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 
     โรงเรยีนอสัสมัชญั ศรรีาชา 

- การออกแบบโครงการในสไตลว์นิเทจผสมผสานกบัการตกแต่งภายในแบบ
สถาปตัยกรรมปจัจุบนัในสไตลห์รหูราตามแบบฉบบัที�อยู่อาศยัยา่น 
Knightsbridge ที�เป็นศนูยก์ลางของมหานครลอนดอน ประเทศองักฤษ  

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวนหน่วย 722 หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มลูกค้าท้องถิ�นซึ�งต้องการเปลี�ยนจากการเช่าที�อยู่อาศัยมาเป็นซื
อที�อยู่

อาศยั และกลุ่มชาวต่างชาตซิึ�งเป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ที�มี
รายไดต้ั 
งแต่ 35,000 ถงึ 40,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 

มลูค่าโครงการ ประมาณ 2,500 ลา้นบาท 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ระยะเวลาในการก่อสรา้ง คาดว่าจะเริ�มก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2559 และจะแล้วเสรจ็ในไตรมาส 1 ปี 
2561 

ระยะเวลาเสนอขาย เปิดขาย (pre-sale) โครงการใหแ้ก่ลกูคา้ VIP ในเดอืนมถุินายน 2558 และคาด
ว่าจะเปิดตวัอย่างเป็นทางการในไตรมาส 3 ปี 2558 

ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแล้วร้อยละ 8 ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� 30 มถุินายน 
2558 

การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธไิดต้ั 
งแต่ไตรมาส 1 ปี 2561 

 

(2) Boutique Living  
แนวคิด: กลุ่มโครงการคอนโดมเินียมที�มแีรงบนัดาลใจในการออกแบบจากสถานที�สาํคญัต่างๆ 

ทั �วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมอืงที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั และมปีระวตัคิวามเป็นมาอนั
ยาวนาน ทําให้เกิดที�พกัอาศยัที�มีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์และการตกแต่งภายในที�
ผสมผสานใหเ้หมาะกบัการดําเนินชวีติของคนไทย ทําใหก้ารดําเนินชวีติในทุกๆ วนั 
เหมอืนการได้ท่องเที�ยวท่ามกลางกลิ�นอายความงดงามของสถาปตัยกรรมร่วมสมยั
แบบวนิเทจ 
ทั 
งนี
 โครงการประเภท Boutique Livingจะอยู่ภายใต้กลุ่มโครงการชื�อ Sense of 
London Kensington Notting Hill และ Villa Lasalle โดยแบ่งเป็นโครงการที�ปิด
โครงการแล้วจํานวน P โครงการ มูลค่าโครงการ Pjg ล้านบาทมโีครงการที�พฒันา
แล้วเสรจ็และอยู่ระหว่างการขาย จํานวน � โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 
h4i ลา้นบาท โครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาจาํนวน 3 โครงการมลูค่าโครงการรวม
ประมาณ P,680 ลา้นบาท 

ทั 
งนี
สามารถสรุปรายละเอยีดโครงการประเภท Boutique Living ไดด้งันี
 

2.1 โครงการ Sense of London สขุมุวทิ Pij 
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ที�ตั 
งโครงการ สขุมุวทิ Pij ซอยสนัตคิาม v สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 
พื
นที�โครงการ ประมาณ Rhg ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ v,81h ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 41,200 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมด) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู g ชั 
น จาํนวน P อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ Pij ห่างจากปากซอยประมาณ 400 

เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�งประมาณ 900 เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  

ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 
ถนนบางนา – ตราด 

และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  
บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ี บางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการในสไตลโ์มเดริน์วนิเทจ ผนวกกบักลิ�นอายมนตเ์สน่ห์
ของ ลอนดอนมหานครที�ใหญ่โตที�สดุเมอืงหนึ�งของโลก 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน Ph� หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวยัทาํงานหรอืกลุ่มลกูคา้ทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มคีวามเป็น

เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 20,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 198 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในเดอืนมนีาคม �YYv และแลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายน �YYY  
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่สงิหาคม �YYR และปจัจุบนัปิดการขายโครงการแลว้ 
ความคบืหน้าในการขาย ปิดการขายและขายหมดทั 
งโครงการแลว้ 
การโอนกรรมสทิธิ � ณ วนัที� 3i มถุินายน �YYg มยีอดโอนแลว้รอ้ยละ Pii ของมลูค่าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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2.2 โครงการ Kensington สขุมุวทิ Pir  

 
 

ที�ตั 
งโครงการ สขุมุวทิ 107 - สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 
พื
นที�โครงการ ประมาณ RgP ตารางวา  
พื
นที�ขาย ประมาณ Y,655 ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 52,000 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู g ชั 
น จาํนวน P อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ Pirห่างจากปากซอยประมาณ gii 

เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�งประมาณ 950 เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  

ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 
ถนนบางนา – ตราด 

และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  
บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ีบางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการเป็นการประยุกตค์วามสวยงามของสถาปตัยกรรม
แบบวนิเทจ มาผสมผสานกบัสถาปตัยกรรมปจัจุบนั บวกกบัเสน่หข์องงาน
ไมเ้ซาะร่อง โทนสนํี
าพาสเทล และรปูแบบการตกแต่งที�น่าหลงใหลแหง่ย่าน 
High Street Kensington ประเทศองักฤษมาประยุกตใ์หเ้ขา้กบัการตกแต่ง
หอ้ง และพื
นที�สว่นกลางของอาคาร  

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน Phr หน่วย 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวยัทาํงานหรอืกลุ่มลกูคา้ทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มคีวามเป็น
เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ �i,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 

มลูค่าโครงการ ประมาณ 300 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในเดอืนเมษายน �YYY และแลว้เสรจ็ในเดอืนพฤษภาคม �YYh  
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่สงิหาคม �YYv  
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ 89 ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg คงเหลอืหอ้งที�รอขายจาํนวน P� หอ้ง 
การโอนกรรมสทิธิ � เริ�มโอนกรรมสทิธิตั 
งแต่เดือนพฤษภาคม �YYh มียอดโอนแล้ว ณ วนัที� Ri 

มถุินายน �YYg จาํนวน PYR หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ gr ของมลูค่าโครงการ 

 

2.3 โครงการ Notting Hill สขุมุวทิ Pir 

 

 
 

ที�ตั 
งโครงการ สขุมุวทิ 107 - สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 
พื
นที�โครงการ ประมาณ RgR ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ Y,52Y ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 62,500 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู g ชั 
น จาํนวน P อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ Pirห่างจากปากซอยประมาณ rii 

เมตรและห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�งประมาณ jii เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  

ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ถนนบางนา – ตราด 
และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  

บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ี บางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการเป็นการประยุกตค์วามสวยงามของสถาปตัยกรรม
แบบวนิเทจ มาผสมผสานกบัสถาปตัยกรรมปจัจุบนั ผนวกกบัความมเีสน่ห์
ของเฟอรนิ์เจอรใ์นสไตลอ์ารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนตคิตามแบบฉบบั
ย่านที�อยู่อาศยัที�น่าหลงใหล และมรีะดบัของย่าน Notting Hill มาประยุกต์
ใหเ้ขา้กบัการตกแต่งหอ้งและพื
นที�สว่นกลางของอาคาร 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน PYr หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวยัทาํงานหรอืกลุ่มลกูคา้ทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มคีวามเป็น

เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ �i,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 3vi ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในเดอืนกนัยายน �YYY และแลว้เสรจ็ในเดอืนกนัยายน �YYh  
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่มกราคม �YY5 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ jh ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg คงเหลอืหอ้งที�รอขายจาํนวน j หอ้ง 
การโอนกรรมสทิธิ � เริ�มโอนกรรมสิทธิตั 
งแต่เดือนกันยายน �YYh มียอดโอนแล้ว ณ วันที� Ri 

มถุินายน �YYg จาํนวน Pvh หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 9v ของมลูค่าโครงการ 

 

2.4 โครงการ Villa LaSalle สขุมุวทิ 105 

 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ที�ตั 
งโครงการ ถนนสขุมุวทิ 105 ลาซาล 18 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 
พื
นที�โครงการ ประมาณ 963 ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 10,65P ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 68,000 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
นจาํนวน 2  อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ 115 (ซอยลาซาล18) และห่างจาก

สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง ประมาณ 850 เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น 

ถนนสขุมุวทิ 
ถนนศรนีครนิทร ์
ถนนบางนา – ตราด 

และทางด่วนที�สาํคญั เช่น 
บางนา – ดนิแดง – แจง้วฒันะ 
บางนา – พระรามเกา้ – มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั – รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ีบางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการ ไดแ้รงบนัดาลใจแห่งศลิปะจากมหานครปารสี
สรา้งสรรคก์ารอยู่อาศยัอนัสง่างามดว้ยดไีซน์ที�หรหูรา ทนัสมยั ภายใต้
แนวคดิ Modern French – Luxury Living ที�สดุของการพกัอาศยัที�เรยีบหรู
ในสไตลฝ์รั �งเศส 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน 353 หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวยัทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มีความเป็น

เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 20,000ถงึ 35,000บาทขึ
นไปต่อเดอืน 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 720 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี 2557 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 255g 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่เดอืนสงิหาคม �YYr 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ gg ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg  
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธิ �ไดต้ั 
งแต่ไตรมาส v ปี 255g 

 

 

 

 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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2.5 โครงการ Notting Hill ตวิานนท-์แคราย 

 

 
ที�ตั 
งโครงการ ตดิถนนตวิานนท ์ซอยตวิานนท ์16 สถานีรถไฟฟ้า กระทรวงสาธารณสุข(อยู่

ระหว่างการก่อสรา้งซึ�งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2559) 
พื
นที�โครงการ ประมาณ 54v ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 5,568 ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 68,600 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
นจาํนวน 1 อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ตดิถนนตวิานนท ์(ซอยตวิานนท ์16) และห่างจาก

สถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสขุ ประมาณ 500 เมตร  
- ใกลศ้นูยร์าชการเมอืงนนทบุร ีและกระทรวงสาธารณสขุ 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น 
   ตดิถนนตวิานนท ์ใกลแ้ยกแคราย(งามวงศว์าน-ตวิานนท)์ 
- และทางด่วนที�สาํคญั เช่น 
- ทางพเิศษศรรีชั 
- การออกแบบโครงการเป็นการประยุกตค์วามสวยงามของสถาปตัยกรรม
แบบวนิเทจ มาผสมผสานกบัสถาปตัยกรรมปจัจุบนั ผนวกกบัความมเีสน่ห์
ของเฟอรนิ์เจอรใ์นสไตลอ์ารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนตคิ ตามแบบฉบบั
ย่านที�อยู่อาศยัที�น่าหลงใหล และมรีะดบัย่าน Notting Hill มาประยุกตใ์หเ้ขา้
กบัการตกแต่งหอ้งและพื
นที�สว่นกลางของอาคาร 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน 180 หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวยัทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มีความเป็น

เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 20,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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มลูค่าโครงการ ประมาณ 3j0 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 1 ปี 2558 และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 2 ปี 2559 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่เดอืนกนัยายน �YYr 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ 4h ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg 
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธไิดต้ั 
งแต่ไตรมาส 2 ปี �YYj 

 

2.6 โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร 

 

ที�ตั 
งโครงการ ถนนพหลโยธนิ สถานีรถไฟฟ้า BTS บางบวั (อยู่ระหว่างการก่อสรา้งซึ�งคาด
ว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2562) 

พื
นที�โครงการ ประมาณ 616 ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 6,480 ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 89,600 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
นจาํนวน 1 อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ตดิถนนพหลโยธนิ และใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้า 

BTS บางบวั (อยู่ระหว่างการก่อสรา้งซึ�งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2562)  
- การออกแบบโครงการ เป็นการประยุกตค์วามสวยงามของสถาปตัยกรรม

แบบวนิเทจ มาผสมผสานกบัสถาปตัยกรรมปจัจุบนั ผนวกกบัความมี
เสน่หข์องเฟอรนิ์เจอรใ์นสไตลอ์ารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนตคิ ตามแบบ
ฉบบัย่านที�อยู่อาศยัที�น่าหลงใหล และมรีะดบัย่าน Notting Hill มา
ประยุกตใ์หเ้ขา้กบัการตกแต่งหอ้งและพื
นที�สว่นกลางของอาคาร 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน 194  หน่วย  
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวยัทํางานหรอืกลุ่มลูกคา้ทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มคีวามเป็น

เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 20,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 570 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี 2558 และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 

2559 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่เดอืนตุลาคม 2557 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทาํสญัญาแลว้รอ้ยละ rP ของมลูค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg 
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธไิดต้ั 
งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 

 
(3) Modern Habitat 

แนวคิด: กลุ่มโครงการคอนโดมเินียมที�มแีนวคดิของคนรุ่นใหม่ซึ�งมคีวามคดิไม่เหมอืนใคร ทั 
ง
ทางด้านภาพลักษณ์ทางสงัคม และการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื�อหนีจากความ
ซํ
 าซากจําเจ และกรอบทางสังคม ทั 
ง นี
  โครงการประเภท Modern Habitat 
ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มที�สมัผสัไดถ้งึความทนัสมยัซึ�งเขา้กบัดําเนินชวีติของคน
รุ่นใหม่ที�พรอ้มจะเปิดรบัสิ�งใหม่เสมอดว้ยแรงบนัดาลใจจากแนวความคดินี
ไดก้ลายมา
เป็นคอนโดมเินียมสุดโมเดริน์ ผสมผสานเทคนิคทางสถาปตัยกรรมที�สะทอ้นถงึเสน่ห์
ของผูพ้กัอาศยัแบบคนรุ่นใหม่ 
ทั 
งนี
  ปจัจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที�พัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขาย 3 
โครงการ มูลค่าโครงการ 1,215 ลา้นบาท มโีครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาทั 
งหมด 
5 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 1,835 ลา้นบาท 

ทั 
งนี
สามารถสรุปรายละเอยีดโครงการประเภท Modern Habitat ไดด้งันี
 
  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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3.1 โครงการ B-Loftสขุมุวทิ Pij* (ดาํเนินการโดย ออรจิิ
น วนั) 

 

 
ที�ตั 
งโครงการ ถนนสขุมุวทิ 109 สนัตคิาม 12 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 
พื
นที�โครงการ ประมาณ 360 ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 5,006 ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 47,500 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
น จาํนวน P อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ Pi9 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS 

แบริ�งประมาณ 1.5กโิลเมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  

ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 
ถนนบางนา – ตราด 

และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  
บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ี บางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการในการนําโครงสรา้งหลกัของตวัอาคารผนงัปนูเปลอืย 
พื
นปนูขดัมนัที�ไมม่กีารปรุงแต่งเป็นเสน่หใ์นการตกแต่งพื
นที�สว่นกลาง และ
เน้นเรื�องฟงักช์ั �น การใชง้านภายในหอ้งชุดอย่างลงตวั สามารถนํามา
ประยุกตใ์ชก้บั การตกแต่งหอ้งและสรา้งบรรยากาศที�อยู่อาศยัที� แฝงไปดว้ย
กลิ�นอายของความเป็นนิวยอรค์ - ลอฟท ์



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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- หอ้งสมุดสว่นตวั และหอ้งอ่านหนงัสอืสว่นกลาง 
- บรกิารรถรบัสง่ระหวา่งโครงการ และสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน 171 หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มลกูคา้วยัรุ่น หรอืวยัเริ�มตน้ของชวีติการทาํงาน (First Jobber) ที�ตอ้งการที�

พกัอาศยัตามแนวรถไฟฟ้า มรีายไดต้ั 
งแต่ 20,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อ
เดอืน 

มลูค่าโครงการ ประมาณ 2v0 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในเดอืนกนัยายน �YYh และแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม �YYr 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่เดอืนพฤษภาคม �YYh 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ jR ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg คงเหลอืหอ้งที�รอขายจาํนวน g หอ้ง 
การโอนกรรมสทิธิ � เริ�มโอนกรรมสิทธิตั 
งแต่เดือนธันวาคม 2557 มียอดโอนแล้ว ณ วันที� Ri 

มถุินายน �YYg จาํนวน Pvj หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ gv ของมลูค่าโครงการ 

 

3.2 โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 115 

 
 

ที�ตั 
งโครงการ โครงการ B-Loft สขุมุวทิ PPY 
พื
นที�โครงการ ประมาณ virตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 5,837 ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 46,800 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
น จาํนวน P อาคาร 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ PPYห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีปู่
เจา้สมงิพราย (อยู่ระหว่างการก่อสรา้งซึ�งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี �Y60) 
ประมาณ vii เมตร 

- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  
ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 
ถนนบางนา – ตราด 
ถนนเทพารกัษ ์
ถนนปูเ่จา้สมงิพราย  

และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  
บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ี บางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมบางพล ี– พระราม�  

- ตั 
งอยู่ใกลก้บั Big C Supermarket สาขาปูเ่จา้สมงิพราย ซึ�งตั 
งอยู่ตน้ซอย
สขุมุวทิ PPY 

- การออกแบบโครงการที�นําโครงสรา้งหลกัของตวัอาคารผนงัปนูเปลอืย 
และพื
นปนูขดัมนัที�ไมม่กีารปรุงแต่ง มาเป็นเสน่หใ์นการตกแต่งพื
นที�
สว่นกลาง โดยเน้นเรื�องฟงักช์ั �นการใชง้านภายในหอ้งชุดที�มคีวามลงตวั
สามารถนํามาประยุกตใ์ชก้บัการตกแต่งหอ้ง และสรา้งบรรยากาศที�อยู่
อาศยัที�แฝงไปดว้ยกลิ�นอายของความเป็นลอฟท ์ 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวน �i� หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มลูกคา้วยัรุ่น หรอืวยัเริ�มตน้ของชวีติการทาํงาน (First Jobber) ที�ต้องการ

ที�พกัอาศยัตามแนวรถไฟฟ้า มรีายไดต้ั 
งแต่ 20,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อ
เดอืน 

มลูค่าโครงการ ประมาณ �jY ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในเดอืนมกราคม �YYr และแลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม �YYg 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่มถุินายน �YYh 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทาํสญัญาแลว้รอ้ยละ hh ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg คงเหลอืหอ้งที�รอขายจาํนวน 5Y หอ้ง 
การโอนกรรมสทิธิ � เริ�มโอนกรรมสิทธิตั 
งแต่เดือนมีนาคม 255g มียอดโอนแล้ว ณ วันที� Ri 

มถุินายน �YYg จาํนวน P�i หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ Y� ของมลูค่าโครงการ 

 
  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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3.3 โครงการ B-Republic สขุมุวทิ PiP/P 

 

 

 
ที�ตั 
งโครงการ ถนนสขุมุวทิ 101/1 สถานีรถไฟฟ้า BTSปุณณวถิ ี
พื
นที�โครงการ ประมาณ ghj ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 9,674 ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 69,200 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
นจาํนวน � อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ 101/1  ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 

BTSปุณณวถิ ีประมาณ 1.5กโิลเมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  

ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 
ถนนบางนา – ตราด 

และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  
บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ี บางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการสไตส ์Modern Scandinavian  รูปแบบการตกแต่งที�
เรยีบง่าย มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่อนความหรูหราไวใ้นรายละเอยีด ผสาน
ความคลาสสคิที�ใชง้านไดจ้รงิ และครบทุกฟงัชั �น 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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- สิ�งอาํนวยความสะดวกตอบรบัไลฟ์สไตสใ์นพื
นที�สว่นกลางกว่า 1,100 ตร.ม. 
ไ ด้ แ ก่  Business Center, Game Room, Chill Out Terrace, Library, 
Fitness, Stream Room, Swimming Pool, Sky Yoga  

- บรกิารรถรบัสง่ระหว่างโครงการ และสถานีรถไฟฟ้า BTSปุณณวถิ ี
- ใกล้ห้างสรรพสนิค้าชั 
นนํา เช่น ซคีอนสแควร์  พาราไดซ์ปาร์ค  เซน็ทรลั

บางนา  ปิยรมยส์ปอรต์คลบั และ Bangkok Mall   
จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จํานวน RPg หน่วย (อาคาร Aจํานวน 166 หน่วย / อาคาร B

จาํนวน PY� หน่วย) 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มลกูคา้วยัรุ่น หรอืวยัเริ�มตน้ของชวีติการทาํงาน (First Jobber) ที�ตอ้งการที�

พกัอาศยัตามแนวรถไฟฟ้า มรีายได้ตั 
งแต่ �i,000 ถึง 35,000 บาทขึ
นไปต่อ
เดอืน 

มลูค่าโครงการ ประมาณ 6gi ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในเดอืนพฤศจกิายน �YYh และแลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม �YYg 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่ตุลาคม �YYh 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ hP ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg คงเหลอืหอ้งที�รอขายจาํนวน 1PR หอ้ง 
การโอนกรรมสทิธิ � เริ�มโอนกรรมสิทธิตั 
งแต่เดือนมีนาคม 255g มียอดโอนแล้ว ณ วันที� Ri 

มถุินายน �YYg จาํนวน PPh หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ Rv ของมลูค่าโครงการ 

3.4 โครงการ Pause A สขุมุวทิ 107 

 
ที�ตั 
งโครงการ ถนนสขุมุวทิ107 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 
พื
นที�โครงการ ประมาณ 215 ตารางวา 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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พื
นที�ขาย ประมาณ 2,5ii ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 74,200 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
น 1 อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ 107 (ซอยแบริ�ง1/1) และห่างจาก

สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง ประมาณ 800 เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น 

ถนนสขุมุวทิ 
ถนนศรนีครนิทร ์
ถนนบางนา – ตราด 

- และทางด่วนที�สาํคญั เช่น 
บางนา – ดนิแดง – แจง้วฒันะ 
บางนา – พระรามเกา้ – มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั – รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ีบางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการ แบบ Modern Minimal Condo 
- บรกิารรถรบัสง่ระหว่างโครงการ และสถานี BTS แบริ�ง 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวนประมาณ 78 หน่วย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวยัทํางานหรอืกลุ่มลูกค้าทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มคีวามเป็น

เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 25,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 19Y ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 1 ปี 2558 และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 2558 
ระยะเวลาเสนอขาย บรษิทัฯ เปิดขาย (pre-sale) โครงการใหแ้ก่ลกูคา้ VIP ในเดอืนธนัวาคม �YYr 

และเปิดตวัอย่างเป็นทางการในเดอืนกุมภาพนัธ ์�YYg 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทาํสญัญาแลว้รอ้ยละ RP ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg  
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสทิธิ �ไดต้ั 
งแต่ไตรมาส 4 ปี �YY8 

 

 

 

 

 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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3.5 โครงการ Pause B สขุมุวทิ 107 

 

ที�ตั 
งโครงการ ถนนสขุมุวทิ 107 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 
พื
นที�โครงการ ประมาณ 226 ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 2,h�Y ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 74,R00 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของห้องชุดที�ขายแล้วทั 
งหมดถึงวนัที� 30 

มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
น 1 อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ดโีดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ 107 (ซอยแบริ�ง1/1) และห่างจากสถานี

รถไฟฟ้า BTS แบริ�ง ประมาณ 800 เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น 

ถนนสขุมุวทิ 
ถนนศรนีครนิทร ์
ถนนบางนา – ตราด 

- และทางด่วนที�สาํคญั เช่น 
บางนา – ดนิแดง – แจง้วฒันะ 
บางนา – พระรามเกา้ – มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั – รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ีบางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการ แบบ Modern Minimal Condo 
- บรกิารรถรบัสง่ระหว่างโครงการ และสถานี BTS แบริ�ง 

จาํนวนหน่วย หอ้งชุดพกัอาศยั จาํนวนประมาณ r8 หน่วย 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มีความเป็น
เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 25,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 

มลูค่าโครงการ ประมาณ 19Y ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 1 ปี 2558 และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 2558 
ระยะเวลาเสนอขาย บรษิทัฯ เปิดขาย (pre-sale) โครงการใหแ้ก่ลูกคา้ VIP ในเดอืนธนัวาคม �YYr และ

เปิดตวัอย่างเป็นทางการในเดอืนกุมภาพนัธ ์�YYg 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทาํสญัญาแลว้รอ้ยละ v� ของมลูค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน �YYg 
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธิ �ไดต้ั 
งแต่ไตรมาส 4 ปี �YY8 

3.6 โครงการ Pause สขุมุวทิ 103 

 

 

ที�ตั 
งโครงการ ถนนสุขุมวทิ 103 (ซอยอุดมสุข 7)  ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข ประมาณ 
700 เมตร   

พื
นที�โครงการ ประมาณ hYR ตารางวา  
พื
นที�ขาย ประมาณ 7,058 ตารางเมตร  
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 79,500 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของห้องชุดที�ขายแล้วทั 
งหมดถึงวนัที� 30 

มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
น 2 อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ดโีดยตั 
งอยู่ในถนนถนนสขุมุวทิ PiR (ซอยอุดมสขุ r)  ห่างจากสถานี

รถไฟฟ้า BTS อุดมสขุ ประมาณ 500 เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น 

ถนนสขุมุวทิ 
ถนนศรนีครนิทร ์



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ถนนบางนา – ตราด 
- และทางด่วนที�สาํคญั เช่น 

บางนา – ดนิแดง – แจง้วฒันะ 
บางนา – พระรามเกา้ – มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั – รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ีบางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการ แบบ Modern Minimal Condo 
จาํนวนหน่วย จาํนวน �h8 ยนิูต  
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มีความเป็น

เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 25,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 
มลูค่าโครงการ ประมาณ Yhi ลา้นบาท  
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี 2558 และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 2559 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่เดอืนกุมภาพนัธ ์�YYg 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทาํสญัญาแลว้รอ้ยละ Rh ของมลูค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน �YYg  
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธิ �ไดต้ั 
งแต่ไตรมาส 4 ปี �Y59 

 

3.7 โครงการ Pause สขุมุวทิ 115 

 

ที�ตั 
งโครงการ ถนนสุขุมวทิ 115 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ปู่เจา้สมงิพราย ประมาณ 300 เมตร 
(อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ซึ�งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2560) 

พื
นที�โครงการ ประมาณ YgR ตารางวา  
พื
นที�ขาย ประมาณ r,jYR ตารางเมตร   



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 65,900 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของห้องชุดที�ขายแล้วทั 
งหมดถึงวนัที� 30 
มถุินายน �YYg) 

รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
น 2 อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ดโีดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ PPY (ซอยอภชิาต)ิ  ห่างจากสถานี

รถไฟฟ้า BTS ปเูจา้ ประมาณ �ri เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น 

ถนนสขุมุวทิ 
ถนนศรนีครนิทร ์
ถนนบางนา – ตราด 

- และทางด่วนที�สาํคญั เช่น 
บางนา – ดนิแดง – แจง้วฒันะ 
บางนา – พระรามเกา้ – มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั – รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ีบางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุร ี

- การออกแบบโครงการ แบบ Modern Minimal Condo 
จาํนวนหน่วย จาํนวน RPi ยนิูต  
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มีความเป็น

เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 25,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 540 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี 2558 และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 2559 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่เดอืนกุมภาพนัธ ์�YYg 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทาํสญัญาแลว้รอ้ยละ RP ของมลูค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 2558   
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธิ �ไดต้ั 
งแต่ไตรมาส 4 ปี �YYj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.�.� หน้าที� 30 

3.8 โครงการ Pause ID สขุมุวทิ Pir 

 

ที�ตั 
งโครงการ ถนนสุขุมวทิ Pir (ซอยแบริ�ง Ph)  ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง ประมาณ 1 
กโิลเมตร 

พื
นที�โครงการ ประมาณ Rji ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ Y,RRg ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 62,600 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของห้องชุดที�ขายแล้วทั 
งหมดถึงวนัที� 30 

มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
น 1 อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ดโีดยตั 
งอยู่ในถนนสขุมุวทิ Pir (ซอยแบริ�ง Ph)  ห่างจากสถานี

รถไฟฟ้า BTS แบริ�ง ประมาณ gii 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น 

ถนนสขุมุวทิ 
ถนนศรนีครนิทร ์
ถนนบางนา – ตราด 

- และทางด่วนที�สาํคญั เช่น 
บางนา – ดนิแดง – แจง้วฒันะ 
บางนา – พระรามเกา้ – มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั – รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ีบางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุร ี

การออกแบบโครงการ แบบ Modern Minimal Condo 
จาํนวนหน่วย จาํนวน �iP ยนิูต  
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทั �วไปที�ชื�นชอบการออกแบบที�มีความเป็น

เอกลกัษณ์ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 25,000 ถงึ 35,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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มลูค่าโครงการ ประมาณ  345  ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี 2558 และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 1 ปี 2560  
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่เดอืนมนีาคม 2558  
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทาํสญัญาแลว้รอ้ยละ Pg ของมลูค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 2558  
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธิ �ไดต้ั 
งแต่ไตรมาส P ปี �Yhi 

 
(4) Eco Green Resort 

แนวคิด: เนื�องจาก ประเทศไทย ณ ปจัจุบนั มพีื
นที�ซึ�งถูกพฒันาเป็นพื
นที�อุตสาหกรรมจาํนวนมาก 
อกีทั 
งยงัเกดิการขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั �วประเทศ ส่งผลใหเ้กดิแหล่งงาน
ที�เพิ�มมากขึ
น พรอ้มกบัการจา้งงานเพิ�มมากขึ
น จากสภาพแวดลอ้มการพฒันาดงักล่าว 
บรษิัทฯ จงึได้เลง็เหน็ถึงปรมิาณความต้องการที�พกัอาศยัที�ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมที�มี
คุณภาพ พรอ้มกบัใหค้วามรูส้กึถงึการพกัผ่อนภายหลงัการเหน็ดเหนื�อยจากการทํางาน 
บริษัทฯ จึงออกแบบโครงการประเภท Eco Green Resort ที�มีเอกลกัษณ์ด้วยพื
นที�สี
เขยีวเพื�อใหผู้พ้กัอาศยัรูส้กึถงึการพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ นอกจากนี
 บรษิทัฯ ไดค้ดัสรรวสัดุ
ที�มี คุณภาพ และเ ป็นมิตรกับธรรมชาติ  และสิ�งแวดล้อม  เช่น  การ เลือก ใช้
เครื�องปรบัอากาศชนิดอนิเวอรท์เตอร ์หลอดไฟแบบแอลอดี ีซึ�งสามารถลดปรมิาณการใช้
ไฟฟ้ามากถงึรอ้ยละ vi เป็นตน้ 
ทั 
งนี
 โครงการประเภท Eco Green Resort จะอยู่ภายใต้กลุ่มโครงการชื�อ Tropicana 
และ The Cabana ซึ�งปจัจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที�อยู่ระหว่างการพัฒนาทั 
งหมด � 
โครงการ มลูค่าโครงการรวม P,rgi ลา้นบาท 

ทั 
งนี
สามารถสรุปรายละเอยีดโครงการประเภท Eco Green Resort ไดด้งันี
 
  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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4.1 โครงการ Tropicana เอราวณั 

 
 

ที�ตั 
งโครงการ ถนนทางรถไฟสายเก่า สถานีรถไฟฟ้าพพิธิภณัฑช์า้งเอราวณั (อยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้งซึ�งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2560) 

พื
นที�โครงการ ประมาณ 89r ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ 10,900 ตารางเมตร 
ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 60,600 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 

30 มถุินายน �YYg) 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
นจาํนวน � อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่บนถนนสขุมุวทิห่างจากสถานีรถไฟฟ้า พพิธิภณัฑ์

ชา้งเอราวณัประมาณ Yii เมตร 
- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  

ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 
ถนนบางนา – ตราด 
ถนนเทพารกัษ ์
ถนนปูเ่จา้สมงิพราย 

และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  
บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ี บางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมบางพล ี– พระราม�  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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- โครงการที�มเีอกลกัษณ์ดว้ยพื
นที�สเีขยีวเพื�อใหผู้พ้กัอาศยัรูส้กึถงึการ
พกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ นอกจากนี
 บรษิทัฯ ยงัคดัสรรควสัดุมคีุณภาพ และ
เป็นมติรกบัธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม   

- เครื�องปรบัอากาศชนิดอนิเวอรท์เตอร ์หลอดไฟแบบแอลอดีทีั 
งโครงการ ซึ�ง
สามารถลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าไดม้ากถงึรอ้ยละ vi  

- สทีาภายนอกอาคารแบบสะท้อนความร้อนช่วยลดอุณหภูมสิะสมภายใน
อาคาร  

จาํนวนหน่วย ห้องชุดพักอาศัย จํานวน RhR หน่วย (อาคาร A197หน่วย / อาคาร B166
หน่วย) 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย พนักงานโรงานในนิคมอุตสาหกรรม ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 17,000 ถงึ 30,000 บาท
ขึ
นไปต่อเดอืน 

มลูค่าโครงการ ประมาณ 680 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง เริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 1 ปี �YY8 และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส � ปี �YY9 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่มถุินายน �YYr 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ YR ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YY8 
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธไิดต้ั 
งแต่ไตรมาส 2 ปี �YY9 

 

4.2 โครงการ The Cabana สาํโรง 

 
 

ที�ตั 
งโครงการ ถนนทางรถไฟสายเก่า 
พื
นที�โครงการ ประมาณ 1,554 ตารางวา 
พื
นที�ขาย ประมาณ Pj,100 ตารางเมตร 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ราคาเฉลี�ยต่อตารางเมตร 53,900 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลี�ยของหอ้งชุดที�ขายแลว้ทั 
งหมดถงึวนัที� 
30 มถุินายน �YYg) 

รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
นจาํนวน R อาคาร 
จุดเด่นของโครงการ - ทาํเลที�ตั 
งที�ด ีโดยตั 
งอยู่บนถนนสขุมุวทิห่างจากสถานีรถไฟฟ้า สาํโรง

ประมาณ 700 เมตร(อยู่ระหว่างการก่อสรา้งซึ�งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 
�Y60) 

- ทาํเลที�เป็นจุดเชื�อมต่อทะลุถงึถนนหลกั เช่น  
ถนนสขุมุวทิ  
ถนนศรนีครนิทร ์ 
ถนนบางนา – ตราด 
ถนนเทพารกัษ ์
ถนนปูเ่จา้สมงิพราย  

และทางด่วนที�สาํคญั เช่น  
บางนา-ดนิแดง-แจง้วฒันะ                           
บางนา – พระรามเกา้ –มอเตอรเ์วย ์
บางนา – เอกมยั –รามอนิทรา 
ทางด่วนบรูพาวถิ ี บางนา – สวุรรณภูม ิ– นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมบางพล ี– พระราม�  

- โครงการที�พกัอาศยัที�มเีอกลกัษณ์ดว้ยสไตล ์Modern Resortเพื�อใหผู้พ้กั
อาศยัรูส้กึถงึการพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ พรอ้มการตกแต่งภายในสไตลเ์รยีบ
หร ู

- พื
นที�สว่นกลางครอบคลุมทั 
งพื
นที�บรเิวณ ชั 
น P และชั 
นดาดฟ้า พรอ้มทั 
ง
พื
นที�สว่นตวัสาํหรบัการพกัผ่อนบรเิวณชั 
นดาดฟ้าของโครงการ 

จาํนวนหน่วย ห้องชุดพกัอาศยั จํานวน rPj หน่วย (อาคาร A254 หน่วย / อาคาร B�iR 
หน่วย / อาคาร C�h� หน่วย) 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กลุ่มลูกค้าท้องถิ�นซึ�งต้องการเปลี�ยนจากการเช่าที�อยู่อาศัยมาเป็นซื
อที�อยู่
อาศยั และกลุ่มพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ที�มรีายไดต้ั 
งแต่ 17,000 
ถงึ 30,000 บาทขึ
นไปต่อเดอืน 

มลูค่าโครงการ ประมาณ 1,Pi0 ลา้นบาท 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง คาดว่าจะเริ�มก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี �YYg และจะแล้วเสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 

�YYj 
ระยะเวลาเสนอขาย ตั 
งแต่กนัยายน �YYr 
ความคบืหน้าในการขาย ยอดขายที�ทําสญัญาแลว้รอ้ยละ 4� ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที� Ri มถุินายน 

�YYg 
การโอนกรรมสทิธิ � คาดว่าจะสามารถเริ�มโอนกรรมสทิธไิดต้ั 
งแต่ไตรมาส 4 ปี �YY9 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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สถานะการก่อสรา้ง การขาย และการโอนกรรมสทิธิ �ของโครงการของบรษิทัฯ ณ วนัที� Ri มถิุนายน �YY8 สรุปไดด้งันี
 

โครงการ 

พื1นที2
โครงกา

ร 

(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

พื1นที2
ขาย 

(ตร.
เมตร) 

การก่อสร้าง การขาย การโอนกรรมสิทธิ_  

เดือน/ปี ที2
เริ2มก่อสร้าง 

เดือน/ปี ที2
ก่อสร้างเสรจ็
หรือคาดว่า
จะแล้วเสรจ็ 

ร้อยละความ
คืบหน้า
ก่อสร้าง 

จาํนวนห้องทั 1งหมด 
จาํนวนห้องที2ขาย

แล้ว 
จาํนวนห้องคงเหลือ

รอขาย 

ร้อยละ
ความ

คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ที2โอน
กรรมสิทธิ_  

หรือคาดว่าจะ
โอนกรรมสิทธิ_  

จาํนวนห้องที2โอน
กรรมสิทธิ_ แล้ว 

จาํนวนห้องคงเหลือ
รอโอนกรรมสิทธิ_  

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Sense of 
Londonสุขมุวทิ 109 

0-3-68.0 4,815.6 มนีาคม 2554 
เมษายน 

2555 
100 162 198.7 162 198.7 - - 100 เมษายน 2555 162 198.7 - - 

โครงการ Kensington
สุขมุวทิ 107 

0-3-81.0 5,655.4 
เมษายน 

2555 
พฤษภาคม 

2556 
100 167 300.0 155 266.1 12 33.9 89 

พฤษภาคม 
2556 

153 261.9 2 4.2 

โครงการ Notting Hill
สุขมุวทิ 107 

0-3-83.0 5,524.5 
กนัยายน 

2555 
กนัยายน 

2556 
100 157 340.0 148 325.2 9 14.8 96 กนัยายน 2556 146 320.1 2 5.1 

โครงการ The Knight I
สุขมุวทิ 107 

0-1-67.0 2,077.7 
พฤษภาคม 

2556 
สงิหาคม 

2557 
100 70  140.0 65 132.2 5 7.8 94 สงิหาคม 2557 64 130.1 1 2.1 

โครงการ The Knight II
สุขมุวทิ 107 

0-1-45.3 1,701.0 
พฤษภาคม 

2556 
กรกฎาคม 

2557 
100 55  114.0 45 90.3 10 23.7 79 

กรกฎาคม 
2557 

45 90.3 0 0.0 

โครงการ 
Knightsbridge สุขมุวทิ 
107 

1-1-56.0 10,051.7 มนีาคม 2556 
ธนัวาคม 

2557 
100 276  810.0 242 703.0 34 107.0 87 ธนัวาคม 2557 217 627.9 25 75.1 

โครงการ B-Loftสุขมุวทิ 
109 

0-3-60.0 5,006.0 
กนัยายน 

2556 
ธนัวาคม 

2557 
100 171  240.0 163 223.3 8 16.7 93 ธนัวาคม 2557 149 201.7 14 21.6 

โครงการ B-Loftสุขมุวทิ 
115 

1-0-07 5,837.1 
มกราคม 

2557 
มนีาคม 2558 100 202  295.0 147 194.2 55 100.8 66 มนีาคม 2558 120 152.8 27 41.4 

โครงการ 
Knightsbridge Sky 
River Ocean 

1-3-60.0 16,533.5 
ไตรมาส 4 

2557 
ไตรมาส 4 

2559 
30 460  1,430.0 411 1,251.2 49 178.8 87 

ไตรมาส 4 
2559 

- - 411 1,251.2 

โครงการ B-Republic
สุขมุวทิ 101/1 

2-0-69.0 9,673.9 
พฤศจกิายน 

2556 
มนีาคม 2558 100 318  680.0 205 416.5 113 263.5 61 มนีาคม 2558 116 233.6 89 182.9 

โครงการ Tropicana
เอราวณั 

2-0-96.9 10,900.0 
ไตรมาส 1 

2558 
ไตรมาส 2 

2559 
19 363  680.0 202 360.0 161 320.0 53 

ไตรมาส 2 
2559 

- - 202 360.0 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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โครงการ 

พื1นที2
โครงกา

ร 

(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

พื1นที2
ขาย 

(ตร.
เมตร) 

การก่อสร้าง การขาย การโอนกรรมสิทธิ_  

เดือน/ปี ที2
เริ2มก่อสร้าง 

เดือน/ปี ที2
ก่อสร้างเสรจ็
หรือคาดว่า
จะแล้วเสรจ็ 

ร้อยละความ
คืบหน้า
ก่อสร้าง 

จาํนวนห้องทั 1งหมด 
จาํนวนห้องที2ขาย

แล้ว 
จาํนวนห้องคงเหลือ

รอขาย 

ร้อยละ
ความ

คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ที2โอน
กรรมสิทธิ_  

หรือคาดว่าจะ
โอนกรรมสิทธิ_  

จาํนวนห้องที2โอน
กรรมสิทธิ_ แล้ว 

จาํนวนห้องคงเหลือ
รอโอนกรรมสิทธิ_  

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Villa Lasalle
สุขมุวทิ 105 

2-1-63.0 10,650.8 
ไตรมาส 4 

2557 
ไตรมาส 4 

2558 
49 353  720.0 306 631.5 47 88.5 88 

ไตรมาส 4 
2558 

- - 306 631.5 

โครงการ Notting Hill ติ
วานนท-์แคราย 

1-1-43.5 5,568.2 
ไตรมาส 1 

2558 
ไตรมาส 2 

2559 
18 180  390.0 88 179.6 92 210.4 46 

ไตรมาส 2 
2559 

- - 88 179.6 

โครงการ The Cabana
สาํโรง 

3-3-54 19,100.0 
ไตรมาส 4 

2558 
ไตรมาส 4 

2559 
- 719  1,100.0 322 463.3 397 636.7 42 

ไตรมาส 4 
2559 

- - 322 463.3 

โครงการ Notting Hill 
พหล-เกษตร 

1-2-16.1 6,480.0 
ไตรมาส 4 

2558 
ไตรมาส 4 

2559 
- 194  570.0 156 405.1 38 164.9 71 

ไตรมาส 4 
2559 

- - 156 405.1 

โครงการ Pause A 
สุขมุวทิ 107 

0-2-15 2,5i0.0 
ไตรมาส 1  

2558 
ไตรมาส 4 

2558 
50 78  195.0 26 60.3 52 134.7 31 

ไตรมาส 4 
2558 

- - 26 60.3 

โครงการ Pause B
สุขมุวทิ 107 

0-2-26 2,h�Y.0 
ไตรมาส 1 

2558 
ไตรมาส 4 

2558 
50 78  195.0 36 82.6 42 112.4 42 

ไตรมาส 4 
2558 

- - 36 82.6 

โครงการ Pause 
สุขมุวทิ 103 

1-2-53 7,058.3 
ไตรมาส 4 

2558 
ไตรมาส 4 

2559 
- 268  560.0 86 203.9 183 356.1 36 

ไตรมาส 4 
2559 

- - 86 203.9 

โครงการ Pause 
สุขมุวทิ 115 

1-1-83 7,953.2 
ไตรมาส 4 

2558 
ไตรมาส 4 

2559 
- 310  540.0 100 167.8 210 372.2 31 

ไตรมาส 4 
2559 

- - 100 167.8 

โครงการ Pause ID 
สุขมุวทิ 107 

0-3-90 5,338.2 
ไตรมาส 4 

2558 
ไตรมาส 1 

2560 
- 201  345.0 39 62.1 162 282.9 18 

ไตรมาส 1  
2560 

- - 39 62.1 

โครงการ 
Knightsbridge Sky 
City สะพานใหม่ 

2-3-60 14,398.0 
ไตรมาส 1 

2559 
ไตรมาส 3 

2560 
- 490 1,340.0 366 974.7 124 365.3 73 

ไตรมาส 3 
2560 

- - 366 974.7 

โครงการ 
Knightsbridge The 
Ocean ศรรีาชา 

4-0-4.5 28,244.0  
ไตรมาส 2 

2559 
ไตรมาส 1 

2561 
- 722 2,500.0 58 201.5 664 2,298.5 8 

ไตรมาส 1 
2561 

- - 58 201.5 

รวม      5,995 13,682.7 3,528 7,592.9 2,467 6,089.8 55   1,172 2,217.1 2,356 5,375.8 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ขั 1นตอนการชาํระเงินห้องชุด และการดาํเนินการติดตามลูกค้าที2ค้างชาํระเงินงวดดาวน์  

บรษิทัฯ จะเปิดขายโครงการส่วนใหญ่ก่อนโครงการจะแลว้เสรจ็ เนื�องจากการก่อสรา้งโครงการนั 
นต้องใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ดงันั 
น การเปิดขายโครงการก่อนในลกัษณะดงักล่าว ผู้จองซื
อจะต้องชําระค่าทําสญัญา 
และเงนิดาวน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ Pi-P2 ของมลูค่าการขายหอ้งชุด ซึ�งจะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถ
ขายใหแ้ก่ลูกคา้ที�ต้องการจองซื
อเพื�ออยู่อาศยัจรงิ มากกว่าลูกคา้ที�ต้องการจองซื
อเพื�อเกง็กําไรทั 
งนี
 ลูกคา้จะต้อง
ชําระเงนิดาวน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ เป็นรายเดอืนตั 
งแต่วนัที�ทําสญัญาซื
อขาย จนถงึวนัที�โครงการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และ
สว่นที�เหลอืประมาณรอ้ยละ 88-90 ของมลูค่าการขายหอ้งชุด ลกูคา้จะชาํระเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ ณ วนัที�โอนกรรมสทิธิ �
หอ้งชุด 

บรษิทัฯ มมีาตรการการตดิตามลกูคา้ที�คา้งชาํระเงนิงวดดาวน์ ซึ�งขั 
นตอนการตดิตามจะเป็นไปตามเงื�อนไข
ในสญัญาซื
อขายห้องชุดของแต่ละโครงการ โดยบรษิัทฯ มกีารจดัทํารายงานการติดตามลูกค้าค้างชําระเป็นราย
เดอืน และฝา่ยบญัชกีารเงนิเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดิตามลกูคา้คา้งชาํระทั 
งนี
 บรษิทัฯ มมีาตรการการตดิตามลกูคา้
ที�คา้งชาํระเงนิงวดดาวน์ ดงันี
 

 

ระยะเวลาค้างชาํระเงินดาวน์ การดาํเนินการ 
เกนิกว่า P เดอืน ตดิตามทวงถามผ่านทาง SMS และทางโทรศพัท ์
เกนิกว่า � เดอืน ตดิตามทวงถามผ่านทาง SMS และทางโทรศพัท ์
เกนิกว่า R เดอืน ตดิตามทวงถามผ่านทาง SMS ทางโทรศพัทแ์ละ

สง่จดหมายทวงถาม ครั 
งที� P 
ถดัไปอกี � อาทติย ์จากระยะเวลาคา้งชาํระเงนิดาวน์
เกนิกว่า R เดอืน 

สง่จดหมายทวงถาม ครั 
งที� � 

ถดัไปอกี v อาทติย ์จากระยะเวลาคา้งชาํระเงนิดาวน์
เกนิกว่า R เดอืน 

สง่จดหมายยดึเงนิดาวน์ และดาํเนินการยดึเงนิ
ดาวน์ 

 
2.1.2 ธรุกิจให้บริการที2เกี2ยวเนื2องกบัธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยผ่์านบรษิทัย่อยคอื คอนโด เอเจนซี� ไดแ้ก่ บรกิาร
จดัหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรบัจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการที�บริษัทฯ เป็นผู้พฒันา
เท่านั 
น เพื�อสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่างครบถ้วน ซึ�งเป็นหนึ�งในกลยุทธด์า้นการบรกิารหลงัการ
ขายของบรษิทัฯ ปจัจุบนั บรษิทัฯ ใหบ้รกิารบรหิารโครงการนิตบิุคคลอาคารชุด 7 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Sense 
of London สุขุมวิท 109 โครงการ Kensington สุขุมวิท 107 โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 โครงการ The 
Knight I สุขุมวิท 107 โครงการ The Knight II สุขุมวิท 107 โครงการ B-Loft สุขุมวิท 109 และโครงการ B-Loft 
สุขุมวทิ 1PY ทั 
งนี
 บรษิทัฯ จะไดร้บัค่าจา้งการบรหิาร และจดัการแบบเหมารวมเป็นรายเดอืนจากนิตบิุคคอาคารชุด
ของโครงการต่างๆ ตามที�กล่าวขา้งตน้นอกจากนี
 หากลูกคา้ต้องการจดัหาผูเ้ช่า คอนโด เอเจนซี� จะเป็นตวัแทนใน
การจดัหาผูเ้ช่า โดยคดิค่าธรรมเนียมเป็นอตัราค่าเช่ารายเดอืน  

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีแผนที�จะขยายธุรกิจให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ อย่างมี
นัยสําคญั และบรษิัทฯ ไม่มนีโยบายในการใหบ้รกิารแก่นิติบุคคลอาคารชุดที�บรษิัทฯ มไิด้เป็นผู้พฒันา เนื�องจาก 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
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การดําเนินธุรกจิดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการบรกิารหลงัการขายซึ�งเป็นหนึ�งในกลยุทธข์อง
บรษิทัฯเท่านั 
น  

�.2      การตลาดและการแข่งขนั 

 
2.2.1 กลยุทธท์างการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขนัของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ เชื�อว่า บรษิทัฯ มกีลยุทธท์างการตลาดและขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัที�สาํคญั ดงันี
 

ทาํเลที�ตั 
งของโครงการ 

บรษิทัฯใหค้วามสาํคญักบัทาํเลที�ตั 
งของโครงการเป็นลาํดบัแรกในการพฒันาโครงการทุกโครงการของบรษิทั
ฯ เนื�องจากทําเลที�ตั 
งของโครงการถือเป็นปจัจยัหลกัที�สําคญัที�สุดของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
สําหรบัโครงการคอนโดมเินียม ทั 
งนี
 ทําเลที�ตั 
งโครงการต้องใกล้แหล่งคมนาคมที�สําคญั และเดนิทางสะดวก โดย
บรษิทัฯ เลอืกทําเลที�ตั 
งโครงการที�ใกลส้ถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ซึ�งเป็นพื
นที�ที�มอีตัราการเตบิโตทางดา้นประชากรที�สงู เช่น โครงการ Knightsbridge สุขุมวทิ Pir ซึ�งตั 
งอยู่ในถนน
สุขุมวทิ Pir ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�งประมาณ vii เมตร และแวดลอ้มดว้ยสาธารณูปโภคขั 
นพื
นฐาน ไดแ้ก่ 
โรงเรยีน โรงพยาบาล และหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ เช่น หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลับางนาหา้งสรรพสนิคา้เมกาบางนา 
เป็นต้น เช่นเดียวกับ โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean ซึ�งตั 
งอยู่ริมถนนสุขุมวิท และติดกับแม่นํ
 า
เจา้พระยา ซึ�งถอืเป็นโครงการคอนโดมเินียมววิแม่นํ
าเจา้พระยาที�สงูที�สุดในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยสามารถมอง
เหน็ทศันียภาพของโค้งแม่นํ
าเจา้พระยาซึ�งบรรจบกบัท้องทะเลบรเิวณปากอ่าวได้อย่างชดัเจน เป็นต้นอย่างไรกด็ี
นอกจากพื
นที�แถบจงัหวดัสมุทรปราการบรษิทัฯ ยงัมแีผนขยายการพฒันาโครงการไปยงัพื
นที�ที�มศีกัยภาพแห่งใหม่ 
เช่น กรุงเทพ - นนทบุร ีซึ�งเป็นหนึ�งในพื
นที�ที�มอีตัราการเตบิโตทางดา้นประชากรที�สงูแห่งหนึ�งของกรุงเทพฯ และ
เป็นทาํเลที�ใกลก้บัรถไฟฟ้ามหานคร สายสมี่วง (บางใหญ่-บางซื�อ)  

นอกจากทําเลที�ตั 
งโครงการที�ใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลแล้ว บรษิัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัพื
นที�เขตนิคมอุตสาหกรรม เนื�องจากเป็นแหล่งงานคุณภาพสูงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมซึ�งเน้นการผลิตเพื�อการส่งออกอนัเป็นปจัจยัพื
นฐานของประเทศ ส่งผลให้พื
นที�ดงักล่าวมี
แนวโน้มความต้องการที�อยู่อาศยัเพิ�มสูงขึ
น เช่น นิคมอุตสาหกรรมปิ�นทอง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั นิคม
อุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมปู่เจา้สมงิพราย เป็นต้น โดย ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ มโีครงการซึ�งใกลก้บันิคม
อุตสาหกรรมจาํนวน P โครงการ ไดแ้ก่  โครงการ Tropicana เอราวณั ซึ�งตั 
งอยู่ใกลก้ลุ่มบรษิทัโตโยตา้ อซีซุู ฮอนดา้ 
และพานาโซนิค ภายในนิคมอุสาหกรรมปู่เจา้สมงิพราย โดยบรษิทัดงักล่าว มพีนักงานทั 
งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จํานวนมากโดยพนักงานชาวญี�ปุ่นที�ทํางานอยู่ในเมอืงไทยมีความต้องการที�อยู่อาศยัใกล้สถานที�ทํางาน ทําให้
โครงการดงักล่าวไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากลกูคา้ชาวญี�ปุน่ เป็นตน้ 

การออกแบบโครงการที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design)ภายใตช้ื�อโครงการที�หลากหลาย 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยแต่ละโครงการจะมีรูปแบบที�เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Unique Design) ภายใต้ชื�อโครงการที�หลากหลายมคีวามเป็นเอกลกัษณ์และเน้นให้แต่ละ
โครงการมคีวามโดดเด่น น่าดงึดูดต่อลูกคา้ เช่น โครงการ Notting Hill สุขุมวทิ 107 ที�มกีารออกแบบโครงการเป็น
การประยุกต์ความสวยงามของสถาปตัยกรรมแบบวนิเทจ มาผสมผสานกบัสถาปตัยกรรมปจัจุบนั ผนวกกบัความมี
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เสน่ห์ของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนติคตามแบบฉบบัย่านที�อยู่อาศยัที�น่าหลงใหล และมี
ระดบัของย่าน Notting Hill มาประยุกตใ์หเ้ขา้กบัการตกแต่งหอ้งและพื
นที�สว่นกลางของอาคาร เป็นตน้ทาํใหล้กูคา้มี
ความประทบัใจ และตอ้งการเป็นเจา้ของหอ้งเพื�อสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์และสไตลข์องตนเอง 

นวตักรรมการออกแบบหอ้งชุดเพื�อการใชป้ระโยชน์ของพื
นที�ใชส้อยสงูสดุ (Unit Plan Innovation) 

บรษิทัฯ คํานึงถงึการใชป้ระโยชน์ของพื
นที�ใชส้อยสงูสุดของหอ้งชุดในแต่ละโครงการ โดยทมีออกแบบของ
บรษิัทฯ ได้พฒันา และออกแบบหอ้งชุดพกัอาศยัใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากพื
นที�หอ้งชุดได้อย่างสูงสุด เช่น การ
ออกแบบ และจดัวางหอ้งขนาดพื
นที� Ri ตารางเมตร ใหส้ามารถเป็นหอ้งประเภท � หอ้งนอนได ้ซึ�งสามารถตอบ
โจทยก์ารดาํเนินชวีติแบบครอบครวัของคนเมอืงยุคใหม่ไดเ้ป็นอย่างด ี 

นอกจากนี
 บริษัทฯ ได้เพิ�มแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปเพื�อสร้างความโดดเด่นให้แก่ห้องชุดของโครงการ เช่น 
โครงการ Villa Lasalle สุขุมวทิ 105 โดยบรษิัทฯ ออกแบบห้องนอนของโครงการให้มกีระจก � ด้าน เพื�อให้ผูพ้กั
อาศยัไดร้บัความรูส้กึเหมอืนไดอ้ยู่หอ้งมุมและมคีวามโปร่งสบาย 

 

รปูแสดงหอ้งนอนที�มกีระจก � ดา้น 

การเจาะกลุ่มลกูคา้ดว้ยกลยทุธน่์านนํ
าสนํี
าเงนิ (Blue Ocean Strategy) 

 บรษิัทฯ มนีโยบายการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื�อสร้างโอกาสทางธุรกจิด้วยกลยุทธ์น่านนํ
าสนํี
าเงิน 
(Blue Ocean Strategy) ซึ�งเป็นกลยุทธ์ที�กําหนดขึ
นมาเพื�อหลีกเลี�ยงการแข่งขันในตลาดหรืออุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย์แบบดั 
งเดมิโดยบรษิัทฯ จะพฒันาผลติภณัฑ์ ขึ
นมาโดยใช้นวตักรรม (Innovation) หรอืความคดิ
สรา้งสรรคใ์หม่ๆ เพื�อสรา้งความแตกต่างทางดา้นผลติภณัฑ ์และสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

 จากกลยุทธ์ดงักล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบ
รูปแบบโครงการที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Unique Design) มคีวามโดดเด่น น่าดงึดูดต่อลูกค้า เพื�อสร้างความ
แตกต่างจากโครงการคอนโดมิเนียมที�มีอยู่ในตลาดอสงัหาริมทรพัย์ ณ ปจัจุบัน รวมทั 
ง การขยายการพฒันา
โครงการของบรษิทัฯ ไปยงัพื
นที�ที�ยงัไม่มผีูป้ระกอบการใดเขา้ไปพฒันาโครงการ เพื�อสรา้งตลาดใหม่ และสรา้งกลุ่ม
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ลูกคา้เป้าหมายใหม่ๆ เป็นต้นส่งผลใหบ้รษิทัฯ ประสบความสาํเรจ็จากกลยุทธด์งักล่าวเป็นอย่างมาก อนัเหน็ไดจ้าก
การตอบรบัจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นอย่างดจีากโครงการที�ผ่านมา 

 นอกจากนี
 บรษิัทฯ ยงัใหค้วามสําคญักบักลุ่มลูกค้าชาวต่างชาตเิป็นอย่างยิ�งซึ�งเหน็ว่าเป็นกลุ่มลูกคา้ที�มี
ศกัยภาพในการเติบโต เช่น กลุ่มลูกค้าชาวญี�ปุ่น และกลุ่มลูกค้าชาวสงิคโปร์ ที�มีแนวโน้มการเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยเป็นจํานวนมากเป็นต้นอันเนื�องมาจากการจดัตั 
งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community) ในปี �YYg โดยบรษิทัฯ ไดท้าํการตลาดเชงิรุก และเปิดเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ในรปูแบบภาษาญี�ปุน่ เพื�อ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ชาวญี�ปุ่นที�กาํลงัมองหาอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย ซึ�งปจัจุบนัเวบ็ไซต์ของ
บรษิัทฯ ดงักล่าวเป็นเวบ็ไซต์ที�ติดอนัดบัหนึ�งในสบิเวบไซต์ สําหรบัคําค้นหา " อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย " 
ผ่านทางเวปไซต์ www.google.co.jp ตลอดจนทมีขายและทมีการตลาดซึ�งประจําอยู่ตามสํานักงานขายโครงการ
ต่างๆของบรษิทัฯ มคีวามสามารถในการสื�อสารไดท้ั 
งภาษาญี�ปุ่น และภาษาองักฤษ เป็นอย่างด ีเพื�อรองรบัลูกค้า
ชาวต่างชาตทิี�มคีวามสนใจ โดยบรษิทัฯ จดัใหม้กีารฝึกอบรมความรูท้างดา้นภาษาญี�ปุน่ ภาษาจนี และภาษาองักฤษ
ใหแ้ก่ทมีขายและทมีการตลาดของบรษิทัฯ อย่างสมํ�าเสมอ     

การวางแผนการขายแบบเป็นทมีและเป็นระบบ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็นทีม โดยเมื�อลูกค้าเข้ามาเยี�ยมชมโครงการ จะมีทีมขายและทมี
การตลาดร่วมกนันําเสนอข้อมูลโครงการแก่ลูกค้า โดยเริ�มต้นจากเจ้าหน้าที�การตลาดจะเป็นผู้อธิบายแนวคิด 
รูปลกัษณ์ สไตล ์ของโครงการ เพื�อจูงใจใหลู้กคา้มคีวามรูส้กึร่วม และอยากเป็นเจา้ของ ต่อมาเจา้หน้าที�ขาย และ
ผูจ้ดัการขายของโครงการนั 
นจะเขา้มานําเสนอขอ้มูลโครงการ เช่น ขนาดพื
นที�หอ้ง ราคาหอ้งชุด เป็นต้น เพื�อปิด
การขายกบัลกูคา้รายดงักล่าวซึ�งหากเปรยีบเทยีบกบักรณีที�มเีจา้หน้าที�ขายเพยีงคนเดยีว บรษิทัฯ อาจมคีวามเสี�ยง
ที�ลกูคา้ไม่พอใจการบรกิารของเจา้หน้าที�ขายดงักล่าว และทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีโอกาสในการขาย หรอืในกรณีที�บรษิทัฯ 
ตอ้งพึ�งพงิเจา้หน้าที�ขายคนใดคนหนึ�งเป็นพเิศษ อาจทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีลกูคา้หากเจา้หน้าที�ดงักล่าวลาออกไป ดงันั 
น 
นโยบายแผนการขายแบบเป็นทีมดังกล่าวถือเป็นหนึ�งในจุดแข็งของบริษัทฯ ซึ�งสามารถช่วยเพิ�มอัตราส่วน
ความสาํเรจ็ (Success Rate) ในการปิดการขายกบัลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer Centric) และบรกิารหลงัการขาย 

เพื�อเป็นการสร้างความมั �นใจใหก้บัลูกคา้ที�กําลงัตดัสนิใจในการซื
อหอ้งชุดของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จงึจดัใหม้ี
บรกิารหลงัการขายในหลายด้าน เช่น การรบัประกนัคุณภาพของหอ้งชุดหลงัจากวนัที�โอนกรรมสทิธิ � การอํานวย
ความสะดวกในการติดต่อขอสนิเชื�อที�อยู่อาศยักบัสถาบนัการเงนิ ซึ�งนอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ลูกค้า
แลว้ ยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถวางแผนการโอนหอ้งชุดในอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตั 
งฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer Centric) เพื�อมุ่งเน้นการสรา้งความพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้ โดย
ฝ่ายดงักล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ของบรษิทัฯ ตั 
งแต่ขั 
นตอน การขอสนิเชื�อที�อยู่อาศยักบัสถาบนั
การเงิน การตรวจรับมอบห้องชุด การโอนกรรมสิทธ์ห้องชุด ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย (After Sale 
Service) อื�นๆ เช่น การใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาในการตกแต่งหอ้งชุด และการช่วยประสานงานในการจดัหาผูบ้รกิาร
ตกแต่งภายใน เป็นต้นนอกจากนี
 บรษิัทฯ เลง็เหน็ความสําคญัของลูกค้าปจัจุบนัที�เคยซื
อห้องชุดกบัทางบรษิทัฯ 
บริษัทฯ จึงให้สทิธพิิเศษในการจองซื
อโครงการที�บริษัทฯ จะพฒันาแก่ลูกค้าเดมิของบริษัทฯ ก่อนการเปิดขาย
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โครงการอย่างเป็นทางการ เพื�อเป็นการสรา้งสมัพนัธอ์นัดใีนระยะยาว ส่งผลใหลู้กคา้หลายรายจะเป็นลูกคา้ที�ไดร้บั
การบอกต่อจากลกูคา้ที�เคยซื
อหอ้งชุดของบรษิทัฯ  

นอกจากนี
 บรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนับสนุนธุรกจิหลกั โดยไดด้ําเนินการผ่านบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ คอื คอนโด 
เอเจนซี� ซึ�งไดแ้ก่ การใหบ้รกิารจดัหาผูเ้ช่าหอ้งชุดแก่ลูกคา้ บรกิารรบัจา้งบรหิารโครงการนิตบิุคคลอาคารชุดเพื�อให้
ทางบรษิทัฯ ไดต้อบสนองความต้องการของลูกคา้ และสามารถบรกิารลูกคา้หลงัโอนกรรมสทิธิ �ไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึ�ง
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ เพื�อใหเ้ป็นลกูคา้อย่างต่อเนื�องสาํหรบัโครงการอื�นๆ ในอนาคต 

การกาํหนดราคาขาย 

บรษิทัฯ มนีโยบายกําหนดราคาขายโดยพจิารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทําเลที�ตั 
ง ต้นทุนที�ดนิ และการ
ก่อสรา้งโครงการ โดยบรษิทัฯ จะกาํหนดราคาขายหอ้งชุดเบื
องตน้ ตั 
งแต่ช่วงการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ
ในเบื
องต้น และจะกําหนดราคาขายจรงิเมื�อเปิดขายโครงการ ทั 
งนี
 บรษิทัฯ กําหนดราคาขายแต่ละหน่วยแตกต่าง
กนัโดยขึ
นอยู่กบัจาํนวนชั 
น และตําแหน่งที�ตั 
งของหอ้ง และทศันียภาพของหอ้งชุด รวมถงึระยะเวลาในการเปิดขาย
โครงการ ไดแ้ก่ ช่วงเปิดขายก่อนการก่อสรา้ง ช่วงการก่อสรา้ง และช่วงโครงการแลว้เสรจ็ โดยมสีดัส่วนในการขาย
เฉลี�ยประมาณรอ้ยละ hi �Y และ PY ของมลูค่าโครงการ   

อย่างไรกด็ ีราคาขายของแต่ละโครงการจะเป็นราคาที�สามารถแข่งขนัได้เมื�อเปรยีบเทยีบกบัโครงการของ
ผูป้ระกอบการอื�นในทําเลที�ตั 
งใกลเ้คยีงกนั โดยบรษิทัฯ คํานึงถงึราคาขายต่อหอ้งที�เหมาะสมกบักําลงัซื
อของลกูคา้ 
การออกแบบพื
นที�หอ้งที�เหมาะสมกบัความคุม้ค่ากบัสิ�งที�ลูกคา้จะไดร้บั รวมไปถงึการรกัษาระดบักําไรของบรษิทัฯ 
ใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสมตามที�บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายไว ้

การสง่มอบงานไดต้รงตามระยะเวลาที�กาํหนด 

เพื�อใหบ้รษิทัฯ มคีวามมั �นใจว่าการก่อสรา้งโครงการจะเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสรา้งที�ถูกต้องครบถ้วน
ตามแบบที�ตกลงไว ้และสามารถสง่มอบหอ้งชุดใหแ้ก่ลกูคา้ไดท้นัตามเวลา บรษิทั ไดว้่าจา้งบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งที�
มปีระสบการณ์ทํางานร่วมกบับรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทั 
งบรษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทัที�ปรกึษาทางดา้นการก่อสรา้ง 
(Construction Mangement) มาทําหน้าที�ควบคุมดูแลเรื�องคุณภาพ และการควบคุมการทํางานก่อสร้างของ
ผูร้บัเหมาในแต่ละโครงการอย่างใกลช้ดิ ทาํใหก้ารพฒันาโครงการที�ผ่านมาของบรษิทัฯ สามารถสง่มอบงานใหล้กูคา้
ได้ตรงตามระยะเวลาที�กําหนดไว้ โดยพิจารณาได้จากโครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 โครงการ 
Kensington สขุมุวทิ 107 โครงการ Notting Hillสขุมุวทิ 107 โครงการ The Knihght I และ II โครงการ Knightsbridge 
สุขุมวทิ 107 โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 109 โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 115 และโครงการ B-Republic สุขุมวทิ 101/1 
ที�บรษิทัฯสามารถส่งมอบหอ้งชุดไดต้ามระยะเวลาที�กําหนดไว ้ซึ�งทําใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารการเงนิและต้นทุน
การก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ี

กลยุทธก์ารวางภาพลกัษณ์บรษิทัฯ  

บรษิัทฯ วางภาพลกัษณ์และตําแหน่งทางการตลาดของบรษิัทฯอย่างชดัเจนโดย บรษิัทฯ เน้นการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมตดิสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล
ที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะทางด้านรูปแบบของโครงการที�โดดเด่น โดยนําจุดเด่นของสถานที�สําคญัต่างๆ ทั �วโลก เช่น 
สถาปตัยกรรม นวตักรรมและความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ เขา้มาผสมผสานและประยุกต์ใชก้บัการดําเนินชวีติของคน



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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เมอืงยุคใหม่ไดเ้ป็นอย่างด ีทําใหลู้กคา้จดจําชื�อบรษิทั ”Origin” ว่าเป็นบรษิทัฯ ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี�ใหค้วาม
คุม้ค่าต่อการซื
อหอ้งชุดเพื�ออยู่อาศยั หรอืเพื�อการลงทุนอย่างแทจ้รงิ และการเขา้พฒันาโครงการในพื
นที�ใหม่ (Virgin 
Area) ที�ยงัไม่มโีครงการคอนโดมเินียม โดยพจิารณาจากศกัยภาพของพื
นที� และกาํลงัซื
อของประชากรที�อยู่อาศยัใน
บรเิวณนั 
น รวมถงึการพฒันารปูลกัษณ์เฉพาะใหต้รงตามกลุ่มลกูคา้เป้าหมายได ้

ความเป็นมอือาชพีและประสบการณ์ของคณะผูบ้รหิาร 

 บริษัทฯให้ความสําคัญกับการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานที�มีคุณภาพและมีวิสยัทศัน์ โดย
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯเป็นผูม้ปีระสบการณ์ ความรู ้ความสามารถดา้นธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นอย่างด ี(รายละเอยีด
ตามเอกสารแนบ P รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บรหิารและผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ) ทําให้ระบบการ
ทํางานภายในของบรษิทัฯมคีวามชดัเจนโปร่งใส ประกอบกบัการนําแนวคดิใหม่ๆที�จะนํามาใชใ้นการพฒันาองคก์ร 
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอย่างสมํ�าเสมอ การคัดเลือกทีมงานมืออาชีพ เช่น บริษัทออกแบบโครงสร้างงาน
สถาปตัยกรรมบรษิทัออกแบบตกแต่งภายใน และบรษิทัออกแบบภูมสิถาปตัย ์เป็นตน้ 

นอกจากนี
บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ และ
พื
นฐานในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และจดัอบรมในดา้นต่างๆ เช่น การอบรมภาษาญี�ปุน่-ภาษาจนี และการอบรมดา้น
อสงัหารมิทรพัย ์เป็นต้น ทั 
งนี
 พนักงานส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�มคีวามมุ่งมั �น และมคีวามคดิ
สรา้งสรรคใ์หม่ๆ  โดยบรษิทัฯ ต้องการใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในธุรกจิของบรษิทัฯ และมุ่งมั �นสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ์ 
และบรกิารใหม่ที�สามารถตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ีเนื�องจากบรษิทัฯ เชื�อว่าแนวทางดงักล่าวนี
  
จะสามารถขบัเคลื�อนใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เตบิโต และสามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างยั �งยนื และทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถ
รกัษาพนกังานที�มคุีณภาพใหอ้ยู่กบับรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
  
2.2.2 ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ก่อนที�บรษิัทฯ จะเริ�มพฒันาโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ นั 
น บรษิัทฯ จะทําการศกึษาความเป็นไปได้ของ
โครงการในเบื
องต้น โดยจะเริ�มพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละโครงการเป็นหลกั ต่อมาจึงกําหนด
ลกัษณะรูปแบบของโครงการ และกําหนดราคาขายให้สอดคล้องกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายดงักล่าว ซึ�งจะส่งผลให้
โครงการของบรษิทัฯ สามารถปิดการขายไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมไปถงึการรกัษาระดบักาํไรของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบั
ที�เหมาะสมตามที�บรษิทัฯ ไดก้าํหนดไว ้

ทั 
งนี
 โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัทฯ จะสามารถแบ่งออกเป็น v ประเภทหลกั ตามลกัษณะ
รปูแบบของโครงการ และกลุ่มลกูคา้เป้าหมายที�บรษิทัฯ กาํหนดกลยุทธ ์ดงันี
 

รปูแบบของโครงการ ชื2อโครงการ 
ระดบัรายได้ต่อเดือน 

(บาท / เดือน) 
กลุ่มลูกค้า 

Luxury Residence 
คอนโดมเินียมสไตล์
เรยีบหร ู  

 
 

30,iii - hi,iii บาท 
ขึ
นไป 

ระดบักลางบน - บน  
(Up-Scale) 
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รปูแบบของโครงการ ชื2อโครงการ 
ระดบัรายได้ต่อเดือน 

(บาท / เดือน) 
กลุ่มลูกค้า 

 
 

 

Boutique Living  
คอนโดมเินียมสไตล์
วนิเทจร่วมสมยั 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

�i,iii - RY,iii บาท 
ขึ
นไป 

ระดบักลาง - กลางบน 
(Mid-range) 

Modern Habitat 
คอนโดมเินียมสาํหรบั
คนรุ่นใหม ่  

 

�i,iii - RY,iii บาท 
ขึ
นไป 

ระดบักลาง - กลางบน 
(Mid-range) 
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รปูแบบของโครงการ ชื2อโครงการ 
ระดบัรายได้ต่อเดือน 

(บาท / เดือน) 
กลุ่มลูกค้า 

  

 
 

 
Eco GreenResort 
คอนโดมเินียมเพื�อ
ธรรมชาต ิและ
สิ�งแวดลอ้ม 

 

 

1r,iii - Ri,iii บาท 
ขึ
นไป 

ระดบักลางและวยัเริ�ม
ทาํงาน 

(Entry-level) 

นอกเหนือจากที�บรษิัทฯ มกีารพฒันาโครงการสําหรบักลุ่มลูกค้าที�มคีวามต้องการที�อยู่อาศยัใกล้กบัระบบ
ขนส่งมวชนระบบรางในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแล้ว บรษิัทฯ ยงัได้มกีารเจาะกลุ่มลูกคา้
ใหม่ๆ เพื�อเพิ�มโอกาสในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายประเภทพนักงานที�ทาํงาน
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ�งตอ้งการที�พกัอาศยัในทาํเลที�เดนิทางไปมาสะดวกระหว่างโรงงาน และอยู่ใกลแ้หล่ง
อาํนวยความสะดวกที�ตอบสนองต่อการใชช้วีติที�ทนัสมยั รวมทั 
งกลุ่มนกัธุรกจิชาวต่างชาตทิี�ทาํงานในประเทศไทยที�
มองหาที�พกัอาศยัที�ไม่วุ่นวาย มคีวามปลอดภยัสูง แต่ยงัมคีวามสะดวกในการเดนิทางเขา้มาทํางานภายในนิคม
อุตสาหกรรม และยงัใกลแ้หล่งอาํนวยความสะดวกที�มรีะดบัอกีดว้ยเช่น โครงการ Tropicana เอราวณัสถานีรถไฟฟ้า 
BTS เอราวณัภายใต้ Eco Green Resort ซึ�งที�ตั 
งโครงการใกลก้บักลุ่มบรษิทัโตโยตา้ อซีูซุ ฮอนดา้ และพานาโซนิค
เป็นต้นโดยบรษิัทดงักล่าวมพีนักงานทั 
งชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากซึ�งจากการวเิคราะห์และการศกึษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการในเบื
องต้นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บรษิัทฯ จงึได้ออกแบบพื
นที�ภายในหอ้งชุดและ 
รูปแบบการใช้ประโยชน์พื
นที�ใช้สอยในสไตล์ญี�ปุ่น ซึ�งทําให้ลูกค้าชาวญี�ปุ่นมคีวามประทบัใจ เนื�องจากสามารถ
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ตอบสนองกบัวถิชีวีติที�คุน้เคย สง่ผลใหโ้ครงการ Tropicana เอราวณั ไดร้บัการตอบรบัที�ดจีากทั 
งลกูคา้ชาวไทย และ
ชาวต่างประเทศ เป็นตน้ 

2.2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บรษิทัฯมทีมีขายที�มคีวามเป็นมอือาชพี มปีระสทิธภิาพ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในตวัสนิคา้ รวมถงึความรู้
เกี�ยวกบัอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวมเป็นอย่างด ีทมีขายของบรษิทัฯจะรบัรองลูกคา้ทั 
งที�เขา้มาแวะเยี�ยมชมโครงการที�
สาํนกังานขาย และหอ้งตวัอย่าง ณ ที�ตั 
งโครงการ และทางโทรศพัทท์ี�สามารถตดิต่อสอบถามรายละเอยีด หรอืตดิต่อ
เขา้มาผ่านทางสํานักงานขายของโครงการนอกจากนี
 สําหรบัลูกค้าประเภทบรษิัท หรอืลูกค้าระดบัผู้บรหิารของ
บรษิทั บรษิทัฯจะสง่เจา้หน้าที�ออกไปแนะนํา และนําเสนอสนิคา้ใหก้บัลกูคา้เหล่านั 
นโดยตรงถงึที�ทาํงาน หรอืสถานที�
ที�ลูกค้าสะดวก และบรษิัทฯยงัมเีวบ็ไซต์ www.origin.co.th และระบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook (Origin 
Property the beginning of your living space) ซึ�งลูกคา้สามารถเขา้ไปอ่านและศกึษารายละเอยีดเบื
องตน้ของแต่ละ
โครงการไดน้อกจากนี
 บรษิัทฯ ยงัทําการโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการผ่านสื�อรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา 
การแจกแผ่นพบั (Brochure) หนังสอืพมิพแ์ละนิตยสารต่างๆ การจดัตั 
งบูท การออกงานมหกรรมบ้านและคอนโด 
เป็นต้น รวมถงึการส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื�อง เพื�อกระตุ้นยอดขาย เช่น การใหข้องแถม การใหส้่วนลดเงนิสด 
เป็นต้นนอกเหนือจากทมีขายมอือาชพีของบรษิทัฯแล้ว สําหรบักลุ่มลูกค้าชาวต่างชาต ิบรษิัทฯจะใชบ้รษิัทที�เป็น
ตวัแทนขายมอือาชพีที�มชีื�อเสยีง และมคุีณภาพมาร่วมงานในการขายใหก้บัทางบรษิทัฯทั 
งนี
 บรษิทัฯมกีารจ่ายค่า
นายหน้าใหก้บัทมีขายของบรษิทัฯและบรษิทัที�เป็นตวัแทนขายเพื�อเป็นการกระตุน้ยอดขายของบรษิทัฯ อกีทางหนึ�ง
ดว้ย และปจัจุบนับรษิทัฯ มทีมีงานขาย และการตลาดทั 
งหมดจาํนวน 63 คน ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 

  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนั 

(1) ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื�อง โดยผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
(GDP) มอีตัราการเตบิโตเฉลี�ย Pi ปียอ้นหลงั (�Yv6 - �YY7) เพิ�มขึ
นในอตัรารอ้ยละ 3.3 ต่อปี สาํหรบัเศรษฐกจิไทย
ในช่วงไตรมาสสี�ของปี �YYr ขยายตวัตวัรอ้ยละ 2.3 จากไตรมาสสามของปี �YYr เศรษฐกจิไทยในไตรมาสสองของ
ปี 2558 ขยายตวัร้อยละ �.g เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ R.i ในไตรมาสแรกของปี 255g และเมื�อปรบัผลของ
ฤดูกาลออกแลว้ เศรษฐกจิไทยในไตรมาสแรกของปี 2558 ขยายตวัรอ้ยละ 0.v จากไตรมาสแรกของปี 255g รวม
ครึ�งแรกของปี �YYg เศรษฐกจิไทยขยายตวัรอ้ยละ �.j ดา้นการใชจ้่าย มปีจัจยัสนบัสนุนจากการบรโิภคภาคเอกชน 
การลงทุนภาครฐั และการส่งออกบรกิาร ในด้านการผลติ ปรบัตวัดขีึ
นในเกอืบทุกภาคการผลติ โดยเฉพาะสาขา
ก่อสรา้ง สาขาโรงแรมและภตัตาคาร สาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมที�ขยายตวัอย่างต่อเนื�อง และคาด
ว่าเศรษฐกิจไทยในปี �YY8 จะมีแนวโน้มการขยายตวัร้อยละ �.r – R.� (แหล่งที�มา: สํานักยุทธศาสตร์และการ
วางแผนเศรษฐกจิมหภาค สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ  โดยมปีจัจยัสนับสนุน
จาก (1) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครฐัขยายตวัต่อเนื�องจากครึ�งปีแรก (2) การขยายตวัจํานวนนักท่องเที�ยวใน
อตัราที�สงู (3) การอ่อนค่าของเงนิบาทซึ�งจะทาํใหม้ลูค่าการสง่ออกในรปูเงนิบาทในครึ�งปีหลงัปรบัตวัเพิ�มขึ
น และ (4) 
ราคานํ
ามนัและเงนิเฟ้ออยู่ในระดบัตํ�า ช่วยเพิ�มอํานาจซื
อและเอื
ออํานวยต่อการดําเนินนโยบายการเงนิผ่อนคลาย
อย่างต่อเนื�อง สาํหรบัขอ้จํากดัที�เศรษฐกจิไทยจะเผชญิในช่วงที�เหลอืของปี ไดแ้ก่ การขยายตวัของเศรษฐกจิโลกที�
ตํ�าสุดในรอบ 3 ปี โดยเฉพาะเศรษฐกจิจนีที�ยงัมแีนวโน้มชะลอตวัลงในช่วงครึ�งปีหลงั การอ่อนค่าของสกุลเงนิใน
ประเทศคู่คา้และคู่แขง่ ราคาสนิคา้เกษตรในตลาดโลกตกต่�า และผลกระทบจากปญัหาภยัแลง้  
 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

หน่วย : รอ้ยละ 

 
ที�มา: สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
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ณ วนัที� Y สงิหาคม �YYg คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มมีตใิหค้งอตัราดอกเบี
ยนโยบายไวท้ี�รอ้ย
ละ P.Y0 ต่อปี เนื�องจากประเมินว่าการดําเนินนโยบายการเงินในช่วงที�ผ่านมาได้ช่วยผ่อนคลายภาวะการเงิน
เพิ�มเติม ประกอบกบัอตัราแลกเปลี�ยนอยู่ในทศิทางที�เอื
อต่อการฟื
นตวัของเศรษฐกจิไทย จงึเหน็ควรให้คงอตัรา
ดอกเบี
ยนโยบาย ทั 
งนี
 ณ วนัที� Ri มิถุนายน 2558 อตัราดอกเบี
ยเงนิกู้ (MLR) โดยเฉลี�ยของธนาคารพาณิชย์จด
ทะเบยีนในประเทศไทยเท่ากบัร้อยละ r.Pv ซึ�งน้อยกว่าอตัราดอกเบี
ยเงนิกู ้(MLR) โดยเฉลี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
�YYr ซึ�งเท่ากบัรอ้ยละ r.28 

 
อตัราดอกเบี1ยเงินกู้ (MLR) โดยเฉลี2ยของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศ 

หน่วย: รอ้ยละ 
 

 
 

ณ วนัที� Ri มถุินายน 2558 
ที�มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตวัเลขการขอสนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยัส่วนบุคคล ณ ไตรมาส � ปี 
�YYg มูลค่าอยู่ที� P.rh ลา้นบาท โดยมมีูลค่าการเตบิโตเฉลี�ย Y ปียอ้นหลงั (ปี �YY� – �YYr) เพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง
ในอตัรารอ้ยละ P�.0 ต่อปี  อย่างไรกด็ ีสาํหรบัปี �YYr ตวัเลขการขอสนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยัส่วนบุคคลมมีูลค่าการ
เตบิโตที�ชะลอตวัลง โดยมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 12.2 เมื�อเทยีบกบัปี �YYh ที�มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 12.5  ทั 
งนี
 
เนื�องจากภาวะเศรษฐกจิที�ชะลอลงต่อเนื�องและความไม่แน่นอนทางการเมอืง สง่ผลใหผู้บ้รโิภคชะลอการตดัสนิใจซื
อ
ที�อยู่อาศยั ประกอบกบัธนาคารพาณิชยเ์พิ�มความระมดัระวงัการปล่อยสนิเชื�อทาํใหจ้าํนวนที�อยู่อาศยั ที�ไดร้บัอนุมตัิ
สนิเชื�อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลลดลง 
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สินเชื2อเพื2อที2อยูอ่าศยัส่วนบุคคล 
หน่วย: ลา้นบาท 

 
ที�มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2) ภาวะตลาดอสงัหาริมทรพัย ์
จากขอ้มลูของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิตวัเลขในไตรมาสที�สองของปี 

2558 ที�เกี�ยวขอ้งกบัสาขาอสงัหารมิทรพัยป์รบัตวัเพิ�มขึ
น โดยไดร้บัปจัจยัสนบัสนุนจากการขยายตวัของการก่อสรา้ง
อาคารคอนโดมเินียม  ซึ�งสอดคลอ้งกบัการเพิ�มขึ
นของปรมิาณการจําหน่ายปูนซเีมนต์ที�ขยายตวัเพิ�มขึ
น ในขณะที�
ราคาวสัดุก่อสรา้งลดลงต่อเนื�อง เนื�องจากการลดลงของต้นทุนดา้นพลงังานและวตัถุดบิ ประกอบกบัราคาเหลก็ใน
ตลาดโลกลดลงเนื�องจากปรมิาณเหลก็ในตลาดโลกมปีรมิาณมาก  

 ในด้านอปุสงค ์ยอดคงคา้งสนิเชื�อสว่นบุคคลเพื�ออสงัหารมิทรพัยข์องธนาคารพาณิชยเ์พิ�มขึ
นรอ้ยละ PP.h  

ในด้านอปุทาน  ยอดคงคา้งสนิเชื�อผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยข์องธนาคารพาณิชย ์และจาํนวนโครงการ
อสงัหารมิทรพัยเ์ปิดตวัใหม่ขยายตวัรอ้ยละ 9.1 และรอ้ยละ 5.6 ตามลาํดบั  

ในด้านราคา ราคาที�ดนิและราคาที�อยู่อาศยัปรบัตวัเพิ�มขึ
น โดยเฉพาะราคาที�ดนิ ทาวน์เฮา้สพ์รอ้มที�ดนิ และ
อาคารชุดซึ�งเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 10.1 รอ้ยละ 7.5 และรอ้ยละ 7.4 ตามลาํดบั    

(3) ภาวะตลาดคอนโดมิเนียม 

ตวัเลขจํานวนที�อยู่อาศยัสร้างเสรจ็ และจดทะเบยีนเพิ�มในเขตกรุงเทพมหานครและ Y จงัหวดัปรมิณฑลมี
การเตบิโตเพิ�มขึ
นเฉลี�ยรอ้ยละ r.iv ต่อปีระหว่างปี 2552 - ปี 2557 โดย จํานวนบา้นจดัสรร มตีวัเลขการเตบิโตสงู
ที�สุดเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 9.1h ตามมาดว้ยจาํนวนอาคารชุดมตีวัเลขการเตบิโตเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 6.30 ในขณะที�จาํนวนบา้น
สรา้งเองมตีวัเลขการเตบิโตตํ�าสดุโดยเพิ�มขึ
นรอ้ยละ v.88 ระหว่างปี �YY� - ปี �YY7 

สําหรบัปี �YYr มจีํานวนที�อยู่อาศยัสร้างเสรจ็ และจดทะเบยีนเพิ�มในเขตกรุงเทพมหานคร และ Y จงัหวดั
ปรมิณฑลจํานวนทั 
งสิ
น PRR,vrj หน่วย ซึ�งประกอบด้วย (P) บ้านจดัสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบการ) จํานวน 
33,5�Y หน่วย (2) บา้นสรา้งเองจาํนวน 24,89h หน่วย และ (3) อาคารชุดจาํนวน rY,iYg หน่วย  
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ณ ไตรมาส � ปี �YYg มจีํานวนที�อยู่อาศยัสร้างเสรจ็ และจดทะเบยีนเพิ�มในเขตกรุงเทพมหานคร และ Y 
จงัหวดัปรมิณฑลจาํนวนทั 
งสิ
น YP,636 หน่วย ลดลงรอ้ยละ �.j เทยีบกบั ไตรมาส � ปี �YYr 

จาํนวนที2อยู่อาศยัสรา้งเสรจ็และจดทะเบียนเพิ2มขึ1นในกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

 (แบ่งตามประเภทที2อยู่อาศยั) 

หน่วย: หน่วย 

ประเภทที2อยู่
อาศยั 

2552 2553 2554 2555 2556 �iij 

อตัรา
การ

เติบโต
เฉลี2ยต่อ

ปี 
(CAGR)  
(รอ้ยละ) 

ไตรมาส 
� ปี �iij 

ไตรมาส 
� ปี �iim 

บา้นจดัสรร 21,634 24,476 26,994 23,174 37,577  33,Y�Y 9.1h 15,042 17,199 
อาคารชดุ 53,725 59,919 34,734 78,391 71,440 rY,058 6.j� 26,434 22,624 
บา้นสรา้งเอง 19,618 22,498 20,128 23,437 23,285 24,896 4.88 11,715 11,813 
รวม 94,977 106,893 81,856 125,002 132,302 133,479 j.4n 53,191 51,636 

ที�มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สาํหรบัไตรมาส � ปี �YYg โครงการคอนโดมเินียมที�เปิดโครงการใหม่ในเขตพื
นที�กรุงเทพฯ และปรมิณฑลมี
จํานวนทั 
งสิ
น Rr,��i หน่วย เพิ�มขึ
นร้อยละ Yv.h จากไตรมาส � ปี �YYr ซึ�งมจีํานวนโครงการที�เปิดตวัใหม่รวม 
�v,igi หน่วย อนัเนื�องมาจากภาวะทางเศรษฐกจิที�มแีนวโน้มดขีึ
น และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืงใน
ครึ�งปีแรกคลี�คลาย และอตัราดอกเบี
ยเงนิกู้ (MLR) ลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยส์่วน
ใหญ่ลงทุนเพิ�มขึ
นเมื�อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปี �YYr 

จาํนวนหน่วย และมูลค่าของคอนโดมิเนียมที2เปิดตวัใหมใ่นพื1นที2กรงุเทพฯ และปริมณฑล 

ประเภทที2อยู่อาศยั 
ไตรมาส � 

ปี �iij 
ไตรมาส � 

ปี �iim 
อตัราการ

เติบโต 
ไตรมาส � 

ปี �iij 
ไตรมาส � 

ปี �iim 
อตัราการ

เติบโต 

(หน่วย) (หน่วย) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 
คอนโดมเินียม 24,080  37,220  54.6 52,808  152,339  188.5 

บา้นเดี�ยว 6,650  4,230  -36.4 32,979  28,379  -13.9 

ทาวน์เฮา้ส ์ 10,983  12,176  10.9 29,012  32,625  12.5 

บา้นแฝด 1,943  1,491  -23.3 6,281  5,262  -16.2 

อาคารพาณิชย ์ 485  1,269  161.6 2,101  5,900  180.8 

รวม 44,141  56,386  �j.j 123,181  224,505  m�.3 

ที�มา:  (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2) กรมที�ดนิ 
(3) ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยธ์นาคารอาคารสงเคราะห ์
(4) Agency for Real Estate Affair (AREA) 
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 จํานวนหอ้งคอนโดมเินียมที�ขายแลว้ลดลงจาก rR,gvR หน่วย ในปี �YY6 เป็น 53,022 หน่วย ในปี �Y57 
หรอืคดิเป็นการลดลงร้อยละ -28.2 ในขณะที�จํานวนห้องคอนโดมเินียมคงเหลอืรอการขายมีปรมิาณเพิ�มขึ
นจาก 
YP,�hi หน่วย ในปี �YY6 เป็น 63,526 หน่วย ในปี �YY7 หรอืคดิเป็นการเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 23.9    

อย่างไรกต็าม จํานวนห้องคอนโดมเินียมที�ขายแล้วเพิ�มขึ
นจาก Pi,jh� หน่วย ในช่วง h เดอืน ปี �YYr 
เป็น �Y,ghR หน่วย ในช่วง h เดือน ปี �YYg หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ
นร้อยละ PRY.j ในขณะที�จํานวนห้อง
คอนโดมเินียมคงเหลอืรอการขายมปีรมิาณลดลงจาก rh,hYv หน่วย ในช่วง h เดอืน ปี �YYr  เป็น rv,gjR หน่วย 
ในช่วง h เดอืน ปี �YYg หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ �.R เนื�องจาก อตัราดอกเบี
ยเงนิกูท้ี�ลดลง 

 จาํนวนห้องคอนโดมิเนียมที2ขายแล้วในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล 
หน่วย: หน่วย 

  
ที�มา:  (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2) กรมที�ดนิ 
(3) ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยธ์นาคารอาคารสงเคราะห ์
(4) Agency for Real Estate Affair (AREA) 

จากข้อมูลของกรมที�ดิน ตัวเลขจํานวนการโอนกรรมสทิธิ �ที�อยู่อาศยัรวมในเขตกรุงเทพมหานครและ Y 
จงัหวดัปรมิณฑลลดลงเฉลี�ยร้อยละ 1.v ต่อปีระหว่างปี 2553 - ปี 2557 ทั 
งนี
 พจิารณาตามประเภทที�อยู่อาศยัจะ
พบว่า จาํนวนบา้นเดี�ยวทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียมและอาคารพาณิชย ์มตีวัเลขการโอนกรรมสทิธิ �ลดลง ในขณะที�อยู่
อาศยัประเภทบา้นแฝดเป็นเพยีงที�อยู่อาศยัประเภทเดยีวที�มตีวัเลขการโอนกรรมสทิธิ �เพิ�มขึ
นเฉลี�ยรอ้ยละ 3.5 ต่อปี 
ระหว่างปี �YYR – �YY7 

ตวัเลขจากกรมที�ดนิ จาํนวนโอนกรรมสทิธิ �ที�อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและ Y จงัหวดัปรมิณฑลสาํหรบั
งวด R เดอืน ปี �YYg มจีํานวน vi,gRh หน่วย เพิ�มขึ
นจากงวด R เดอืน ปี �YYr ที�จํานวน vi,011 หน่วย หรอืคดิ
เป็นการเพิ�มขึ
นประมาณรอ้ยละ �.P 
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จาํนวนหอ้งที�ขายแลว้ จาํนวนหอ้งคงเหลอืรอการขาย รอ้ยละของการขาย



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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จาํนวนการโอนกรรมสิทธิ_ ที2อยู่อาศยัใน กทม และปริมณฑล (แบ่งตามประเภทที2อยูอ่าศยั) 

หน่วย: หน่วย 

ประเภทที2อยู่
อาศยั 

2553 2554 2555 2556 2557 

อตัรา
การ

เติบโต
เฉลี2ย
ต่อปี

(CAGR) 
(รอ้ยละ) 

3 เดือน 
ปี �iij 

3 เดือน  
ปี �iim 

อตัรา
การ

เติบโต 
(รอ้ยละ) 

คอนโดมเินียม 73,441 60,291 66,767 74,942  66,688 -2.2 16,448 14,719 -10.5 
บา้นเดี�ยว 32,357 27,037 27,577 31,842  30,974 0.5 7,337 7,506 2.3 
ทาวน์เฮา้ส ์ 56,226 47,308 46,784 55,563  54,278 -0.7 11,688 13,375 14.4 
บา้นแฝด 5,486 4,201 4,392 5,456  6,299 4.2 1,320 1,636 23.9 
อาคารพาณิชย ์ 16,250 12,525 13,589 14,189  11,896 -6.6 3,218 3,600 11.9 
รวม 183,760 151,362 159,109 181,992 170,135 -1.4 40,011 40,836 2.1 

ที�มา: กรมที�ดนิ 
 

(4) การแข่งขนัในธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทคอนโดมิเนียม  

การแขง่ขนัในตลาดที�อยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมนั 
นมคีู่แขง่หลายราย โดยบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ที�ป็นคู่แข่งขนัส่วนใหญ่ของบรษิัทฯได้แก่ ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินียมที�มทีําเลที�ตั 
งตามแนว
ระบบขนส่งมวลชนระบบรางที�เปิดใหบ้รกิารแล้วและที�อยู่ในระหว่างก่อสร้างซึ�งส่วนใหญ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เนื�องจากโดยทั �วไปแลว้การพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูและ
มรีะยะเวลาในการพฒันาอกีทั 
งผูป้ระกอบการจําเป็นต้องศกึษาถึงความต้องการของผูบ้รโิภคหรอืกลุ่มเป้าหมายที�
ชดัเจนรวมถงึการสรา้งความแตกต่างของโครงการที�ชดัเจนเพื�อทาํใหโ้ครงการประสบความสาํเรจ็ในการขาย 

หากพจิารณาสภาพการแขง่ขนัของบรษิทัฯ นั 
น บรษิทัฯ เชื�อว่าทาํเลที�ตั 
งของโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ นั 
น 
เป็นโครงการที�ตั 
งอยู่บนทําเลที�มศีกัยภาพและเป็นทําเลใหม่ๆ ที�มแีนวโน้มการเตบิโตที�สงู เช่น พื
นที�ส่วนต่อขยาย
สถานีรถไฟฟ้า หรอืพื
นที�ใหม่ (Virgin Area) ที�ยงัไม่มโีครงการที�อยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียม หรอื พื
นที�แถบ
นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี
 ทุกโครงการของบรษิทัฯ จะเน้นการออกแบบโครงการที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะ 
(Unique Design) และสามารถใชป้ระโยชน์ของพื
นที�ใชส้อยไดส้งูสุด ซึ�งสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ และทําใหม้ี
การซื
อโครงการกบับรษิทัฯ อย่างต่อเนื�อง หรอืเป็นการแนะนําแบบบอกต่อ (word of mouth) รวมทั 
งบรษิทัฯ ยงัให้
ความสาํคญักบัการใหบ้รกิารหลงัการขาย เช่น การอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ในการขอสนิเชื�อที�อยู่อาศยั การ
บรกิารรบัจา้งบรหิารโครงการนิตบิุคคลอาคารชุดใหแ้ก่โครงการที�บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันา เป็นตน้  

ณ วนัที� Ri มถุินายน �YY8 สภาพการแขง่ขนัในบรเิวณพื
นที�ใกลเ้คยีงกบัโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด
สรุปไดด้งันี
 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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พื1นที2 โครงการของบริษทัฯ โครงการของผูป้ระกอบการอื2น 
ซอยสขุมุวทิ 10P/P � โครงการ B-Republic

สขุมุวทิ 101/1 
� Pause สขุมุวทิ PiR 

 

� โครงการ The Escape โดยบรษิทั พรไพลนิ  
ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

� โครงการ The Log 3 โดยบรษิัท เอน็ แอลแอสเซท็ 
จาํกดั 

� โครงการ iCondo Sukhumvit 103 โดย บรษิทั ไบรท ์
ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จํากัด ในเครือบริษัท 
พรอ็พเพอรต์ี
เพอรเ์ฟค จาํกดั (มหาชน) 

� โครงการ The Series Udomsuk โดย บริษัท บี ที 
วาย ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 

� โครงการ Elio Del Ray โดย บรษิทั อนันดา ดเีวลล
อปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

� โครงการ Ideo Mix Sukhumvit 103  โดย บริษัท 
อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  

ซอยสขุมุวทิ 105 
สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 

� โครงการ Villa Lasalle
สขุมุวทิ 105 

� โครงการศุภาลยั ซิตี
 รีสอร์ท โดย บริษัท ศุภาลยั 
จาํกดั (มหาชน) 

� โครงการ The Excel โดย บรษิัท ออลล์อนิสไปร์ ดี
เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

� โครงการ I Condo สขุมุวทิ PiY โดย บรษิทั ไบรท ์ดี
เวลลอปเมนท ์กรุงเทพ จาํกดั ในเครอื บรษิทั พรอ็พ
เพอรต์ี
เพอรเ์ฟค จาํกดั (มหาชน) 

� โครงการ Ideo Mix Sukhumvit 103  โดย บริษัท 
อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ซอยสขุมุวทิ 107 
สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง 

� โครงการ Notting Hill
สขุมุวทิ 107 

� โครงการ Kensington
สขุมุวทิ 107 

� โครงการ Knightsbridge
สขุมุวทิ 107 

� โครงการ The Knight I 
และ II สขุมุวทิ 107 

� โครงการ Pause A และ 
B สขุมุวทิ 107 

� Pause ID สขุมุวทิ 107 

� โครงการ Manhattan Park Residences โดย บรษิทั
ยโูร-ไทยพรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั 

� โครงการ Voque Place โดย บรษิทั โวค้พรอ็พเพอร์
ตี
 จาํกดั 

� โครงการ The Gallery โดย บรษิทั ด ิเออเบิ
ลพรอ็พ
เพอรต์ี
จาํกดั 

� โครงการ Very Condo โดย บรษิทั เทค ลฟิวิ�ง จาํกดั 
 

ซอยสขุมุวทิ 10j � โครงการ Sense of 
London สขุมุวทิ 109 

� โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 
Pij 

� โครงการ D Condo Sukhumvit 109 โดย บรษิทัแสน
สริ ิจาํกดั (มหาชน) 

� โครงการ Lumpini Ville Sukhumvit 109 โดย บรษิทั 
แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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พื1นที2 โครงการของบริษทัฯ โครงการของผูป้ระกอบการอื2น 
สถานีรถไฟฟ้า BTS ปู่เจ้า
สมงิพราย 

� โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 
115 

� Pause สขุมุวทิ 115 

� โครงการ Execellence Sukhumvit โดยบรษิทั ทรอปิ
คอล เฮอรเิทจ จาํกดั 

ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า  BTS 
เอราวณั 

� โครงการ Tropicana
เอราวณั 

� โครงการ Execellence Sukhumvit โดยบรษิทั ทรอปิ
คอล เฮอรเิทจ จาํกดั 

� โ ค ร ง ก า ร  The Trust Condo BTS Erawan โ ดย 
บรษิทั เดอะคอนฟิเดน้ซ ์จํากดั ในเครอืบรษิทั ควอ
ลติี
 เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า  BTS 
สมุทรปราการ 

� โครงการ Knightsbridge 
Sky River Ocean 

� โครงการ The Parkland Lite โดย บรษิัท นารายณ์ 
พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั 

ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า  BTS
กระทรวงสาธารณสขุ 

� โครงการNotting Hill ติ
วานนท-์แคราย 

� โครงการThe Trust Condo Ngamwongwan โดย 
บรษิทั เดอะคอนฟิเดน้ซ ์จาํกดั 

� โครงการ Vio Tiwanon โดย บรษิทั วชิยัยุทธด์เีวลล
อปเมน้ท ์จาํกดั 

� โครงการ Bangkok Horizon ติวานนท์ โดยบริษัท 
เจา้พระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

สถานีรถไฟฟ้า BTS สาํโรง � โครงการ The Cabana
สาํโรง 

� โครงการ Execellence Sukhumvit โดยบรษิทั ทรอปิ
คอล เฮอรเิทจ จาํกดั 

สถานีรถไฟฟ้า BTS บาง
บวั 

� โครงการ Notting Hill 
เกษตร 

� โครงการ Metro Luxe Kaset โดย บริษัท พร็อพ
เพอรต์ี
 เพอรเ์ฟค จาํกดั (มหาชน) 

� โครงการ Premio Vertro โดย บริษัท พรรุ่งเรือง 
พรอพเพอรต์ี
 จาํกดั 

ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า  BTS
สายหยุด 

� โครงการ Knightsbridge 
Sky City สะพานใหม ่

� โครงการ Silk Place พหลโยธนิ-หลกัสี� โดย บรษิทั 
เคเอสเอเอส ดเีวลอปเมน้ท ์จาํกดั  

อํา เภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี

� โครงการ Knightsbridge 
The Ocean ศรรีาชา 

� โครงการ The Zea โดย บรษิทั เวลธ ์ดเีวลลอปเปอร ์
จาํกดั  

� โครงการ Ladda Plus โดย บริษัท ลัดดา แกรนด์ 
จาํกดั 

� โครงการ Sea Hill โดย บรษิทั เอเอม็ เอสเตท จาํกดั 
บริษัท ซีฮิลล์ แลนด์ จํากัด, บริษัท ซีฮิลล์ พร็อพ
เพอรต์ี
 จาํกดั 

 
 
 
 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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�.3      การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

การจดัซื1อที2ดิน 

ในการจดัหาที�ดนิเพื�อนํามาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยน์ั 
น เมื�อไดร้ายละเอยีดของที�ดนิเบื
องตน้ บรษิทั
ฯ จะทําการกําหนดรูปแบบโครงการใหเ้หมาะสมกบัทําเลที�ตั 
ง ศกึษาความเป็นไปไดเ้บื
องต้นพรอ้มทั 
งตรวจสอบขอ้
กฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งเมื�อบรษิทัฯ พจิารณาปจัจยัต่างๆ ตามที�กําหนดไว ้และเหน็ความเป็นไปได้ในการ
พฒันาแลว้ บรษิทัฯ จะพจิารณาที�ดนิอย่างน้อย � แปลง เพื�อเปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชน์ของที�ดนิ และเพื�อต่อรอง
ราคาซื
อที�ดนิ โดยนโยบายการซื
อที�ดนิของบรษิทัฯ จะเป็นการซื
อแลว้พฒันาทนัทโีดยคาํนึงถงึความต่อเนื�องในการ
พฒันาโครงการในทุกๆ รอบของการพฒันาโครงการประมาณ 1 - 2 ปี ของบรษิทัฯ ทั 
งนี
 บรษิทัฯ จะไม่ซื
อที�ดนิเพื�อ
เกบ็สะสมไวร้อการพฒันา เนื�องจากไม่ตอ้งการมภีาระตน้ทุนการถอืครองที�ดนิโดยไม่จาํเป็น และเพื�อลดความเสี�ยง
จากการเปลี�ยนแปลงกฏหมายการใชท้ี�ดนิในอนาคต เว้นแต่จะเป็นที�ดนิที�บรษิทัฯ เลง็เหน็ว่ามศีกัยภาพสูงในการ
พฒันา และราคาอยู่ในระดบัที�ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสงูทั 
งนี
 การจดัหาที�ดนิของบรษิทัฯ มทีั 
งการจดัหาที�ดนิ
โดยบรษิทัฯ เอง และผ่านนายหน้าคา้ที�ดนิและบรษิทัฯ ซื
อขายที�ดนิในนามบรษิทัฯ เท่านั 
น โดยที�ผ่านมา นายหน้า
เรยีกเกบ็ค่านายหน้าจากฝ ั �งผูข้าย อย่างไรกด็ ีหากบรษิทัฯ พจิารณาใชน้ายหน้าในการจดัซื
อที�ดนิ บรษิทัฯ จะจ่าย
ค่านายหน้าตามอตัราตลาด 

อย่างไรก็ดีในอดตี บริษัทฯ ซื
อที�ดินจากกรรมการของบริษัทฯ เพื�อพฒันาโครงการจํานวน vโครงการ 
ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขุมวทิ Pij โครงการ B-Loft สุขุมวทิ PPY โครงการ Tropicana เอราวณั และ โครงการ
เทพารกัษ์ v ซึ�งบรษิทัฯ พจิารณาการจดัซื
อที�ดนิดงักล่าวจากกรรมการ เพื�อเป็นการจดักลุ่มทรพัยส์นิที�ดนิทั 
งหมดให้
รวมอยู่ภายใตบ้รษิทัฯ เพื�อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั 
งที�ดนิดงักล่าวมศีกัยภาพในการพฒันาโครงการ 
ซึ�งตั 
งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า BTS (ทั 
งสถานีปจัจุบนั และสถานีส่วนต่อขยาย)ทั 
งนี
 บริษัทฯ ซื
อที�ดินจาก
กรรมการในราคาที�เทียบเคียงได้กบัราคาประเมนิของบริษัทประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที�ได้รบัความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยรายการซื
อที�ดนิดงักล่าว มรีาคาและเงื�อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื�อนไขตลาด และ ณ 
ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายซื
อที�ดนิจากกรรมการเพิ�มเตมิ และ/หรอืจ่ายค่านายหน้าใหแ้ก่กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯ ในอนาคต 

อย่างไรกด็ ีหากมกีารซื
อที�ดนิจากบุคคลหรอืบรษิทัที�อาจมคีวามขดัแย้ง บรษิัทฯ จะปฏบิตัิตามนโยบาย
การทํารายการระหว่างกนัโดยสามารถพจิารณารายละเอยีดจากส่วนที� �.R ขอ้ Pv.Y นโยบายและแนวโน้มการทํา
รายการระหว่างกนัในอนาคต 

การจดัหาที2ปรกึษาควบคมุงานก่อสรา้ง 

 บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งบรษิทัที�ปรกึษาควบคุมงานก่อสรา้ง ซึ�งบรษิทัดงักล่าวจะทาํหน้าที�ร่วมกบัฝ่ายพฒันา
โครงการของบรษิทัฯ เพื�อควบคุมการทํางานของผูร้บัเหมาก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที�ถูกต้อง
ครบถว้นตามแบบ และสรา้งเสรจ็ภายในเวลาที�กาํหนด ในการคดัเลอืกบรษิทัที�ปรกึษาควบคุมงานก่อสรา้งนั 
น บรษิทั
ฯ จะพิจารณาจาก ชื�อเสยีง ผลงาน ประสบการณ์ และความพร้อมของทีมงานของบริษัทที�ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสรา้งเป็นหลกั โดยในการคดัเลอืกบรษิทัที�ปรกึษาควบคุมงานก่อสรา้ง บรษิทัฯมกีระบวนการในการคดัเลอืกดงันี
 

� การจดัเตรยีมรายละเอยีดขอบเขตงาน และแผนงานการบรหิารโครงการ เพื�อจดัสง่ และขอรบัใบเสนอราคา
จากบรษิทัที�ปรกึษาควบคุมงานก่อสรา้ง 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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� การพิจารณาเปรียบเทยีบราคา และขอบเขตงานที�เสนอจากบริษัทที�ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ 
มากกว่า � รายขึ
นไป  

� การคดัเลอืกคุณสมบตัขิองบรษิทัที�ปรกึษาควบคุมงานก่อสรา้ง โดยฝา่ยพฒันาโครงการ และฝา่ยจดัซื
อของ
บรษิทัฯ   

� เสนอต่อผูม้อีาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ เพื�อสรุปผลคดัเลอืก และเขา้ทาํสญัญา 

การจดัหาผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

ในการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง บรษิทัฯมกีระบวนการในการคดัเลอืกดงันี
 
� การจัดเตรียมรายละเอียดเงื2อนไขการว่าจ้างโดยฝ่ายพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จัดเตรียม

รายละเอยีดขอบเขตงาน และเงื�อนไขการว่าจา้งเพื�อจดัสง่จดหมายเชญิการเขา้ร่วมการประกวดราคาใหแ้ก่
บรษิทัผูร้บัเหมาตามรายชื�อที�ผ่านการคดัเลอืกเบื
องตน้ในการประมลูงาน (Approved Vendor List) 

� พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบติัและราคาหลงัจากได้รบัขอ้เสนอการบรกิารจากผู้รบัเหมารายต่างๆ 
แลว้คณะกรรมการจดัซื
อ และฝ่ายพฒันาโครงการของบรษิทัฯ จะทําการคดัเลอืกผูร้บัเหมาที�มคุีณสมบตัิ
เหมาะสม และนําราคาของผูร้บัเหมา R รายที�เสนอราคาตํ�าที�สดุ และอยู่ในงบประมาณมาเปรยีบเทยีบ และ
เสนอผูม้อีาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ เพื�อสรุปผลการคดัเลอืก  

� การอนุมติัเพื2อเข้าทําสญัญา หลงัจากที�บริษัทฯได้สรุปผลการคดัเลือกผู้รบัเหมาแล้ว จะเสนอต่อผู้มี
อาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ เพื�อพจิารณาอนุมตั ิและเขา้ทาํสญัญากบัผูร้บัเหมาดงักล่าวต่อไป 

การจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ 

 ในการจดัหาวสัดุก่อสรา้งหลกัที�ใชใ้นการก่อสรา้งโครงการ เช่น อฐิ หนิ ปนู ทราย และเหลก็ เป็นตน้ บรษิทั
ผู้รบัเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัซื
อวสัดุก่อสร้างทั 
งหมด ตามสญัญาว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้างโดย
กาํหนดราคาที�แน่นอนในสญัญา (Turnkey Contract) โดยคาํนวณรวมเป็นสว่นหนึ�งในราคาค่าจา้งก่อสรา้ง อย่างไรก็
ด ีบรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสรา้งบางประเภทที�สามารถนับจาํนวนไดแ้น่นอน และมรีาคาต่อหน่วยค่อนขา้งสงู
เช่น ลฟิท ์เฟอรนิ์เจอรเ์ป็นต้น โดยบรษิทัฯ มคีณะกรรมการจดัซื
อเพื�อพจิารณาการจดัซื
อวสัดุ อุปกรณ์ ตามความ
เหมาะสม ก่อนเสนอต่อผูม้อีาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ 

ขั 1นตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพฒันาโครงการ 

 การพฒันาโครงการต่างๆของบรษิัทฯ จะมรีะยะเวลาในการดําเนินการที�แตกต่างกนัไปโดยจะขึ
นอยู่กบั
ขนาดและรูปแบบของแต่ละโครงการ ทั 
งนี
 อาคาร Low Rise (อาคารที�มคีวามสูงไม่เกนิ8 ชั 
น) จะใช้เวลาในการ
ก่อสรา้งประมาณ P2-P5 เดอืน ซึ�งสรา้งเสรจ็เรว็กว่าการก่อสรา้งอาคาร High Rise (อาคารที�มคีวามสงูมากกว่า 8 
ชั 
นขึ
นไป) ซึ�งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ �v-Rh เดือน รายละเอียดขั 
นตอนและระยะเวลาการก่อสร้าง
โดยประมาณสรุปดงันี 
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รปูแสดงขั 
นตอนและระยะเวลาในการศกึษาและพฒันาโครงการ 

ผลกระทบต่อสิ2งแวดล้อม 

 การก่อสรา้งอาคารและการก่อสรา้งสาธารณูปโภคต่างๆ สว่นใหญ่ของบรษิทัฯจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม เรื�อง กําหนด หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัิ และ
แนวทางในการจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม โดยโครงการที�มขีนาดตั 
งแต่ 4,iii ตารางเมตร 
หรอื การสร้างอาคารสูงตั 
งแต่ �R เมตร หรอื gi หน่วย ขึ
นไป จะต้องมกีารจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มเพื�อเสนอในขั 
นตอนของการขออนุญาตก่อสรา้งอาคารตามกฎหมาย 

 นอกจากนี
 บรษิัทฯได้มมีาตรการการป้องกนัมลภาวะที�จะมผีลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ทั 
งในระหว่างการ
ก่อสรา้ง และหลงัการก่อสรา้ง เช่น  มผีา้ใบคลุมอาคารในระหว่างที�ก่อสรา้ง เพื�อป้องกนัเศษวสัดุก่อสรา้งหล่นมาทาํ
อนัตรายแก่ผูส้ญัจรไปมา และเมื�อก่อสรา้งเสรจ็แลว้ ในอาคารนั 
นๆ จะมรีะบบบําบดันํ
าเสยีส่วนกลาง ซึ�งมาตรการ
ต่างๆ ที�เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มนั 
นเป็นสิ�งที�บรษิทัฯใหค้วามสําคญัและจดัใหทุ้กโครงการมกีารปฏบิตัติามมาตรฐานที�
กําหนดอย่างเคร่งครดัโดยที�ผ่านมาบรษิทัฯไม่มปีระเดน็เรื�องผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม และไม่มค่ีาใชจ้่ายเพิ�มเตมิ

�เดอืน Pเดอืน 

P� -Rhเดอืน 

สรา้งหอ้งตวัอย่าง 

เลอืกที�ดนิ 

Pเดอืน 

คณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัโิครงการ และทาํสญัญาซื
อขายที�ดนิ 

กาํหนดรปูแบบโครงการ ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

ออกแบบผลติภณัฑ ์

เปิดจอง และทาํสญัญา 

จดัทาํแบบก่อสรา้ง 
รายละเอยีด และรายงาน

ยื�นขอสนบัสนุนทาง
การเงนิ 

คดัเลอืกที�ปรกึษา
ควบคุมงานก่อสรา้ง 

ทาํสญัญาขอสนบัสนุน
ทางการเงนิ 

คดัเลอืผูร้บัเหมาและผู้
จดัหาวสัดุ 

เสนอรายงานศกึษาผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้ม (EIA) 

ก่อสรา้งโครงการ 

ลกูคา้ตรวจสอบหอ้งชุด และโอนกรรมสทิธิ � 

ยื�นขออนุญาตก่ิอสรา้ง (อ.P) 

:เดือน 

Pเดอืน Pเดอืน 

�v - Rhเดอืน 

Pเดอืน 

Rเดอืน 

Pเดอืน 

Rเดอืน 

Pเดอืน 

�v - Rhเดอืน 

Pเดอืน 

Pเดอืน 

vเดอืน 

PY วนั - Pเดอืน 

Pเดอืน 

Pเดอืน 

� - hเดอืน 
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อย่างมีนัยสําคญัในการป้องกนัผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมแต่อย่างใด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจดัทํารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มเพื�อประกอบการขออนุญาตก่อสรา้งอาคารตามกฎหมาย 

 
�.i      งานที2ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัที� Ri มถุินายน �YYg บรษิัทฯ มหี้องชุดที�ได้ทําสญัญาซื
อขายแล้วแต่ยงัไม่ได้โอนกรรมสทิธิ �จาก
ทั 
งหมด �P โครงการ จาํนวน  2,RYh หน่วยคดิเป็นมลูค่าเท่ากบั  Y,3rY.g ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดตามตารางใน
สว่นที� �.�.� หน้าที� 3Y 
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ส่วนที� �.2.3 หน้าที�1 

�.         ปัจจยัความเสี�ยง 

 การลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�เสนอขายในครั 
งนี
 ผู้ลงทุนควรพิจารณาขอ้มูลในเอกสารเสนอขาย
หลกัทรพัยนี์
ก่อนตดัสนิใจลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัฯ นกัลงทุนควรใชว้จิารณญาณอย่างรอบคอบในการพจิารณา
ปจัจยัความเสี�ยงในขอ้นี
 รวมทั 
งขอ้มลูอื�นๆ ที�ปรากฏในเอกสารนี
  

ทั 
งนี
 ปจัจยัความเสี�ยงที�ระบุไว้ในขอ้นี
เป็นปจัจยัความเสี�ยงที�มนีัยสําคญับางประการ อนัอาจมผีลกระทบ
ในทางลบต่อบรษิทัฯ และมลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ โดยปจัจยัความเสี�ยงดงักล่าวมไิดเ้ป็นปจัจยัความเสี�ยงทั 
งหมดที�มอียู่
ซึ�งอาจมผีลกระทบต่อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงันั 
น ปจัจยัความเสี�ยงอื�นๆ ที�บรษิทัฯ มทิราบในขณะนี
 หรอืที�บรษิทัฯ 
เหน็ว่าเป็นปจัจยัความเสี�ยงที�ไม่เป็นสาระสาํคญัในปจัจุบนัอาจเป็นปจัจยัความเสี�ยงที�มผีลกระทบต่อธุรกจิ รายได้ 
ผลกําไร สนิทรพัย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุนหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี
ขอ้ความใน
ลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที�ปรากฏในหนังสอืชี
ชวนฉบบันี
 เช่นการใช้
ถ้อยคําว่า “เชื�อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มแีผนจะ” “ตั 
งใจ” หรอื “ประมาณ” เป็นต้น หรอืการคาดการณ์
เกี�ยวกบัผลประกอบการ ธุรกจิ แผนการขยายธุรกจิ การเปลี�ยนแปลงของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ในการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัฯ นโยบายของรฐั และอื�นๆ ซึ�งเป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคต และผลที�เกดิขึ
นจรงิ อาจมคีวาม
แตกต่างอย่างมนียัสาํคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเนกไ็ด ้

นอกจากนี
 ขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบบันี
ที�ไดอ้า้งถงึ หรอื เกี�ยวกบั หรอืเกี�ยวขอ้งกบัรฐับาล นโยบายของ
รฐับาล หรอืเศรษฐกจิของประเทศ และเขตจงัหวดัที�บรษิัทฯ ดําเนินการอยู่นั 
น ได้มาจากขอ้มูลที�มกีารเปิดเผยสู่
สาธารณชน หรอืคดัย่อจากสิ�งพมิพข์องรฐับาล หรอืจากแหล่งขอ้มลูอื�นๆ ที�เชื�อถอืได ้

3.1 ความเสี�ยงอนัเกี�ยวกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 
 

3.1.1 ความเสี�ยงจากการจดัหาที�ดินเพื�อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยใ์นอนาคต 

ณ วนัที� 	
 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มทีี�ดนิรอการพฒันา สาํหรบัการพฒันาโครงการใหม่จาํนวน 5 โครงการ 
ในช่วง 1-2 ปีขา้งหน้า ทั ,งนี, บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายถอืครองทรพัยส์นิหรอืที�ดนิเปล่าที�ไมพ่รอ้มจะพฒันา แต่บรษิทัฯจะ
ใชว้ธิวีางแผนในการจดัซื,อที�ดนิใหเ้พยีงพอต่อรอบระยะเวลาในการพฒันาโครงการของบรษิทัฯ (1-2 ปี) บรษิทัฯ จะ
พจิารณาจดัซื,อที�ดนิแต่ละแห่งโดยศกึษาความเป็นไปไดเ้บื,องตน้ในการพฒันาโครงการ รวมถงึความเหมาะสมของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในบรเิวณที�ดนิดงักล่าวแลว้จงึดําเนินการจดัซื,อที�ดนิเพื�อพฒันาโครงการ ทําใหบ้รษิทัฯไม่ไดถ้อื
ที�ดนิเปล่าที�ไม่พรอ้มจะพฒันาไวเ้วน้แต่จะเป็นที�ดนิที�บรษิทัฯ เลง็เหน็ว่ามศีกัยภาพสงูในการพฒันา และราคาอยู่ใน
ระดับที�ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงดังนั ,น บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงในการจดัหาที�ดินเพื�อพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยใ์หม่ๆ ในอนาคต และโครงการที�ผ่านมาในอดตีของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ตั ,งอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบั
สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทําให้บริษัทฯ มีความเสี�ยงเพิ�มเติมที�จะไม่
สามารถจดัหาที�ดนิที�อยู่ใกลก้บัสถานีขนส่งมวลชนระบบรางเพื�อการพฒันาโครงการได ้อนัเนื�องมาจากการแข่งขนั
ในการซื,อที�ดนิของผูป้ระกอบการรายอื�นหรอืราคาที�ดนิที�สงูขึ,นซึ�งอาจทําใหบ้รษิทัฯต้องจดัซื,อที�ดนิในราคาแพงขึ,น
และอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่ออตัราผลตอบแทนในการลงทุนฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
ในอนาคตอย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯเชื�อว่าการถอืครองที�ดนิไว้เพื�อรอการพฒันาโครงการนั ,นนอกจากจะก่อใหเ้กดิความ
เสี�ยงโดยตรงกบับรษิทัฯแลว้ยงัทําใหเ้กดิต้นทุนในการพฒันาโครงการเพิ�มขึ,นจากต้นทุนทางการเงนิที�ต้องใชไ้ปใน
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การซื,อที�ดนิเกบ็ไวน้อกจากนี, การพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมนั ,นมคีวามตอ้งการใชท้ี�ดนิขนาด
พื,นที�ไม่ใหญ่นกัเมื�อเทยีบกบัการพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัประเภทอื�นๆ ดงันั ,นการจดัหาที�ดนิจงึง่ายกว่าการพฒันา
โครงการพฒันาที�อยู่อาศยัประเภทอื�นๆ เช่นโครงการบ้านเดี�ยว หรือโครงการทาวเฮ้าส์เป็นต้น และ บริษัทฯ มี
ความสมัพนัธท์ี�ดกีบันายหน้าจดัหาที�ดนิหลายราย ทําใหบ้รษิทัฯ เชื�อว่า จะสามารถจดัหาที�ดนิเพื�อพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตได ้

3.1.2 ความเสี�ยงจากการที�บริษทัฯ มีรายได้หลกัจากผลิตภณัฑป์ระเภทคอนโดมิเนียมชนิดเดียว 

ณ ปจัจุบนั บรษิัทฯ เน้นการพฒันาโครงการอาคารที�อยู่อาศยัประเภทอาคารคอนโดมเินียมเพยีงประเภท
เดียว ทั ,งในรูปแบบอาคาร Low Rise และอาคาร High Rise ดังนั ,นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี�ยงหากตลาด
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเกดิภาวะอุปทานล้นตลาด (จํานวน
หอ้งชุดพกัอาศยัเพิ�มสงูขึ,นเกนิกว่าความต้องการของผู้บรโิภค) รวมถงึหากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมกีารเปลี�ยนแปลง
ความตอ้งการที�อยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมไปยงัโครงการที�อยู่อาศยัประเภทอื�น เช่น บา้นเดี�ยว ทาวน์เฮาส ์เป็น
ต้น ซึ�งเป็นโครงการที�บรษิัทฯ ไม่ได้พฒันาในปจัจุบนั ทําให้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของ
บรษิทัฯอย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรกต็ามก่อนการลงทุนพฒันาโครงการแต่ละโครงการ บรษิทัฯไดศ้กึษาความเป็นไปไดอ้ย่างละเอยีดไม่
ว่าจะเป็นการวางแผนงานอย่างรอบคอบทั ,งในเรื�องของรูปแบบผลิตภณัฑ์ที�นําเสนอทําเลที�ตั ,งของโครงการการ
กําหนดราคาขายต่อหอ้ง ภาวะตลาดความต้องการของผูซ้ื,อเงนิลงทุนที�ต้องใชใ้นการพฒันาและผลตอบแทนที�คาด
ว่าจะไดร้บัจากการลงทุน และเมื�อเริ�มลงทุนพฒันาโครงการ บรษิทัฯ จะมกีารตดิตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆเพื�อใชใ้น
การประเมนิภาวะเศรษฐกจิของประเทศตลอดจนปจัจยัอื�นๆที�อาจมผีลกระทบต่อธุรกจิพฒันาโครงการคอนโดมเินียม
อย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี, บรษิทัฯ ยงัมโีอกาส และแนวโน้มในการพจิารณาการพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัประเภท
อื�นไดใ้นอนาคต หากบรษิทัฯเลง็เหน็โอกาสทางการตลาดสาํหรบัโครงการดงักล่าว ที�มศีกัยภาพในการเตบิโตรวมถงึ
ผลตอบแทนการลงทุนที�เหมาะสม บริษัทฯ ก็พร้อมที�จะเขา้ไปพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัในลกัษณะดงักล่าวใน
อนาคต ทั ,งนี, ออรจิิ,น วนั อยู่ระหว่างการวางแผนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อใหเ้ช่าเป็นที�พกัอาศยัที�ศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี(รายละเอยีดในสว่นที� O.O ขอ้ 6 โครงการในอนาคต) 

3.1.3 ความเสี�ยงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสรา้ง และต้นทุนค่าแรงที�เพิ�มสูงขึ6น 

ตน้ทุนการก่อสรา้งของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยตน้ทุนราคาวสัดุก่อสรา้ง และตน้ทุนค่าแรง เป็นหลกั ทั ,งนี, ดชันี
ราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี�ยในแต่ละปี ตั ,งแต่ปี 2552-2557 เท่ากับ 110.8 113.3 120.4 124.7 125.8 และ WOX.Y 
ตามลําดบั ซึ�งคดิเป็นอตัราการเตบิโตโดยเฉลี�ยต่อปี (CAGR) ตั ,งแต่ปี 2552 ถงึ O]]Y เท่ากบัรอ้ยละ O.YW (ที�มา : 
กระทรวงพาณิชย)์ นอกจากนี, ต้นทุนค่าแรงมกีารปรบัเพิ�มขึ,นอย่างต่อเนื�อง รวมทั ,งจากนโยบายของภาครฐัในการ
กาํหนดอตัราค่าแรงขั ,นตํ�าที�อตัรา 300 บาทต่อวนั ทาํใหอ้าจสง่ผลกระทบต่อตน้ทุนค่าแรง และตน้ทุนการก่อสรา้งใน
อนาคตของบรษิทัฯ 

ต้นทุนการก่อสรา้ง คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ _X.
` รอ้ยละ _	.YX รอ้ยละ 79.58 และรอ้ยละ 75.56 ของต้นทุน
ขายรวม สาํหรบัรอบปี 2555 2556 2557 และงวด 6 เดอืนของปี O]]_ ตามลาํดบั ซึ�งคดิเป็นสดัสว่นใหญ่ของตน้ทุน
ขายรวม ดงันั ,น หากต้นทุนการก่อสรา้งของบรษิทัฯ เพิ�มสงูขึ,นอย่างต่อเนื�อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต้นทุน
โครงการฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรกต็าม การจดัหาวสัดุก่อสรา้งที�ใชใ้นการก่อสรา้งโครงการนั ,น โดยส่วนใหญ่บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัซื,อวสัดุก่อสรา้งหลกั โดยคํานวณรวมเป็นส่วนหนึ�งในราคาค่าจา้งก่อสรา้ง ดงันั ,น หาก
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วสัดุก่อสรา้งหลกัปรบัตวัสงูขึ,นในระหว่างการก่อสรา้ง จะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ เนื�องจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะ
เป็นผูร้บัความเสี�ยงดงักล่าว อย่างไรกด็ ีในกรณีที�วสัดุก่อสรา้งหลกัปรบัตวัสงูขึ,นเกนิกว่ารอ้ยละ W
 ของมูลค่าราคา
ค่าจา้งก่อสรา้ง บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้งสามารถเจรจากบับรษิทัฯ เพื�อพจิารณาปรบัเพิ�มมูลค่าราคาค่าจา้งก่อสรา้ง
ตามความเหมาะสม นอกจากนี, บรษิทัฯจะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสรา้งบางประเภทที�สามารถนบัจาํนวนไดแ้น่นอนและมี
ราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูง เช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ และเครื�องปรบัอากาศ เป็นต้น ซึ�งคิดเป็นสดัส่วนโดยเฉลี�ย
ประมาณรอ้ยละ 9.2 ของตน้ทุนแต่ละโครงการ ดงันั ,น หากราคาวสัดุก่อสรา้งในสว่นนี,ปรบัสงูขึ,น อาจจะสง่ผลกระทบ
ต่อกาํไรขั ,นตน้เพยีงเลก็น้อยในสว่นที�บรษิทัฯ ยงัไม่ไดท้าํสญัญาซื,อขายสาํหรบัวสัดุก่อสรา้งดงักล่าว 

สาํหรบัรายการวสัดุก่อสรา้งเช่นลฟิท ์เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�องปรบัอากาศ เป็นต้นที�บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัหาเอง
บรษิทัฯ จะกาํหนดประเภท ชนิด และรุ่น เพื�อตกลงราคาและทาํสญัญาซื,อขาย หรอืใบสั �งซื,อสนิคา้ดงักล่าวกบัผูผ้ลติ
สนิคา้ไวต้ั ,งแต่เบื,องตน้ ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถลดความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงทางดา้นราคาในอนาคต 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯไดต้ดิตามและประเมนิแนวโน้มของราคาวสัดุก่อสรา้งอย่างสมํ�าเสมอเพื�อที�จะกําหนด
ราคาว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งในแต่ละโครงการใหไ้ดอ้ย่างเหมาะสมโดยหลงัจากที�ตกลงราคากบัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
เป็นที�เรียบร้อยแล้วบริษัทฯจะทําการเซ็นสญัญาว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้างโดยกําหนดราคาที�แน่นอนในสญัญา 
(Turnkey Contract)นอกจากนี,บริษัทฯยังพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างผู้ร ับเหมาก่อสร้างที�มีความน่าเชื�อถือและมี
ความสามารถในการควบคุมตน้ทุนการก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3.1.4 ความเสี�ยงจากความสาํเรจ็ของโครงการที�กาํลงัพฒันาอยู่และโครงการในอนาคต 

ณ วนัที� 3S มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีโครงการที�อยู่ระหว่างการขายจํานวน �V โครงการ โดยแบ่งเป็น 
โครงการที�พฒันาแล้วเสร็จจํานวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,919 ล้านบาท และโครงการที�อยู่
ระหว่างการพฒันา จํานวน 1X โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ VS,Z[5 ล้านบาท และโครงการในอนาคต 
จาํนวน Z โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 3,370 ลา้นบาท 

โครงการ 
มลูค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ  
ณ วนัที� �< มิถนุายน 2558 

การขาย การก่อสร้าง การโอน** 
โครงการที�พฒันาแล้วเสรจ็ และอยู่ระหว่างขาย     
1. โครงการ Kensingtonสุขมุวทิ 107 300 88.69 100 87.30 
2. โครงการ Notting Hillสุขมุวทิ 107 340 95.65 100 94.15 
3. โครงการ The Knight Iสุขมุวทิ 107 140 94.40 100 92.93 
4. โครงการ The Knight II สุขมุวทิ 107 114 79.19 100 79.19 
5. โครงการ Knightsbridge สุขมุวทิ 107 810 86.79 100 77.52 
6. โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 109 240 93.04 100 84.03 
7. โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 115 295 65.83 100 51.81 
8. โครงการ B-Republicสุขมุวทิ 101/1 680 61.25 100 34.35 
รวมของโครงการที�พฒันาแล้วเสรจ็และอยู่ระหว่างขาย 2,919    
โครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันา และอยู่ระหว่างขาย     
1. โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean 1,430 87.49 30 - 
2. โครงการ Tropicana เอราวณั 680 52.94 19 - 
3. โครงการ Villa Lasalle สุขมุวทิ 105 720 87.70 49 - 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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โครงการ 
มลูค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ  
ณ วนัที� �< มิถนุายน 2558 

การขาย การก่อสร้าง การโอน** 
4. โครงการ Notting Hill ตวิานนท-์แคราย 390 46.04 18 - 
5. โครงการ Cabana สาํโรง 1,100 42.12 - - 
6. โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร 570 71.07 - - 
7. โครงการ Pause A สุขมุวทิ107 195 30.91 50 - 
8. โครงการ Pause B สุขมุวทิ107 195 42.35 50 - 
9. โครงการ Pause สุขมุวทิ 103 560 36.42 - - 
10. โครงการ Pause สุขมุวทิ 115 540 31.08 - - 
11. โครงการ Pause ID สุขมุวทิ 107 345 18.01 - - 

12. โครงการ Knightsbridge พหล-สะพานใหม่ 1,340 72.74   

13. โครงการ Knightsbridge The Ocean ศรรีาชา 2,500 8.06   

รวมของโครงการที� อยู่ระหว่างการพัฒนา และอยู่
ระหว่างขาย 

D<,EFE    

โครงการในอนาคต*     
1. โครงการ เทพารกัษ์ 4 120 -  -  -  
2. โครงการ Notting Hill  เกษตร-ศรรีาชา  1,000 - - - 
3. โครงการ Kensington  เกษตร-ศรรีาชา (เฟส 1) 650 - - - 
4. โครงการ Hampton Residence เกษตร-ศรรีาชา {ZS*** - - - 
5. โครงการ Kensington  เกษตร-ศรรีาชา (เฟส 2) 750       
รวมของโครงการในอนาคต �,�70 - - -  

หมายเหตุ: * โครงการในอนาคตยงัไม่มรีายละเอยีดความคบืหน้าการขาย การก่อสรา้ง และการโอน เนื�องจาก ณ วนัที� 	
 มถุินายน 
2558 บรษิทัฯ ยงัไมไ่ดเ้ปิดขายโครงการดงักล่าว 
** รอ้ยละของมลูค่าโครงการ 
*** มลูค่าลงทุน เนื�องจากเป็นโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการเช่าพกัอาศยั 

ผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ จะมีความไม่แน่นอนขึ
นอยู่กบัความสําเร็จของโครงการที�อยู่ระหว่างการ
พฒันาและโครงการในอนาคตของบรษิทัฯ ดงักล่าว ทั 
งนี
 ความสําเรจ็ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์อง
บริษัทฯจะขึ
นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ หลายด้าน ได้แก่ ความเพียงพอของเงินทุนสําหรบัการพฒันาโครงการ ภาวะ 
เศรษฐกจิในประเทศความผนัผวนทางการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก การเปลี�ยนแปลง
ของนโยบายที�ใช้อยู่ในปจัจุบันเกี�ยวกับภาษีการเงินและการคลังของประเทศไทย อุปสงค์และอุปทานของ
คอนโดมเินียม ความคบืหน้าของการขยายระบบขนส่งมวลชนระบบราง รวมถงึปจัจยัอื�นๆ ที�มผีลกระทบต่อความ
เชื�อมั �นและกําลงัซื
อของผู้ซื
อ เช่น อตัราดอกเบี
ยราคานํ
ามนั เป็นต้น ดงันั 
น บริษัทฯ จึงอาจมคีวามเสี�ยงในการ
ดาํเนินโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาและโครงการในอนาคตใหป้ระสบความสาํเรจ็ และอาจสง่ผลกระทบในทางลบ
ต่อการดาํเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรกต็าม การพฒันาโครงการคอนโดมเินียมของบรษิัทฯ ในแต่ละโครงการบรษิทัฯจําเป็นที�จะต้องใช้
เงนิทุนจํานวนมากในการพฒันาซึ�งโดยเฉลี�ยทั �วไปตน้ทุนในการพฒันาโครงการจะขึ,นอยู่กบัขนาดของโครงการโดย
บรษิัทฯจะใชเ้งนิลงทุนของบรษิัทฯเฉลี�ยประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนการพฒันาโครงการทั ,งหมดสําหรบัส่วนที�
เหลอือกีรอ้ยละ 70 ของต้นทุนการพฒันาโครงการทั ,งหมดจะมาจากเงนิดาวน์ที�ผูซ้ื,อไดช้าํระมาใหบ้รษิทัฯประมาณ
ร้อยละ W
 และจากวงเงนิกู้สนิเชื�อโครงการจากสถาบนัการเงนิอกีประมาณร้อยละ 60 และ ณ วนัที� 11 สงิหาคม 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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2558  บรษิัทฯ ได้รบัการอนุมตัวิงเงนิสนิเชื�อโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาแล้วทั ,งหมดจากสถาบนัทางการเงนิ
และสาํหรบัโครงการในอนาคต บรษิทัฯ ไดร้บัการอนุมตัวิงเงนิสนิเชื�อโครงการแลว้จํานวน O โครงการ นอกจากนี, 
จากผลการดําเนินงานของโครงการในอดีตของบรษิัทฯ จนถึงปจัจุบนับริษัทฯได้รบัการตอบรบัจากลูกค้าอย่าง
ต่อเนื�อง รวมถงึบรษิทัฯ ใชก้ลยุทธก์ารออกแบบผลติภณัฑท์ี�มเีอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) กลยุทธท์างดา้น
การตลาดและประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื�องเพื�อกระตุน้ยอดขายซึ�งแต่ละโครงการมอีตัราการจองและอตัราการโอนอยู่
ในระดบัที�น่าพอใจสอดคลอ้งกบัแผนการดําเนินงานของบรษิทัฯทั ,งนี,บรษิทัฯเชื�อว่าอุปสงคข์องโครงการอาคารที�อยู่
อาศยัประเภทอาคารคอนโดมเินียมในแถวรอบนอกของกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ที�อยู่ใกล้กบัสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางนั ,นยงัมอียู่อย่างต่อเนื�อง และ ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มยีอดขายทุกโครงการที�อยู่ระหว่างการ
พฒันา ประมาณรอ้ยละ ]].`q ของมลูค่าโครงการรวม  

3.1.5 ความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของโครงการในแถบพื6นที�จงัหวดัสมุทรปราการ 

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มกีารพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี�พฒันาแลว้เสรจ็ โครงการที�อยู่
ระหว่างการพฒันา และโครงการในอนาคตในแถบพื,นที�จงัหวดัสมุทรปราการ ทั ,งหมด W6 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวม Y,043 ล้านบาท จากโครงการรวมทั ,งหมด 27 โครงการของบรษิัทฯ ซึ�งมมีูลค่าโครงการรวมทั ,งหมด 17,053  
ลา้นบาท หรอื คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 59.26 และรอ้ยละ 41.30 ของจํานวนโครงการทั ,งหมด และมูลค่าโครงการรวม
ทั ,งหมด ตามลาํดบั 

ทั ,งนี, หากพื,นที�แถวบรเิวณจงัหวดัสมุทรปราการมภีาวะอุปทานลน้ตลาด และมผีู้ประกอบการหลายรายใน
พื,นที�ดงักล่าวจะทาํใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสี�ยงจากการกระจุกตวัของโครงการในแถบพื,นที�จงัหวดัสมุทรปราการ 

อย่างไรกต็าม ที�ผ่านมาบรษิทัฯ สามารถปิดการขายโครงการแลว้จาํนวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Sense 
of London สุขุมวทิ 109 โครงการที�พฒันาแล้วเสรจ็ และอยู่ระหว่างการโอนห้องชุดบางส่วน จํานวน 7 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการ Kensington สขุมุวทิ 107 โครงการ Notting Hill สขุมุวทิ 107 โครงการ The Knight I และ II สขุมุวทิ 
107 โครงการ Knightsbridge สุขุมวทิ 107 โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 109 และโครงการ B-Loft สุขุมวทิ 115 ซึ�งมี
การขายแล้วทั 
งหมดร้อยละ 86.39 ของมูลค่าโครงการที�พฒันาแล้วเสรจ็ และโครงการที�อยู่ระหว่างพฒันาในแถบ
จงัหวดัสมุทรปราการ จํานวน 7 โครงการซึ�งมกีารขายแลว้ทั 
งหมดร้อยละ Z}.Z~ ของมูลค่าโครงการที�อยู่ระหว่าง
พฒันาในแถบจงัหวดัสมุทรปราการ รวมถึงบรษิัทฯ มแีผนการขยายโครงการไปในแถบพื
นที�นิคมอุตสาหกรรมที�
สาํคญัเพิ�มเตมิในอนาคต      

3.1.6 ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงบริษทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง (Contractor) น้อยราย 

ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์บรษิทัฯ จะว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งหลายรายเพื�อก่อสรา้งโครงการ 
โดยเป็นรูปแบบสญัญาการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จที�กําหนดราคาที�แน่นอนในสญัญา (Turnkey contract) เพื�อทําการ
ก่อสร้างตามแบบที�บริษัทฯ กําหนด ทั ,งนี, จากโครงการจํานวน 21 โครงการที�ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง
ผู้รบัเหมาจํานวนสองรายในการก่อสร้างรายละจํานวน 4 โครงการซึ�งคดิเป็นประมาณร้อยละ 23.53 ของจํานวน
โครงการ หรอืคดิเป็นมลูค่าการว่าจา้งประมาณรอ้ยละ 10 - 13 ของมลูค่ารวมงานก่อสรา้ง ซึ�งไดแ้ก่ บรษิทั ณฐัณิชา 
การโยธา จํากดั และบรษิทั นิวเทคโนโลยี� เอน็จเินียริ�ง คอนสตรคัชั �น จํากดั ทั ,งนี, ที�ผ่านมาบรษิทัฯมคีวามสมัพนัธ์
อนัดใีนการทํางานกบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งในช่วงระยะเวลาดงักล่าวและผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายดงักล่าวไม่เคยผดินดัใน
การสง่มอบงานใหก้บับรษิทัฯและงานที�สง่มอบใหบ้รษิทัฯมคีวามเรยีบรอ้ยเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสรา้งและแบบ
ตามที�ไดต้กลงกนัไว ้นอกจากนี, บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้งดงักล่าวไม่ใช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัฯ แต่อย่างใด 
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อย่างไรก็ตาม โครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัทฯ ในอดีตยงัมีจํานวนไม่มาก ดงันั ,น อาจทําให้
พจิารณาไดว้่า บรษิทัฯ มกีารพึ�งพงิบรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้งน้อยราย ทั ,งนี, ในปจัจุบนั บรษิทัฯ มกีารขยายโครงการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์มากขึ,น และมกีารเพิ�มทะเบยีนรายชื�อผู้รบัเหมาก่อสร้าง ทําให้ในอนาคตบรษิัทฯ คาดว่า
สดัส่วนการพึ�งพิงผู้รบัเหมาก่อสร้างน้อยรายจะลดลงตามลําดบั นอกจากนี, บริษัทฯ ได้มีกระบวนการพิจารณา
คดัเลอืกบรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้งที�มชีื�อเสยีงต่างๆ ตามขอ้กําหนดคุณสมบตัทิี�บรษิทัฯ ไดก้ําหนดไว ้เช่น คุณภาพ
งาน ต้นทุนค่าก่อสร้าง ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ ความสามารถในการส่งมอบโครงการที�ตรงตาม
กําหนดเวลา เป็นต้น เพื�อกําหนดเป็น "รายชื�อที�ผ่านการคดัเลอืกเบื,องต้นในการประมูลงาน (Approved Vendor 
List)" 

3.1.7 ความเสี�ยงจากการแข่งขนัสูงในอตุสาหกรรม 

ปจัจุบนัการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยย์งัคงอยู่ในระดบัสูงโดยเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยมผีู้ประกอบการหลากหลายทั ,งที�เป็นรายใหญ่รายกลางและรายเล็กและ
ผู้ประกอบการที�เป็นบริษัทจดทะเบียนและที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯสําหรบัการพฒันาโครงการ
คอนโดมเินียมที�เน้นทาํเลใกลส้ถานีของระบบขนสง่มวลชนทางรางในปจัจุบนัสว่นใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่
ที�จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นหลกัซึ�งจะมคีวามไดเ้ปรยีบทางดา้นฐานะทางการเงนิ และต้นทุนทางการ
เงนิที�ดขี ึ,นจากทางเลอืกในการระดมทุนที�เพิ�มขึ,น นอกจากนี, บรษิทัฯ มกีารเปิดขายโครงการอสงัหารมิทรพัย์ก่อน
การได้รบัใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและการได้รบัใบอนุญาตเกี�ยวกบัการจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้ม (EIA) เพื�อใหส้ามารถมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และเป็นการดาํเนินธุรกจิปกตทิั �วไปในธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

ทั ,งนี, บรษิัทฯเชื�อว่าภายหลงัจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ประชาชนเป็นครั ,ง
แรกและเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ในครั ,งนี,แล้ว บรษิัทฯจะสามารถมคีวามเท่าเทยีมกบัคู่แข่ง
อื�นๆที�เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื�องทางเลอืกในการระดมทุน และคาดว่าจะส่งผลใหต้้นทุน
ทางการเงนิของบรษิทัฯ ดขีึ,น  

บรษิทัฯเชื�อว่าโครงการคอนโดมเินียมที�บรษิทัฯเป็นผูพ้ฒันาสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ไดอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนทั ,งในเรื�องของทาํเลที�ตั ,งโครงการการออกแบบที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design)การ
ออกแบบฟงัก์ชั �นการใช้งานห้องชุดที�คุ้มค่า (Best Function Unit Plan Design)และราคาที�เหมาะสมจึงทําให้
โครงการคอนโดมเินียมที�บรษิทัฯเป็นผูพ้ฒันาเป็นที�ยอมรบัในกลุ่มลกูคา้ และสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑข์อง
บรษิทัฯ เทยีบกบัคู่แข่งรายอื�นดงันั ,น บรษิทัฯจงึเชื�อว่าบรษิทัฯจะสามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการอื�นที�อยู่ในธุรกจิ
เดยีวกนัได ้และสาํหรบัการเปิดขายโครงการอสงัหารมิทรพัยก่์อนไดร้บัใบอนุญาตที�เกี�ยวขอ้งจากหน่วยงานราชการ
นั ,น บรษิทัฯ มกีารจา้งที�ปรกึษาที�มกีารเชี�ยวชาญ เช่น ที�ปรกึษาเพื�อศกึษาและจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ�งแวดลอ้ม (EIA) ที�ปรกึษาควบคุมงานก่อสรา้ง เป็นตน้ ซึ�งที�ปรกึษาดงักล่าวช่วยแนะนําบรษิทัฯ เกี�ยวกบักฎหมาย
สิ�งแวดล้อม และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร (เช่น พ.ร.บ. อาคารชุด และพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) 
รวมถึงบรษิัทฯ มฝี่ายกฎหมายภายในและทมีงานวศิวกรที�มคีวามรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในการก่อสร้าง
อาคารชุดคอนโดมเินียม เพื�อคอยตรวจสอบใหก้ารกําหนดแบบโครงการคอนโดมเินียมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี
 บรษิทัฯ จะเริ�มก่อสรา้งโครงการเมื�อไดร้บัใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร และใบอนุญาต
เกี�ยวกบัการจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (EIA) แลว้ ทั 
งนี
 ที�ผ่านมาบรษิทัฯ ไม่มปีระเดน็เรื�อง
ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม และไม่เคยประสบปญัหาในการไดร้บัใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารแต่อย่างใด   
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3.1.8 ความเสี�ยงจากการกู้ยืมเงินและอตัราดอกเบี6ยเงินกู้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม O]57 และวนัที� 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มหีนี,สนิรวมจาํนวน 1,623.1 ลา้นบาท และ 
2,073.8 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยเป็นหนี,สนิที�มภีาระดอกเบี,ย (Interest Bearing Debt) จํานวน 1,0		.] ลา้นบาท 
และ W387.0 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 63.68 และ 66.8_ ของหนี,สนิรวม ตามลาํดบั ทั ,งนี, หากพจิารณาเฉพาะ
ในส่วนของหนี,สินที�มีภาระดอกเบี,ย (Interest Bearing Debt) ของบริษัทฯ จะพบว่าอัตราส่วนหนี,สินที�มีภาระ
ดอกเบี,ยต่อสว่นของผูถ้อืหุน้มค่ีาเท่ากบั 3.60 เท่า และ 3.68เท่า ตามลาํดบั โดยเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิดงักล่าว
นํามาใชใ้นการพฒันาโครงการต่างๆของบรษิทัฯ และมแีนวโน้มที�จะต้องใชเ้งนิกูเ้พิ�มขึ,นในการพฒันาโครงการ ซึ�ง 
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558  บริษัทฯ มีโครงการที�อยู่ระหว่างการพัฒนาจํานวนทั ,งสิ,น 1	 โครงการรวมมูลค่า
โครงการทั ,งสิ,น W
,]X] ล้านบาท แม้ว่าอตัราดอกเบี,ยในปจัจุบนัมีแนวโน้มที�จะทรงตวั แต่หากในอนาคตอตัรา
ดอกเบี,ยเงนิกูย้มืมกีารปรบัเพิ�มสงูขึ,น อาจทําใหส้่งผลกระทบโดยตรงในทางลบต่อตน้ทุนการพฒันาโครงการ กําไร
และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 

ทั 
งนี
 ภายใต้สญัญาเงนิกูเ้พื�อพฒันาอสงัหารมิทรพัยน์ั 
น บรษิทัฯ จะต้องรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิที�สาํคญั
ตลอดอายุสญัญาเงนิกู้ เช่น อตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity 

ratio) อตัราสว่นหนี
สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity ratio) เป็นตน้ (รายละเอยีดเงื�อนไขของสญัญาเงนิกูย้มืระยะ
ยาวที�สําคัญ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในส่วนที� �.2 – ข้อ Z.Z.} สญัญาเงินกู้ของโครงการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย)์ และหากบรษิทัฯ ไม่สามารถปฎบิตัติามเงื�อนไขสญัญาเงนิกูด้งักล่าวได ้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั  

อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากที�บรษิทัฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั ,งแรก
ในครั ,งนี,ไดแ้ลว้เสรจ็ อตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทัฯ เช่น อตัราส่วนหนี,สนิต่อทุน และอตัราส่วนหนี,สนิที�มภีาระ
ดอกเบี,ยต่อทุน จะลดลงตํ�ากว่าที�เจ้าหนี
ธนาคารกําหนด นอกจากนี, เมื�อบริษัทฯ เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะสามารถเพิ�มช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุนได ้รวมทั ,งที�ผ่านมาจนถงึ 30 มถุินายน 2558 บรษิทั
ฯ สามารถปฎบิตัติามเงื�อนไขที�สาํคญัของสญัญาเงนิกูไ้ด ้ 

3.1.9 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึ�งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัยข์องบริษทัฯ 

การเปลี�ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบยีบซึ�งเกดิขึ
นเป็นครั 
งคราวในประเทศไทยเป็นปจัจยัซึ�งมอีทิธพิล
ต่อธุรกจิและการดาํเนินงานของบรษิทัฯการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการ
ดําเนินโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯอาทเิช่นการเปลี�ยนแปลงขอ้กําหนดการจดัสรรที�ดนิตามพ.ร.บ. 
อาคารชุด และพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ไดแ้ก่การกําหนดเนื
อที�ที�ดนิการกําหนดความกวา้งของเขตทางเดนิและเขต
ถนนการกําหนดพื
นที�ส่วนกลางการส่งมอบและโอนกรรมสทิธิ �ทรพัยส์นิส่วนกลางทั 
งหมดใหแ้ก่นิติบุคคลโครงการ
การกาํหนดระเบยีบชุมชนการประเมนิและจดัทํารายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้มการประเมนิและจดัทาํรายงานผลการ
ตรวจสอบสภาพอาคารสูง) รวมถึงการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบเกี�ยวกับการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที�ดิน 
(Zoning) กฎหมายผงัเมอืงการวางผงัจราจรและโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง โครงการทางด่วนพเิศษเป็น
ตน้ 

ณ ปจัจุบนั ภาครฐัอยู่ระหว่างขั 
นตอนการปรบัปรุงนโยบายการจดัเกบ็ภาษีการใช้ประโยชน์ที�ดิน ซึ�งร่าง
กฎหมายภาษทีี�ดนิดงักล่าวอยู่ระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ถูกบงัคบัใชเ้ป็นกฏหมายแต่อย่างใด ทั 
งนี
 บรษิทัฯ เชื�อ



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ว่าการปรบัปรุงนโยบายการจดัเกบ็ภาษีการใชป้ระโยชน์ที�ดนิดงักล่าว อาจส่งผลใหต้้นทุนการพฒันาโครงการของ
บรษิทัฯ ปรบัตวัเพิ�มขึ
นตามราคาที�ดนิที�ปรบัตวัสงูขึ
นอนัเนื�องมาจากอตัราการจดัเกบ็ภาษทีี�ดนิที�สงูขึ
น 

นอกจากนี
มาตรการการกาํหนดอตัราสว่นเงนิใหส้นิเชื�อต่อมลูค่าหลกัประกนั (Loan to Value: LTV ratio) ใน
การใหส้นิเชื�อหรอืใหเ้งนิกูย้มืเพื�อที�อยู่อาศยัที�มรีาคาซื
อขายตํ�ากว่า 10 ลา้นบาทลงมาสาํหรบัสนิเชื�อที�อยู่อาศยัแนว
สงูหรอืคอนโดมเินียมนั 
น กําหนด LTV ratio ที�อตัรารอ้ยละ 90 และมกีารปรบัใชม้าตรการดงักล่าวเฉพาะกบัการซื
อ
ขายทรพัย์สนิตามสญัญาซื
อขายที�ทําตั 
งแต่วนัที� 1 มกราคม 2554 หรือภายหลงัจากนั 
นซึ�งมาตรการเหล่านี
จะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการกูย้มืของผูบ้รโิภคอกีทั 
งมาตรการเหล่านี
อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอขึ
นอยู่
กบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศและนโยบายของรฐับาลในช่วงเวลาต่างๆ 

อย่างไรกต็ามบรษิัทฯได้ทําการศกึษาและตดิตามการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบักฎระเบยีบต่างๆที�อาจเกดิขึ
น
อย่างต่อเนื�องเพื�อเตรียมความพร้อมสําหรบัการปรบัเปลี�ยนการดําเนินการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบที�อาจจะเกดิขึ
นดงักล่าวควบคู่ไปกบัการศกึษาภาวะตลาดอย่างสมํ�าเสมอ
ซึ�งจากการเตรยีมความพรอ้มดงักล่าวทําใหบ้รษิทัฯมั �นใจไดว้่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบหรอือาจไดร้บัผลกระทบเพยีง
เลก็น้อยจากการเปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบดงักล่าว 

3.1.10 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ ภยัธรรมชาติตลาด
การเงินและปัจจยัมหภาคอื�นๆ 

อุตสาหกรรมของกลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัผลกระทบจากปจัจยัทางเศรษฐกจิของประเทศในปจัจุบนั ซึ�งรวมถึง
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืงภายในประเทศ ภยัธรรมชาตเิช่นอุทกภยั แผ่นดนิไหว เป็นตน้อตัราการจา้ง
งานที�ลดลง การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภค ความผนัผวนของเศรษฐกิจโดยรวมและในตลาด
การเงนิ ทําให้อาจลดความเชื�อมั �นของผูบ้รโิภคที�มต่ีอเศรษฐกจิ และการใชจ้่ายของผู้บรโิภค ซึ�งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ 

ทั 
งนี
 จากข้อมูลรายงานประเด็นเศรษฐกิจไทยในรอบปี �ZZ~ ของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่า 
เศรษฐกจิไทยในปี �ZZ~ ขยายตวัเพยีงรอ้ยละ S.~ จากปี �ZZ[ เพราะมขีอ้จาํกดัดา้นการเตบิโตทั 
งปจัจยัภายในและ
ภายนอกประเทศ อย่างไรกต็าม ในปี �ZZ{ เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัดขีึ
น โดยมกีารใชจ้่ายภาคเอกชนซึ�ง
ได้รบัอานิสงค์จากราคานํ
ามนัที�ลดลงและภาคการท่องเที�ยวเป็นแรงขบัเคลื�อนหลกั ประกอบกบัการใช้จ่ายของ
ภาครฐัจะกลบัมาเป็นแรงขบัเคลื�อนเศรษฐกจิไดม้ากขึ
น ซึ�งจะช่วยสรา้งความเชื�อมั �นและบรรยากาศที�ดต่ีอการลงทุน
ของภาคธุรกิจ โดยคาดการณ์ว่า อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product หรอื GDP) จะเติบโตเท่ากบัอตัรารอ้ยละ �.~-X.� (ที�มา: สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกจิมห
ภาค) 

3.2 ความเสี�ยงด้านการบริหารจดัการของบริษทัฯ 

3.2.D  ความเสี�ยงจากการมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที�มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน  
ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครั 
งนี
 ครอบครวัจรูญเอก (นายพรีะพงศ ์จรูญเอก นางอารดา จรูญเอก 

และบรษิทั ทุนพรีดา จาํกดั) จะถอืหุน้ในบรษิทัฯ รวมกนัในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 7Z.00 ของหุน้ที�ออกและจาํหน่าย
แลว้ทั 
งหมดและครอบครวัจรญูเอกยงัคงดํารงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิารและกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทัฯ ดว้ย 
จงึทําให้ครอบครวัจรูญเอก ในฐานะที�เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มอีํานาจในการควบคุมการบรหิารจดัการบรษิัทฯ รวมถึง



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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สามารถควบคุมการออกเสยีงลงคะแนนของที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทั 
งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื�องการแต่งตั 
งกรรมการ 
หรอืการขอมตใินเรื�องอื�นที�ตอ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั
ฯกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง X ใน } ของที�ประชุมผูถ้อืหุน้ และเสยีงที�ครอบครวัจรญูเอกมสีว่นไดเ้สยีในการออกเสยีง
ลงคะแนนดงันั 
นผูถ้อืหุน้รายอื�นจงึอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื�อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื�องที�กลุ่มผูถ้อืหุน้
รายใหญ่เสนอได ้

อย่างไรกต็าม จากโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ซึ�งประกอบดว้ยคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรหิาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�อย่างชดัเจน ทําให้
บรษิทัฯ มคีวามโปร่งใสของการบรหิารจดัการและมรีะบบที�ตรวจสอบได ้

ทั 
งนี
 ณ วนัที� 14 พฤษภาคม 2558 บรษิัทฯ มกีรรมการอสิระทั 
งหมด } ท่าน ซึ�งกรรมการอสิระจํานวน X 
ท่านดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื�อเป็นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
นอกจากนี
 คณะกรรมการของบรษิทัฯประกอบดว้ยกรรมการที�ไม่ใช่ครอบครวัจรูญเอก จํานวน 8 ท่าน จากทั 
งหมด 
10 ท่าน จึงสามารถพิจารณากลั �นกรองการเสนอเรื�องต่างๆ ที�จะพิจารณาเข้าสู่ที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดบัหนึ�ง 
นอกจากนั 
นแล้ว บรษิัทฯ ได้มแีนวปฏบิตักิรณีที�มกีารทํารายการระหว่างกนั หรอืรายการที�เกี�ยวโยงกบักรรมการ 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมภายในกจิการ รวมทั 
งบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ โดยบุคคลดงักล่าวจะ
ไม่มอีาํนาจอนุมตั ิและไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการทาํรายการนั 
นๆ ซึ�งจะสามารถช่วยลดความเสี�ยงในขอ้นี
ไดอ้กีดว้ย 

3.3 ความเสี�ยงจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.3.1 ความเสี�ยงจากการนําหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครั 
งนี
 ก่อนที�จะรบัทราบผลการพจิารณาของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เกี�ยวกบัการนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทั 
งนี
 
บรษิทัฯ ไดย้ื�นคําขออนุญาตนําหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้เมื�อวนัที� 24 พฤศจกิายน 2557 
ซึ�งบรษิัทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ในฐานะที�ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทัฯ ได้พจิารณาคุณสมบตัิ
ของบรษิทัฯ ในเบื
องต้นแลว้พบว่า บรษิทัฯ มคุีณสมบตัคิรบถ้วนที�จะสามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ไดต้ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื�อง การรบัหุน้สามญั หรอืหุน้บุรมิสทิธิ �เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ลงวนัที� 
11 พฤษภาคม 2558 (และที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนที�จะไดร้บัอนุญาตจาก
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ดงันั 
น ผูล้งทุนอาจมคีวามเสี�ยงเกี�ยวกบัสภาพคล่องในการซื
อขาย
หุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้สามญัไดต้ามราคาที�คาดการณ์ไว้
หากหุน้สามญัของบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

3.3.2 ความเสี�ยงกรณีราคาหุ้นของบริษทัฯ อาจมีความผนัผวนซึ�งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาํคญัต่อ
ผูล้งทุนที�ซื6อหุ้นสามญัของบริษทัฯในการเสนอขายหุ้นสามญัในครั 6งนี6  

ราคาซื
อขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัในครั 
งนี
 อาจมคีวามผนัผวนของช่วง
ราคาซื
อขายเนื�องจากปจัจยัหลายประการ ซึ�งเป็นสิ�งที�บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ซึ�งรวมถงึ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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• สภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยต่์างๆ หรอืในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืการลงทุนในอุตสาหกรรมที�
เกี�ยวขอ้ง 

• ทัศนะที�มีต่อโอกาสสําหรับธุรกิจและการประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงสภาวะอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยทั �วไป 

• ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงนิและผลการดําเนินงานที�แทจ้รงิกบัผลประกอบการ
ทางการเงนิและผลการดาํเนินงานที�ผูล้งทุนและนกัวเิคราะหไ์ดค้าดหวงั 

• บทวจิยัของนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยห์รอืการเปลี�ยนแปลงคาํแนะนําของนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
• การเปลี�ยนแปลงในการประเมนิมลูค่าตลาดและราคาหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ�ง

ดาํเนินธุรกจิคลา้ยคลงึกบับรษิทัฯ 
• การเปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
• ขอ้พพิาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรฐั และ 
• สภาวะหรอืเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิและการเมอืง 

ทั 
งนี
 ปจัจยัต่างๆ เหล่านี
และปจัจยัอื�นๆ อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบรษิัทฯ และ ความต้องการซื
อหุ้นของ
บรษิทัฯ มคีวามผนัผวน ซึ�งทาํใหร้าคาซื
อขายของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจตํ�ากว่าราคาเสนอขายหุน้สามญั
ในครั 
งนี
เป็นอย่างมาก รวมถงึอาจทําใหเ้กดิขอ้จํากดัหรอืขดัขวางมใิหผู้ล้งทุนสามารถขายหุน้ของบรษิทัฯ ได ้และ
อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหุน้ของบรษิทัฯ 

3.3.3 ความเสี�ยงกรณีที�ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯถือครองหุ้นของบริษทัฯ จาํนวนมาก และหากผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ดงักล่าวสามารถขายหุ้นได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้ของบรษิทัฯ ในครั 
งนี
 ครอบครวัจรูญเอก (นายพรีะพงศ ์นางอารดา จรูญเอก และ
บรษิทั ทุนพรีดา จํากดั) จะถอืหุน้ในสดัส่วนประมาณร้อยละ ~Z.SS ของหุน้ที�ออกและจําหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของ
บรษิทัฯ ทั 
งนี
 หุน้ของบรษิทัฯ ซึ�งถอืโดยครอบครวัจรูญเอกในฐานะผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ จะถูกหา้มขายเป็น
ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที�หุน้ของบรษิทัฯ เริ�มทําการซื
อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เรื�องการหา้มผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งขายหุน้และหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาที�กําหนด 
พ.ศ. 2544 (รวมทั 
งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) และครอบครวัจรูญเอกสามารถทยอยขายหุน้ของบรษิทัฯ บางส่วนที�ตน
ถือเมื�อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดอืนหลงัจากหุ้นของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเมื�อครบ
ระยะเวลา 1 ปีหลงัจากหุน้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครอบครวัจรญูเอกสามารถขายหุน้ของ
บรษิทัฯ ไดท้ั 
งหมดภายหลงัสิ
นสดุระยะเวลาหา้มขายหุน้ดงักล่าว 

การที�ครอบครวัจรูญเอกอาจขายหุน้จํานวนมากหรอืการคาดการณ์ว่าจะมกีารขายหุน้ในจํานวนมากเกดิขึ
น
อาจมผีลกระทบในทางลบต่อราคาซื
อขายของหุน้ของบรษิทัฯ ได ้ซึ�งบรษิทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถงึผลกระทบ (ถา้
ม)ี ของการขายหุน้ในอนาคตหรอืปรมิาณหุน้ที�จะขายในอนาคตว่าจะมผีลกระทบต่อความเคลื�อนไหวของราคาตลาด
ของหุน้ของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม การขายหุน้จํานวนมากในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครั 
งนี
 
หรอืการคาดการณ์ว่าจะมกีารซื
อขายในลกัษณะดงักล่าวเกดิขึ
น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้น
ของบรษิทัฯ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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3.3.4 ความเสี�ยงเรื�องผลกระทบจากราคาหลกัทรพัยจ์ากการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื6อหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ที�ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษทัฯ ซึ�งราคาใช้สิทธิตํ�ากว่า
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 6งนี6 

ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 
งที� 8/2557 เมื�อวนัที�10 พฤศจกิายน 2557 ไดม้มีตอินุมตักิารออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ) ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ
บรษิทัฯ จํานวน 3,150,SSS หน่วย อายุ 3 ปี นับจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิอตัราการใชส้ทิธ ิ1 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญั ราคาการใชส้ทิธ ิ4.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาใชส้ทิธติามเงื�อนไขการ
ปรบัสทิธิ) ซึ�งกําหนดออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธใินวนัที� V ตุลาคม �ZZ{ ทั 
งนี
 กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานได้รบัจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธ ิและจะสามารถเริ�มทยอยใชส้ทิธใินการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ
บรษิทัฯ ไดต้ั 
งแต่ใบสาํคญัแสดงสทิธอิายุครบ 6 เดอืน  

ราคาการใชส้ทิธดิงักล่าวตํ�ากว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ประชาชนในครั 
งนี
รอ้ยละ 50 ดงันั 
น 
ผู้ลงทุนจึงมคีวามเสี�ยงจากการมตี้นทุนในการถือหุ้นสามญัสูงกว่าต้นทุนการใช้สทิธขิองกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานที�ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและอาจมคีวามเสี�ยงที�ราคาหุน้อาจลดตํ�าลง หากกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน
ขายหุน้หลงัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ินอกจากนี
 ผูล้งทุนจะมผีลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) 
และผลกระทบด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้สทิธิซื
อหุ้น
สามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธทิั 
งจํานวน โดยผู้ลงทุนจะมสี่วนแบ่งกําไรและสทิธอิอกเสยีงลดลงร้อยละ 0.52 โดย
คํานวณจากฐานทุนชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนและการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิซึ�งมี
จาํนวนรวมทั 
งสิ
น [SX,VZ0,000 หุน้ สาํหรบัผลกระทบดา้นราคาหุน้ (Price Dilution) เนื�องจากหุน้สามญัของบรษิทัฯ
ยงัไม่เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึยงัไม่มรีาคาตลาดของหุน้ที�ใชอ้้างองิได้ แต่หากคํานวณ
ผลกระทบดงักล่าวโดยใชร้าคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนในครั 
งนี
 ที�เท่ากบั 9.00 บาทต่อหุน้ และราคาใชส้ทิธซิื
อ
หุ้นตามใบสําคญัแสดงสทิธิที�ตํ�ากว่าราคา IPO ร้อยละ ZS จะเท่ากบัราคาใช้สทิธิ ที�ราคา 4.50 บาทต่อหุ้น จะมี
ผลกระทบดา้นราคาเท่ากบัรอ้ยละ 0.26 

นอกจากนี
ตามมาตรฐานบัญชีเรื�อง Share-based payment จากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนั 
น บริษัทฯ จะต้องบนัทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื�อมีการจดัสรรให้แก่กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ โดยจะทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามสดัสว่นของการใชส้ทิธใินการแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญัของบรษิัทฯ ที�เกดิขึ
นจรงิ ดงันั 
น ปจัจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงในทางลบต่อกําไรและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯในอนาคต 

อย่างไรกต็าม ผลกระทบดงักล่าวขา้งตน้จะยงัไม่เกดิขึ
นทนัท ีเนื�องจากเงื�อนไขของระยะเวลาการใชส้ทิธขิอง
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�กําหนดใหผู้้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธไิดห้ลงัจากมอีายุครบ [ เดอืนนับจากวนัที�
ออกใบสาํคญัแสดงสทิธแิลว้ โดยสามารถใชส้ทิธคิรั 
งแรกไดไ้ม่เกนิรอ้ยละVSของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ผูถ้อืใบสาํคญั
แสดงสทิธแิต่ละคนไดร้บัจดัสรร และในทุกๆ [ เดอืนหลงัวนัใชส้ทิธคิรั 
งแรกสามารถใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 25 รอ้ย
ละ }S รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธแิต่ละคนไดร้บัจดัสรร 
(รายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิแสดงไวใ้นหวัขอ้ 2.3.9 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้) 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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�.�.5 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการซื6อขายและการส่งมอบหุ้นของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ก่อนการเสนอขายหุน้ในครั 
งนี
 หุน้ของบรษิทัฯ ไม่ไดม้ตีลาดรองเพื�อซื
อขาย ราคาเสนอขายหุน้ของบรษิทัฯ 
ในการเสนอขายครั 
งนี
เป็นผลจากการสํารวจความต้องการซื
อหุน้ของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuild) และอาจไม่ใช่
การบ่งชี
ของราคาซื
อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และภายหลงัจากการเสนอขายหุน้ในครั 
งนี
 บรษิทัฯ จําเป็นต้องจด
ทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วสําหรบัหุ้นที�บริษัทฯ เสนอขายในครั 
งนี
 และยื�นบญัชีรายชื�อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กบั
กระทรวงพาณิชยก่์อนการส่งมอบหุน้ของบรษิทัฯ ซึ�งบรษิทัฯ คาดว่าการจดทะเบยีนและการส่งมอบหุน้ของบรษิทัฯ 
จะดําเนินการไดภ้ายในประมาณ 5 วนัทําการภายหลงัจากที�บรษิทัฯ ได้รบัชําระเงนิค่าหุน้แล้ว ตามกฎหมายไทย 
สถานะของผูล้งทุนในช่วงระหว่างที�ไดช้าํระเงนิค่าหุน้จนถงึเวลาที�ไดม้กีารจดทะเบยีนเพิ�มทุนชาํระแลว้และยื�นบญัชี
รายชื�อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ กบักระทรวงพาณิชยน์ั 
นมคีวามไม่แน่นอนในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว ผูล้งทุนจะยงัไม่
ถอืว่าเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แต่จะถอืว่าเป็นเจา้หนี
ที�ไม่มหีลกัประกนั 

�.�.6 ความเสี�ยงกรณีเงินปันผลที�ประกาศจ่ายในอดีตอาจไม่สามารถบ่งชี6ถึงการจ่ายเงินปันผลของ   

บริษทัฯ ในอนาคต 

บรษิทัฯ อาจประกาศจ่ายเงนิปนัผลหลงัจากพจิารณาผลประกอบการ กระแสเงนิสด และฐานะทางการเงนิ 
ความจําเป็นในการใชเ้งนิทุนและการดําเนินงานตามหนังสอืบรคิณห์สนธแิละขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ กฎหมายและ
ระเบยีบที�ใชบ้งัคบั รวมทั 
งปจัจยัอื�นที�บรษิทัฯ เหน็ว่าเกี�ยวขอ้ง (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในสว่นที� 2.3 การ
จดัการและกาํกบัดแูลกจิการ – ขอ้ 9.5 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล) ทั 
งนี
 ที�ประชุมคณะกรรมการครั 
งที� X/�ZZ~ เมื�อ
วนัที� �} มถุินายน �ZZ~ มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจาํนวน {}.} ลา้นบาท ซึ�งบรษิทัฯ ไดร้บัการผ่อนผนั
การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจากธนาคารผูใ้หกู้แ้ลว้ และที�ประชุมคณะกรรมการครั 
งที� }/�ZZ{ และครั 
งที� ~/�ZZ{ เมื�อ
วนัที� V} พฤษภาคม �ZZ{ และวนัที� VV สงิหาคม �ZZ{ มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จํานวน VX�.} ลา้น
บาท และ VVV.} ลา้นบาท ตามลําดบั โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จํานวน VX�.} ลา้นบาทเรยีบรอ้ย
แล้ว และคาดว่าจะจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล อกีจํานวน VVV.} ล้านบาท ภายในวนัที� 30 กนัยายน �ZZ{ ซึ�งการ
จ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะทําใหเ้งนิสดและส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวมงวดหกเดอืนสี
นสุดวนัที� 
XS มถุินายน �ZZ{ ลดลงเป็นจํานวน VVV.} ล้านบาท อนึ�ง การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลดงักล่าวนี
เป็นการจ่าย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ และไม่ไดร้วมถงึผูถ้อืหุน้ใหม่จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั 
ง
แรกในครั 
งนี
  

อย่างไรก็ตาม การประกาศจ่ายเงินปนัผลของบริษัทฯ ในอนาคตอาจหรือไม่อาจสะท้อนถึงการประกาศ
จ่ายเงนิปนัผลในอดตีและจะขึ
นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ ทั 
งนี
 การประกาศจ่ายเงนิปนัผลในอนาคต (ถา้ม)ี อาจไม่
เป็นอตัราเดียวกบัอตัราที�บริษัทฯเคยประกาศจ่ายในอดีตนอกจากนี
 เงื�อนไขของสญัญาเงินกู้ปจัจุบนับางฉบบั 
กาํหนดใหบ้รษิทัฯ สามารถจ่ายเงนิปนัผลได ้เมื�อไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารผูใ้หกู้ ้ซึ�งบรษิทัฯ จะดาํเนินการขอ
ผ่อนผนัเงื�อนไขดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทั 
งนี
 บรษิัทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ }S ของกําไรสุทธติามงบการเงิน
เฉพาะหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและหลงัหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทที�กฎหมายและบรษิทัฯ กาํหนดไวใ้นแต่ละปี 
ทั 
งนี
 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลโดยคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ เพื�อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็น
หลกั เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ การสาํรองเงนิไวเ้พื�อลงทุนในอนาคต การสาํรองเงนิ
ไวเ้พื�อจ่ายชําระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ และการจ่ายเงนิปนัผลนั 
นไม่มผีลกระทบ



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั ตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ 
เหมาะสม 

3.3.7 ความเสี�ยงกรณีกฎหมายไทยและข้อบงัคบัของบริษทัฯมีข้อจาํกดัการถือหุ้นของชาวต่างชาติซึ�งอาจ
มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษทัฯ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จํากดัสดัส่วนการเป็นเจา้ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดในบรษิทัฯ ของชาวต่างชาติ
ไวท้ี�รอ้ยละ }� นอกจากนี
 ความเป็นเจา้ของหุน้ของชาวต่างชาตยิงัถูกจาํกดัไวโ้ดยกฎหมายไทย ดงันั 
น สภาพคล่อง
และราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อาจได้รบัผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อการถือหุ้นของ
ชาวต่างชาติเพิ�มขึ
นถึงเพดานที�กําหนดไว้ผู้ถือหุ้นชาวไทยอาจไม่สามารถโอนหุ้นของตนให้บุคคลอื�นซึ�งมิได้มี
สญัชาติไทย นอกจากนี
 ผู้ถือหุ้นผู้ซื
อหุ้นผู้ขายหุ้นซึ�งมไิด้มสีญัชาติไทยมอิาจทราบล่วงหน้าว่าหุ้นนั 
นจะตกอยู่ใน
ขอ้จํากดัสดัส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิและหุ้นนั 
นจะสามารถจดทะเบยีนในนามของผู้ซื
อได้หรอืไม่หรอืนาย
ทะเบยีนจะปฏเิสธการจดแจง้การโอนหุน้เช่นว่านั 
นหรอืไม่ 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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4.        การวิจยัและพฒันา 

บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมั �นที�จะพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัอย่างต่อเนื�องเพื�อตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพงึพอใจสงูสุดใหแ้ก่ลูกคา้ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบภายนอกอาคาร และการ
ออกแบบห้องชุดเป็นอนัดบัแรก ซึ�งจะต้องมีการวางแผนการออกแบบให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) 
รวมถงึการออกแบบฟงักช์ั �นการใชง้านหอ้งชุดที�คุม้ค่า (Best Function Unit Plan Design) ซึ�งถอืเป็นจุดเด่นที�สาํคญั
ของโครงการของบรษิทัฯ  

ฝ่ายออกแบบผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มหีน้าที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการวจิยั และการพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์
ใหม่ โดย ณ วนัที� 30 มิถุนายน �IIJ ฝ่ายพฒันาโครงการประกอบด้วยทมีงานจํานวน 10 คน มีหน้าที�กําหนด
รูปแบบ และออกแบบโครงการที�อยู่อาศัยเพื�อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และภาวะตลาด
อสงัหารมิทรพัยท์ี�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั 
งสรา้งความพงึพอใจสงูสดุในการใชช้วีติดา้นที�อยู่อาศยักบัผูบ้รโิภค   

ในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ บรษิัทฯ จะรวบรวมขอ้มูลการสํารวจความพงึพอใจ และความต้องการของ
ลูกคา้ภายหลงัจากการเขา้ซื
อหอ้งชุดของบรษิทัฯ ที�ฝ่ายต่างๆ รวบรวมไว ้เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพฒันา
โครงการ และฝ่ายลูกค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น โดยทีมงานฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์นําผลลพัธ์จากการประเมิน และ
กลั �นกรองขอ้มูลต่างๆ ดงักล่าวที�ได้รบันําไปพฒันา และปรบัปรุงผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทั 
งทางด้านทําเลที�ตั 
ง รูปแบบ
อาคาร รูปแบบหอ้ง ขนาดพื
นที�หอ้ง การจดัวางเฟอรนิ์เจอร์ ประโยชน์พื
นที�ใชส้อย ให้เหมาะสมกบัความต้องการ 
และการดาํเนินชวีติ ณ ปจัจุบนั ของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

ตวัอย่างของความสาํเรจ็ในการคดิคน้การออกแบบ และจดัวางพื
นที�ใชส้อยใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสุด คอื การ
พฒันาหอ้งชุดขนาด 30 ตารางเมตร ในโครงการ Tropicana เอราวณั ใหเ้ป็นหอ้งชุดประเภท 2 หอ้งนอน ซึ�งหอ้งชุด
ประเภท � หอ้งนอนดงักล่าวจะประกอบดว้ย หอ้งนอนสาํหรบัผูใ้หญ่  V หอ้ง หอ้งนอนสาํหรบัเดก็ V หอ้ง หอ้งนั �งเล่น
พร้อมโต๊ะทานขา้ว ห้องครวั และห้องนํ
า เป็นต้น ซึ�งถือเป็นหนึ�งในความท้าทายสําหรบัผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทคอนโดมเินียม เนื�องจากโดยทั �วไปหอ้งชุดประเภท � ห้องนอนจะต้องมขีนาดพื
นที�ห้องชุดเฉลี�ยอย่างตํ�า
ประมาณ  40 ตารางเมตร ซึ�งหากการออกแบบ หรือการวางจัดวางแผนผังห้องไม่เหมาะสม จะส่งผลให้เกิด
ความรู้สกึอึดอดัให้แก่ผู้อยู่อาศยัได้ นอกจากนี
 ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการใช้
ประโยชน์พื
นที�ใชส้อยใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด เช่น การออกแบบพื
นที�เกบ็สมัภาระใต้พื
น การออกแบบพื
นที�จดัวาง
เครื�องซกัผา้บรเิวณใตโ้ต๊ะอาหาร ซึ�งสามารถเพิ�มพื
นที�ทางเดนิใหแ้ก่ผูอ้ยู่อาศยั เป็นตน้ จากการมุ่งมั �นในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวส่งผลให้โครงการ Tropicana เอราวัณ ได้รับการตอบรับที�ดีจากทั 
งลูกค้าชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ  

อกีตวัอย่างความสําเรจ็ซึ�งเป็นหนึ�งในกลยุทธ์ที�สําคญัของบรษิัทฯ คอื การออกแบบโครงการให้มรีูปแบบ
ใหม่ๆ ที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Unique Design) มคีวามโดดเด่น เช่น โครงการประเภท Boutique Living เช่น 
โครงการ Sense of London สุขุมวทิ 109 โครงการ Kensington สุขุมวทิ 107 โครงการ Notting Hill สุขุมวทิ 107 
และโครงการ Villa Lasalle สุขุมวทิ 105 เป็นต้น โดยนําแรงบนัดาลใจจากสถานที�สาํคญัต่างๆ ทั �วโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งเมอืงที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั และมปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน โดยนําความสวยงามของสถาปตัยกรรม
แบบวนิเทจ มาผสมผสานกบัสถาปตัยกรรมปจัจุบนัเขา้กบัการตกแต่งหอ้งชุด และพื
นที�ส่วนกลางของอาคาร หรอื
โครงการประเภท Eco Green Resort เช่น โครงการ Tropicana เอราวณั เป็นต้น ที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะดว้ยพื
นที�สี
เขยีวเพื�อใหผู้อ้ยู่อาศยัรูส้กึถงึการพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ นอกจากนี
 บรษิทัฯ ไดค้ดัสรรวสัดุที�มคุีณภาพ และเป็นมติร
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กบัธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม เช่น การเลอืกใช้เครื�องปรบัอากาศชนิดอนิเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอดี ีซึ�ง
สามารถลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามากถงึรอ้ยละ !k เป็นตน้ 

ทั 
งนี
 บรษิทัฯ ไม่มค่ีาใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาในช่วงระยะเวลา ! ปีที�ผ่านมา (�II! - �IIm) และงวดหก
เดอืนสิ
นสดุวนัที� nk มถุินายน �IIJ แต่อย่างใด  
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5.        ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 
5.1 สินทรพัยห์ลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที� 30 มถุินายน �!!* สนิทรพัย์หลกัที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯประกอบด้วยที�ดนิรอ
การพฒันา ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี
 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัที� +, มิถนุายน 2558 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ2  

ภาระผกูพนั 

ที�ดนิรอการพฒันา 95.2 เป็นเจา้ของ จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
กบัสถาบนัการเงนิ 

เงนิมดัจาํค่าที�ดนิ 0.2   - - 
ตน้ทุนโครงการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

2,127.1   
เป็นเจา้ของ จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื

กบัสถาบนัการเงนิ 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการ
ลงทุน 

2.2   
เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

อาคารและอุปกรณ์ 51.9   เป็นเจา้ของ ไม่ม ี
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.5   เป็นเจา้ของ ไม่ม ี
   รวมทั 5งหมด 2,277.1     

5.1.1 ที�ดินรอการพฒันา 

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 ที�ดนิรอการพฒันามมีลูค่าสทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม เท่ากบั 95.2 ลา้นบาท
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี
 

รายการ 
พื5นที� 

(ไร)่ 

มูลค่าสุทธิตาม
บญัชี ณ วนัที� +, 
มิถนุายน 2558 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ2  

ภาระผกูพนั 

ที�ดนิโครงการ
เทพารกัษ์ 4 จงัหวดั
สมุทรปราการ1 

C-D-EE.0 8.1 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

ที�ดนิแปลงถนนของ
โครงการ Nottinghill ติ
วานนท-์แคราย 

C-C-ND.� 1.1 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

ที�ดนิโครงการ 
Hampton Residence 
เกษตร-ศรรีาชา 

5-1-59.5 86.1 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจาํนวน 832.8
ลา้นบาท 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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รายการ 
พื5นที� 

(ไร)่ 

มูลค่าสุทธิตาม
บญัชี ณ วนัที� +, 
มิถนุายน 2558 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ2  

ภาระผกูพนั 

รวม 6-0-29.7 95.2   

หมายเหตุ: 1ราคาประเมนิเท่ากบั *.[ ล้านบาท ประเมนิโดยบรษิัท อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดัซึ�งเป็น
 บรษิัทประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที�ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.และการประเมนิ
 ที�ดินใช้วิธีการประเมินค่าทรพัย์สินตามข้อมูลตลาด (Market Comparison Approach) ซึ�ง
ประเมนิเมื�อวนัที� cC กนัยายน �!!N และประเมนิเพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

 

5.1.2 เงินมดัจาํค่าที�ดิน 

 ณ วนัที�  30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจาํค่าที�ดนิสาํหรบัโครงการซึ�งอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 
จาํนวน 1 โครงการ  ซึ�งมมีลูค่าสทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม เท่ากบั 0.2 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี
 

 

รายการ 
พื5นที� 

(ไร)่ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 
วนัที�  +, มิถนุายน 2558 

(ล้านบาท) 
โครงการ Pause A และ B สขุมุวทิ 1071 C-0-15.5 0.2 

รวม C-0-15.5 0.2 

หมายเหตุ: 1ที�ดนิที�ซื
อเพิ�มเตมิสาํหรบัแปลงถนนของโครงการ  



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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5.1.3 ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

ณ วนัที�  30 มถิุนายน 2558 ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยซ์ึ�งประกอบดว้ยที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งเพื�อขายในโครงการต่างๆ มมีลูค่าสทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวมเท่ากบั 
�,127.1 ลา้นบาทโดยมรีายละเอยีดสรุปดงันี
 
 

ชื�อ/สถานที�ตั 5ง 
ประเภท
ทรพัยส์ิน 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 
ณ วนัที�  30 

มิถนุายน 2558 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท)1 

ปรบัเพิ�ม
ด้วยต้นทุน
การก่อสรา้ง

ที�เพิ�มขึ5น 

ปรบัลดด้วย
ส่วนที�โอน

ไปเป็น
ต้นทุนขาย

สะสม 

ราคาประเมินที�
ปรบัปรงุ 

(ล้านบาท) 
ณ +, มิถนุายน 

2558 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

ภาระผกูพนั 
 

โครงการ Kensington 
สขุมุวทิ 107 / ถนน
สขุมุวทิ 107  

หอ้งชุด รอการ
ขายและโอน
กรรมสทิธิ j จาํนวน 
14 หอ้ง รวม 
615.44 ตร.ม. 

DN.E 32.3 (ประเมนิ
เมื�อวนัที� 30 

กนัยายน �!!N)� 

0.1   2.3   30.0 เป็นเจา้ของ หอ้งชุด จาํนวน 3 หน่วย
เป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื
สถาบนัการเงนิในวงเงนิ
รวมจาํนวน 10 ลา้นบาท 

โครงการ Notting Hill 
สขุมุวทิ 107 / ถนน
สขุมุวทิ 107 

หอ้งชุด รอการ
ขายและโอน
กรรมสทิธิ j จาํนวน 
11 หอ้ง รวม 
421.83 ตร.ม. 

D[.k 40.7 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
กนัยายน �!!N)� 

1.0   15.3   26.4 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

โครงการ The Knight I 
สขุมุวทิ 107 / ถนน
สขุมุวทิ 107 
 

หอ้งชุด รอการ
ขายและโอน
กรรมสทิธิ j จาํนวน 

N.c 40.9 
(วนัที� 30 

กนัยายน �!!N)� 

0.9   30.2   11.7 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ/สถานที�ตั 5ง 
ประเภท
ทรพัยส์ิน 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 
ณ วนัที�  30 

มิถนุายน 2558 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท)1 

ปรบัเพิ�ม
ด้วยต้นทุน
การก่อสรา้ง

ที�เพิ�มขึ5น 

ปรบัลดด้วย
ส่วนที�โอน

ไปเป็น
ต้นทุนขาย

สะสม 

ราคาประเมินที�
ปรบัปรงุ 

(ล้านบาท) 
ณ +, มิถนุายน 

2558 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

ภาระผกูพนั 
 

6 หอ้ง  รวม 
175.98 ตร.ม. 

โครงการ The Knight II 
สขุมุวทิ 107 / ถนน
สขุมุวทิ 107 
 

หอ้งชุด รอการ
ขายและโอน
กรรมสทิธิ j จาํนวน 
10 หอ้ง รวม 
354.82 ตร.ม. 

D[.E 25.*  
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
กนัยายน 2557)2 

1.3   9.5   17.6 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

โครงการ Knightbridge 
สขุมุวทิ DCN / ถนน
สขุมุวทิ 107 

หอ้งชุด รอการ
ขายและโอน
กรรมสทิธิ j จาํนวน 
59 หอ้ง รวม 
2,171.01 ตร.ม. 

E[.* 347.4 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
กนัยายน �!!N)3 

122.6   332.0   138.0 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 
DCE / ถนนสขุมุวทิ 109 
ซอยสนัตคิาม 12 

หอ้งชุด รอการ
โอนกรรมสทิธิ j 
จาํนวน 22 หอ้ง 
รวม 712.19 ตร.
ม. 

��.N 123.3 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
กนัยายน �!!N)3 

35.6   136.0   23.0 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 
D15/ ถนนสขุมุวทิ 115 

หอ้งชุด รอการ
โอนกรรมสทิธิ j 

NE.k 112.0 72.8   103.3   81.6 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
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ชื�อ/สถานที�ตั 5ง 
ประเภท
ทรพัยส์ิน 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 
ณ วนัที�  30 

มิถนุายน 2558 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท)1 

ปรบัเพิ�ม
ด้วยต้นทุน
การก่อสรา้ง

ที�เพิ�มขึ5น 

ปรบัลดด้วย
ส่วนที�โอน

ไปเป็น
ต้นทุนขาย

สะสม 

ราคาประเมินที�
ปรบัปรงุ 

(ล้านบาท) 
ณ +, มิถนุายน 

2558 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

ภาระผกูพนั 
 

จาํนวน 82 หอ้ง 
รวม 2,520.46 ตร.
ม. 

(ประเมนิเมื�อ
วนัที� 30 

กนัยายน �!!N 

รวมจาํนวน 50.5 ลา้น
บาท  

โครงการ Knightsbridge 
Sky River Ocean/ ถนน
สขุมุวทิ 27 

ที�ดนิและงาน
ระหว่างก่อสรา้ง 
เนื
อที� NkC.C 
ตารางวา 

c�*.* 226.1 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
กนัยายน �!!N)3 

111.9   - 338.0 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน 517.0 ลา้น
บาท  

โครงการ B-Republic 
สขุมุวทิ DCD/D / ถนน
สขุมุวทิ DCD/D 

หอ้งชุด รอการ
โอนกรรมสทิธิ j 
จาํนวน 202 หอ้ง 
รวม 6,271.27 ตร.
ม. 

�kN.E �*c.E 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
กนัยายน �!!N)3 

134.7   145.6   272.9 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน 296.8ลา้น
บาท  

โครงการ Tropicana
เอราวณั / สถานีรถไฟฟ้า 
BTS เอราวนั 

ที�ดนิและงาน
ก่อสรา้ง เนื
อที� 
*Ek.E ตารางวา 

D�*.C 80.7  
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
กนัยายน �!!N)c 

49.1   - 129.8 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน 277.5 ลา้น
บาท 

โครงการ Villa Lasalle 
สขุมุวทิ DC! / ถนน
สขุมุวทิ DC! 

ที�ดนิและงาน
ก่อสรา้ง เนื
อที� 
963.0 ตารางวา 

�[N.E 115.6  130.5   - 246.1 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ/สถานที�ตั 5ง 
ประเภท
ทรพัยส์ิน 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 
ณ วนัที�  30 

มิถนุายน 2558 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท)1 

ปรบัเพิ�ม
ด้วยต้นทุน
การก่อสรา้ง

ที�เพิ�มขึ5น 

ปรบัลดด้วย
ส่วนที�โอน

ไปเป็น
ต้นทุนขาย

สะสม 

ราคาประเมินที�
ปรบัปรงุ 

(ล้านบาท) 
ณ +, มิถนุายน 

2558 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

ภาระผกูพนั 
 

(ประเมนิเมื�อ
วนัที� 30 

กนัยายน �!!N)4 

รวมจาํนวน 287.! ลา้น
บาท 

โครงการ Notting Hill ตวิา
นนท-์แคราย / ซอยตวิา
นนท ์Dk 
 

ที�ดนิและงาน
ระหว่างก่อสรา้ง 
เนื
อที� 514.7 
ตารางวา 

ND.� 66.5 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
กนัยายน �!!N)c 

28.4   - 94.9 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน 117.0 ลา้น
บาท  

โครงการ The Cabana 
สาํโรง / ถนนทางรถไฟ
สายเก่า5 

ที�ดนิเนื
อที� D,!![ 
ตารางวา 

*D.k Ec.� 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
กนัยายน �!!N)[ 

3.88   - 97.12 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน 430.0 ลา้น

บาท 
โครงการ Notting Hill 
พหล-เกษตร/ ถนน
พหลโยธนิ5 

ที�ดนิเนื
อที� 616.1 
ตารางวา 

NC.! 80.1 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 1 ตุลาคม 
�!!N) c 

4.6   - 84.7 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน 52.7 ลา้น
บาท 

โครงการ Pause สขุมุวทิ 
1035 
 

ที�ดนิเนื
อที� 653.0 
ตารางวา 

E[.* 91.4 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
กนัยายน �!!N)4 

6.7   - 98.1 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน 182.0 ลา้น
บาท 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
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ชื�อ/สถานที�ตั 5ง 
ประเภท
ทรพัยส์ิน 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 
ณ วนัที�  30 

มิถนุายน 2558 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท)1 

ปรบัเพิ�ม
ด้วยต้นทุน
การก่อสรา้ง

ที�เพิ�มขึ5น 

ปรบัลดด้วย
ส่วนที�โอน

ไปเป็น
ต้นทุนขาย

สะสม 

ราคาประเมินที�
ปรบัปรงุ 

(ล้านบาท) 
ณ +, มิถนุายน 

2558 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

ภาระผกูพนั 
 

โครงการ Pause A และ  
B สขุมุวทิ 107 
 

ที�ดนิและงาน
ก่อสรา้ง เนื
อที� 
[[D.D ตารางวา 

DCD.E 86.9 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
เมษายน �!58)4 

38.9   - 125.9 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน 14*.N ลา้น

บาท 
โครงการ Pause สขุมุวทิ 
1155 
 

ที�ดนิและงาน
ก่อสรา้ง เนื
อที� 
!*c.C ตารางวา 

[N.k 49.6 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
เมษายน �!58)4 

5.0   - 54.6 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน �DC.! ลา้น

บาท 
โครงการ Knightsbridge 
Sky City สะพานใหม5่ 

ที�ดนิและงาน
ก่อสรา้ง เนื
อที� 
D,DkC.1 ตารางวา 

DED.k 197.3 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 30 
เมษายน �!58)4 

16.6   - 213.9 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน [[[.[ ลา้น

บาท 
โครงการ Pause ID 
สขุมุวทิ DCN5 

ที�ดนิ เนื
อที� 390 
ตารางวา 

c�.E 33.2 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� 20 มนีาคม 
�!58)4 

1.7   - 34.8 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน 133.6 ลา้น

บาท 
โครงการ Knightsbridge 
The Ocean ศรรีาชา5 

ที�ดนิ เนื
อที� 
D,604.5 ตารางวา 

NC.* N!.� 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� Dc 

7.9   - 83.1 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ/สถานที�ตั 5ง 
ประเภท
ทรพัยส์ิน 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 
ณ วนัที�  30 

มิถนุายน 2558 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท)1 

ปรบัเพิ�ม
ด้วยต้นทุน
การก่อสรา้ง

ที�เพิ�มขึ5น 

ปรบัลดด้วย
ส่วนที�โอน

ไปเป็น
ต้นทุนขาย

สะสม 

ราคาประเมินที�
ปรบัปรงุ 

(ล้านบาท) 
ณ +, มิถนุายน 

2558 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

ภาระผกูพนั 
 

กรกฎาคม 
�!58)4 

รวมจาํนวน 874.6 ลา้น
บาท 

แปลงศรรีาชา 15,6 ที�ดนิ เนื
อที�  
5,601.0 ตารางวา  

DcE.* DcN.N 
(ประเมนิเมื�อ

วนัที� �c มนีาคม 
�!58)4 

5.9   - 143.5 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ
รวมจาํนวน 823.6 ลา้น

บาท 
รวม  2,127.1 G,33H.I 780.1 774.2   2,345.7   

หมายเหตุ: 1 ประเมนิโดยบรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จาํกดั บรษิทั เค.ท.ี แอพไพรซลั จาํกดั และบรษิทั พรสยามคอนซลัแทนท ์แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั และประเมนิเพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะซึ�ง
ทั 
งหมดเป็นบรษิทัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

 � การประเมนิสนิทรพัยต์ามวธิคีาํนวนมลูคา่คงเหลอืสทุธ ิ(Residual Approach) 
 3 การประเมนิสนิทรพัยต์ามวธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) 
 4 การประเมนิสนิทรพัยต์ามวธิเีปรยีบเทยีบตลาด (Market Comparison Approach) 
 5  โครงการซึ�งอยู่ระหวา่งการขาย แต่ยงัไมไ่ดด้าํเนินการก่อสรา้ง 
 6 ประกอบดว้ยโครงการ Notting Hill  เกษตร-ศรรีาชา Hampton Residence เกษตร-ศรรีาชา โครงการ Kensington  เกษตร-ศรรีาชา (เฟส D) โครงการ Kensington  เกษตร-ศรี

ราชา (เฟส �)  ซึ�งบรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการสาํรวจรางวดัที�ดนิในแต่ละโครงการ 

 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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5.1.4 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ หอ้งชุดของโครงการ Sense of London สุขุมวทิ 109 ซึ�ง
บรษิทัฯ ลงทุนเพื�อปล่อยเช่าพื
นที�ใหแ้ก่รายย่อย เพื�อเป็นการใหบ้รกิารและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าผูซ้ื
อบ้าน
ภายในโครงการดงักล่าว 

รายการ 
พื5นที� 

(ตร.ม.) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) ณ วนัที� 
30 มิถนุายน 2558 

ราคา
ประเมิน1 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ2  

ภาระผกูพนั 

หอ้งชุด 1*EE/DE 
โครงการ Sense of 
London สขุมุวทิ 109 

cC.[ C.k D.N 

เป็นเจา้ของ 
 

ไม่ม ี

หอ้งชุด 1*EE/�C  
โครงการ Sense of 
London สขุมุวทิ 109 

cD.[ C.k D.N 

หอ้งชุด 1*EE/�D  
โครงการ Sense of 
London สขุมุวทิ 109 

cC.c C.k D.N 

หอ้งชุด 1*EE/��  
โครงการ Sense of 
London สขุมุวทิ 109 

�*.D C.! D.! 

รวม KG,.K G.2 L.L   

หมายเหตุ 1ประเมินโดยบริษัท อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�ได้รับ
 ความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.และการประเมนิที�ดนิใช้วธิกีารประเมนิค่าทรพัย์สนิตามขอ้มูล
ตลาด (Market Comparison Approach) ซึ�งประเมินเมื�อวันที� cC กนัยายน �!!N และประเมินเพื�อ
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

5.1.5 อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) ณ วนัที� 
30 มิถนุายน 2558 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ2  

ภาระผกูพนั 

อาคารและสว่นปรบัปรุง 36.5 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี
เครื�องตกแต่งและเครอืงใช้
สาํนกังาน 

8.1 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

ยานพาหนะ 7.3 เป็นเจา้ของ เป็นหลกัทรพัยค์ํ
าประกนัตามสญัญา
เช่าซื
อบางสว่นจาํนวน 7.0 ลา้นบาท 

งานระหว่างก่อสรา้ง - เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

รวม 51.9   
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5.1.6 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ล้านบาท) 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2558 
คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร ์ C.5 

 

5.2 สญัญากรมธรรมป์ระกนัภยั 

บรษิัทฯ จดัให้มกีารทําประกนัภยัซึ�งคุ้มครองครอบคลุมบรเิวณสํานักงานขายสําหรบัโครงการต่างๆ และ
บรเิวณที�ตั 
งสาํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ รวมถงึโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยต่์างๆ ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดั
ใหม้กีารทาํประกนัภยัทุกชนิดของผูร้บัเหมา (Contractors All Risk Insurances)รวมทั 
ง ประกนัภยัความรบัผดิชอบ
แก่บุคคลภายนอก (Third Party Liability) ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง และกําหนดใหบ้รษิทัฯ เป็นผูเ้อาประกนัภยั
ตามสญัญาการจ้างรบัเหมางานก่อสร้างอาคารมาตรฐานของบรษิัทฯ เว้นแต่กรณีที�บรษิัทฯ กู้ยมืเงนิจากสถาบนั
การเงนิ เพื�อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ผูร้บัประโยชน์จะระบุเป็นชื�อธนาคารผูใ้หกู้ใ้นโครงการนั 
นๆ 

อย่างไรกด็ ีกรมธรรมป์ระกนัภยัของบรษิทัฯ ไม่ครอบคลุมความเสยีหายที�เกดิจากเหตุสุดวสิยั อุทกภยั การ
ก่อการรา้ย และการก่อจลาจลในประเทศไทย 

รายละเอยีดกรมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งันี
  

(1) สาํนกังานขาย และที�ตั 
งสาํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ 

โครงการ 
รายละเอียดสินทรพัย ์

ที�เอาประกนัภยั/กรมธรรม ์
ผูร้บัประโยชน์ 

วงเงินประกนั 
(ล้านบาท) 

โครงการ The Knights I และ II
สขุมุวทิ 107 โครงการ
Knightsbridge สขุมุวทิ 107 
Pause A และ B สขุมุวทิ 107 

• สิ�งปลกูสรา้งไม่รวมฐานราก 
• เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�อง

ตกแต่งตดิตั 
งตรงึตรา 
• ประกนัอคัคภียั 

บรษิทัฯ 4.2 

โครงการ B-Loft สขุมุวทิ D09/  
โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 115 และ
สาํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ 

• สิ�งปลกูสรา้งไม่รวมฐานราก 
• เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�อง

ตกแต่งตดิตั 
งตรงึตรา 
• ประกนัอคัคภียั 

บรษิทัฯ 11.0 

โครงการ B-Republic สขุมุวทิ 
DCD/D 

• สิ�งปลกูสรา้งไม่รวมฐานราก 
• เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�อง

ตกแต่งตดิตั 
งตรงึตรา 
• ประกนัอคัคภียั 

บรษิทัฯ 5.9 

โครงการ Tropicana เอราวณั • สิ�งปลกูสรา้งไม่รวมฐานราก 
• เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�อง

ตกแต่งตดิตั 
งตรงึตรา 
• ประกนัอคัคภียั 

บรษิทัฯ 6.5 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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โครงการ 
รายละเอียดสินทรพัย ์

ที�เอาประกนัภยั/กรมธรรม ์
ผูร้บัประโยชน์ 

วงเงินประกนั 
(ล้านบาท) 

โครงการ Villa Lasalle สขุมุวทิ 
105 

• สิ�งปลกูสรา้งไม่รวมฐานราก 
• เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�อง

ตกแต่งตดิตั 
งตรงึตรา 
• ประกนัอคัคภียั 

บรษิทัฯ 6.6 

โครงการ Notting Hill ตวิานนท-์
แคราย 

• สิ�งปลกูสรา้งไม่รวมฐานราก 
• เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�อง

ตกแต่งตดิตั 
งตรงึตรา 
• ประกนัอคัคภียั 

บรษิทัฯ 4.0 

โครงการ The Cabana สาํโรง • สิ�งปลกูสรา้งไม่รวมฐานราก 
• เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�อง

ตกแต่งตดิตั 
งตรงึตรา 
• ประกนัอคัคภียั 

บรษิทัฯ 4.0 

โครงการ Notting Hill พหล-
เกษตร 

• สิ�งปลกูสรา้งไม่รวมฐานราก 
• เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�อง

ตกแต่งตดิตั 
งตรงึตรา 
• ประกนัอคัคภียั 

บรษิทัฯ 4.6 

โครงการ Pause สขุมุวทิ 115  • สิ�งปลกูสรา้งไม่รวมฐานราก 
• เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�อง

ตกแต่งตดิตั 
งตรงึตรา 
• ประกนัอคัคภียั 

บรษิทัฯ 4.6 

โครงการ Knightsbridge Sky 
River Ocean 

• สิ�งปลกูสรา้งไม่รวมฐานราก 
• เฟอรนิ์เจอร ์และเครื�อง

ตกแต่งตดิตั 
งตรงึตรา 
• ประกนัอคัคภียั 

บรษิทัฯ 6.0 

รวม   57.4 
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(2) โครงการซึ�งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง (จดัทํากรมธรรม์ประกนัภยัโดยผู้รบัเหมาก่อสร้าง หรอืบรษิัทฯ 
แลว้แต่ตกลงกนั) 

โครงการ 
รายละเอียดสินทรพัย ์

ที�เอาประกนัภยั/กรมธรรม ์
ผูร้บัประโยชน์ 

วงเงินประกนั 
(ล้านบาท) 

โครงการ Knightsbridge Sky 
River Ocean 

• งานตามสญัญา และงานตดิตั 
ง
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชั �วคราว รวมทั 
งวสัดุ
อุปกรณ์ที�ใชใ้นการก่อสรา้ง 

• ประกนัความเสี�ยงภยัทุกชนิด 

ธนาคารผูใ้หกู้ข้อง
โครงการ 

550.0 

• ความรบัผดิชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก 

ธนาคารผูใ้หกู้ข้อง
โครงการ 

30.0 

โครงการ Villa Lasalle สขุมุวทิ 
105 

• เครื�องตกแต่งตดิตั 
ง
คอมพวิเตอรแ์ละทรพัยส์นิอื�น
ที�อยู่ภายในสาํนกังานขาย 

• ประกนัความเสี�ยงภยัทุกชนิด 

ธนาคารผูใ้หกู้ข้อง
โครงการ 

266.5 

 • ความรบัผดิชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก 

ธนาคารผูใ้หกู้ข้อง
โครงการ 

10.0 

โครงการ Tropicana เอราวณั • งานตามสญัญา และงานตดิตั 
ง
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชั �วคราว รวมทั 
งวสัดุ
อุปกรณ์ที�ใชใ้นการก่อสรา้ง 

• ประกนัความเสี�ยงภยัทุกชนิด 

ธนาคารผูใ้หกู้ข้อง
โครงการ 

280.6 

 • ความรบัผดิชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก 

ธนาคารผูใ้หกู้ข้อง
โครงการ 

20.0 

โครงการ Notting Hill ตวิานนท-์
แคราย 

• งานตามสญัญา และงานตดิตั 
ง
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชั �วคราว รวมทั 
งวสัดุ
อุปกรณ์ที�ใชใ้นการก่อสรา้ง 

• ประกนัความเสี�ยงภยัทุกชนิด 

ธนาคารผูใ้หกู้ข้อง
โครงการ 

128.1 

• ความรบัผดิชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก 

ธนาคารผูใ้หกู้ข้อง
โครงการ 

10.0 

โครงการ Pause A และ B 
สขุมุวทิ 107 

• งานตามสญัญา และงานตดิตั 
ง
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชั �วคราว รวมทั 
งวสัดุ
อุปกรณ์ที�ใชใ้นการก่อสรา้ง 

• ประกนัความเสี�ยงภยัทุกชนิด 

ธนาคารผูใ้หกู้ข้อง
โครงการ 

145.0 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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โครงการ 
รายละเอียดสินทรพัย ์

ที�เอาประกนัภยั/กรมธรรม ์
ผูร้บัประโยชน์ 

วงเงินประกนั 
(ล้านบาท) 

• ความรบัผดิชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก 

ธนาคารผูใ้หกู้ข้อง
โครงการ 

10.0 

รวม   K,MN,.K 

 

5.3 เงินลงทุน 

ณ วนัที� 31 สงิหาคม 2558 บรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิทัย่อย c บรษิทั สรุปดงัต่อไปนี
 

 บริษทัยอ่ย ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
สดัส่วนการ

ลงทุน 
(รอ้ยละ) 

มูลค่าเงินลงทุนตาม
ราคาทุน ณ 31 
สิงหาคม 2558  

(ล้านบาท) 

1. บรษิทั ออรจิิ
น วนั จาํกดั ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทคอนโดมเินียม และ
ธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

DCC.C DN.! 

2. บรษิทั คอนโด เอเจนซี� แอนด ์
เมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบั
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

DCC.C D.C 

3. บรษิทั ทสิา ลฟิวิ�ง จาํกดั* ธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบั
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

!D.C C.D 

รวม   1I.L 

หมายเหตุ * คอนโด เอเจนซี� ถอืหุน้ใน ทสิา ลฟิวิ�ง จาํนวน 51,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 51 ของจาํนวนทุนจดทะเบยีน และมผีูถ้อืหุน้อื�น ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ชาวญี�ปุน่ถอืหุน้คดิ
เป็นรอ้ยละ [! และพนกังานของบรษิทัฯ ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ [ ของจาํนวนทุนจดทะเบยีน โดยผูถ้อืหุน้กลุ่มดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ แต่อยา่งใด 

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ มนีโยบายที�จะลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมที�ประกอบธุรกจิเช่นเดยีวกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 
คอื ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หรอืธุรกจิที�มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั หรอืธุรกจิที�สนับสนุนธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึ�ง
จะทําใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบการหรอืผลกําไรเพิ�มขึ
น หรอืลงทุนในธุรกจิที�เอื
อประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับรษิทัฯ 
เพื�อเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯและเพื�อใหบ้รษิทัฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นผูป้ระกอบการชั 
น
นําในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทั 
งนี
 บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมอาจพจิารณาลงทุนในธุรกจิอื�นเพิ�มเตมิ
หากเป็นธุรกิจที�มีศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ�งสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที�ดใีนการลงทุน โดยการพจิารณาการลงทุนของบรษิทัฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมนั 
น จะต้องไดร้บั
ความเหน็ชอบ และ/หรอืการอนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

ในการกาํกบัดแูลและบรหิารงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนั 
น บรษิทัฯ จะแต่งตั 
งตวัแทนของบรษิทัฯเขา้
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมโดยบุคคลดงักล่าวต้องมคุีณสมบตัิและประสบการณ์ที�
เหมาะสมในการบรหิารกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนั 
นๆ ในสดัส่วนที�เหมาะสม ทั 
งนี
 ตวัแทนของบรษิทัฯ 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ดงักล่าวมหีน้าที�ติดตามการดําเนินธุรกจิของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมอย่างใกล้ชดิ และนําเสนอผลประกอบการ
รวมทั 
งขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบันโยบายการดําเนินธุรกจิต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย และ/หรอื 
บรษิทัร่วม เพื�อใหเ้ป็นไปในทศิทางที�เหมาะสมและสรา้งประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ และเพื�อการเตบิโตอย่างยั �งยนื
ของบรษิทัฯ 

 

5.5 สรปุสาระสาํคญัสญัญาอื�นที�เกี�ยวข้อง 

 
รายละเอยีดสญัญาที�สาํคญัของกลุ่มบรษิทัฯ 

5.5.1. สญัญารบัเหมางานก่อสรา้ง 

สญัญา สญัญาจา้งเหมางานก่อสรา้งอาคาร 

คู่สญัญา บรษิทัฯ หรอื บรษิทั ออรจิิ
น วนั จาํกดั (“ผูว้่าจา้ง”) กบั 
บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง (“ผูร้บัจา้ง”) 

ระยะเวลาตามสญัญา ระยะเวลาประมาณ 12-15 เดือน และ ��-30 เดือนแล้วแต่สัญญา และประเภทของ
โครงการ 
การขยายหรือเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้างจะกระทําได้โดยความ
เหน็ชอบร่วมกนัของคู่สญัญาทั 
งสองฝา่ยเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การชาํระค่าจา้ง  ในแต่ละโครงการมเีงื�อนไขการชาํระค่าจา้งที�สาํคญั ดงันี
 

� ผูว้่าจา้งชาํระเงนิค่าจา้งล่วงหน้างวดแรกใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง ในอตัรารอ้ยละของมลูค่าราคา
จา้งเหมาก่อสรา้งรวม ตามที�ตกลงกนั(แลว้แต่การเจรจากบัผูร้บัจา้งในแต่ละโครงการ) 

� ผู้ว่าจ้างจะชําระค่าจ้างตามผลงานที�ทําขึ
นในแต่ละเดือน ภายใต้เงื�อนไขวิธีการ
เบกิจ่ายค่าจา้งที�กําหนดไว ้โดยจะหกัเงนิคํ
าประกนัผลงาน (RETENTION) ประมาณ
รอ้ยละ ! ของค่าจา้งแต่ละงวด 

� เมื�อผูร้บัจา้งส่งมอบงานงวดสุดทา้ยและผูว้่าจา้งไดอ้อกหนังสอืรบัรองการรบัมอบงาน
ทั 
งหมดแลว้ใหก้บัผูร้บัจา้ง ผูว้่าจา้งจะคนืเงนิคํ
าประกนัผลงาน (RETENTION) ที�หกั
ไวใ้นแต่ละงวดงานใหก้บัผูร้บัจา้ง  

� ผูร้บัจา้งต้องนําหนังสอืคํ
าประกนัผลงาน ซึ�งออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
ในวงเงินเท่ากบัร้อยละ ! ของค่าจ้าง มามอบให้ผู้ว่าจ้าง เพื�อคํ
าประกนัผลงานใน
ระยะเวลาการประกนัผลงาน มอบใหแ้ก่ผูว้่าจา้งในวนัรบัเงนิประกนัผลงานคนื  

� หากเกดิความชาํรุดบกพร่อง และ/หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ ต่ออาคารที�ผูร้บัจา้งตอ้ง
รบัผดิชอบตามสญัญานี
และผู้รบัจา้งไม่แก้ไขความชํารุดบกพร่องหรอืความเสยีหาย
นั 
นให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที�ผู้ว่าจ้างกําหนด ผู้ว่าจ้างมสีทิธหิกัค่าใช้จ่ายหรอื
ค่าเสยีหายที�เกดิขึ
นกบัค่าจา้งในแต่ละงวดได้ทนัท ีและหากเงนิดงักล่าวไม่เพยีงพอ
ชาํระหนี
 ผูว้่าจา้งมสีทิธหิกัชาํระกบัเงนิประกนัผลงานไดจ้นครบถว้น  

การคํ
าประกนัผลงาน ภายใน D-� ปี (แลว้แต่การเจรจากบัผูร้บัจา้งในแต่ละโครงการ) นับแต่วนัที�ผูว้่าจา้งไดร้บั
มอบอาคารจากผูร้บัจา้งแลว้แต่สญัญา และประเภทของโครงการ 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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การต่ออายุสญัญา การ
ปรบั  
 

ในแต่ละโครงการกรณีผู้รบัจา้งทํางานล่วงเลยกําหนดระยะเวลาตามสญัญา โดยไม่ไดร้บั
การขยายระยะเวลาหรอืต่ออายุสญัญาจากผู้ว่าจ้าง ผู้รบัจ้างยนิยอมให้ผู้ว่าจ้างปรบัเป็น
จํานวนเงนิในอตัรารอ้ยละที�ตกลงกนัของค่าจา้งทั 
งหมดต่อวนั รวมค่าปรบัทั 
งหมดไม่เกนิ
รอ้ยละ ! ของค่าจา้งทั 
งหมด และผูร้บัจา้งจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
และควบคุมงาน จนกว่าโครงการจะแลว้เสรจ็ นับตั 
งแต่วนัที�ล่วงเลยกําหนดระยะเวลาตาม
สญัญาจนถึงวนัที�ที�ผู้ว่าจ้างรบัมอบงานก่อสร้างจากผู้รบัจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอื
จนกว่าจะไดผู้ร้บัจา้งรายใหม่ 

ขอ้สญัญาอื�น ในแต่ละโครงการกรณีมผีูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งช่วงทิ
งงาน ผูร้บัจา้งยนิยอมรบัผดิชดใช้
ค่าเสยีหายจากการทิ
งงานของผูร้บัจา้งช่วงแต่ผูเ้ดยีว ทั 
งนี
 ไม่เป็นการตดัสทิธผิูว้่าจา้งที�จะ
เรยีกรอ้งว่าเสยีหายจากผูร้บัจา้งช่วงดว้ย 

5.5.2. สญัญาที�ปรกึษาควบคมุงานก่อสรา้ง 

สญัญา สญัญาจา้งที�ปรกึษาควบคุมงานก่อสรา้ง 

คู่สญัญา บรษิทัฯ หรอื บรษิทั ออรจิิ
น วนั จาํกดั (“ผูว้่าจา้ง”) กบั 
บรษิทัที�ปรกึษาควบคุมงานก่อสรา้ง (“ผูร้บัจา้ง”) 

ระยะเวลาตามสญัญา ระยะเวลาประมาณ 11– cC เดอืนแลว้แต่สญัญา และประเภทของโครงการ 

การชาํระค่าจา้ง  การชาํระคา่บรหิารและควบคมุงานกอ่สรา้งสามารถแบ่งไดเ้ป็น c ชว่งหลกัดงันี
คอื 

� ช่วงก่อนงานก่อสร้างการบรหิารและควบคุมงานก่อสรา้งจะคดิแบบเหมาจ่าย ตาม
ผลสาํเรจ็ของงาน 

� ช่วงงานก่อสรา้งการบรหิารและควบคุมงานก่อสรา้งจะคดิเป็นอตัรารายเดอืน 

� ช่วงงานก่อสรา้งแล้วเสรจ็ 

- การตรวจสอบควบคุมงานแกไ้ขงาน Defect ของลูกคา้ที�เขา้ตรวจรบัหอ้งชุด หลงั
การก่อสร้างแลว้เสรจ็ จะใช้เวลาหลงัจากหมดสญัญาก่อสร้างของทางผูร้บัเหมา
หลกัประมาณ � เดอืน โดยจะไม่คดิค่าจา้ง 

- งานประสานงานกบัหน่วยงานราชการจะคดิแบบเหมาจ่าย ตามผลสาํเรจ็ของงาน 
เช่น การยื�นขอจดทะเบยีนอาคารชุด และการขออนุญาตเปิดใช้โครงการ (อ.k) 
เป็นตน้  

การบอกเลกิสญัญา หากผูร้บัจา้งปฏบิตัผิดิเงื�อนไขหรอืขอ้ตกลงที�กาํหนดในสญัญานี
 ผูว้่าจา้งมสีทิธบิอก
เลกิสญัญาได ้อย่างไรกต็าม ในกรณีที�ผูว้่าจา้งประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาในคราวใด
โดยผู้รบัจ้างมไิด้ปฏิบตัิผดิสญัญาแต่ประการใดให้ผู้ว่าจ้างบอกกล่าวแก่ผู้รบัจ้าง
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

  



  

   
บรษิทั ออรจิิ
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 จาํกดั (มหาชน) 
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5.5.3. สญัญาบริหาร และจดัการอาคารนิติบุคคลอาคารชุด 

สญัญา สญัญาว่าจา้งบรหิารจดัการนิตบิคุคลอาคารชุด  

คู่สญัญา นิตบิุคคลอาคารชุดซึ�งเป็นโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ (“ผูว้่าจา้ง”)  ซึ�ง
ไดแ้ก่  

D) นิตบิุคคลอาคารชุด Sense of Londonสขุมุวทิ 109 

2) นิตบิุคคลอาคารชุด Kensington สขุมุวทิ 107 

c) นิตบิุคคลอาคารชุด Notting Hill สขุมุวทิ 107 

4) นิตบิุคคลอาคารชุด The Knight I สขุมุวทิ 107 

5) นิตบิุคคลอาคารชุด The Knight II สขุมุวทิ 107 

6) นิตบิุคคลอาคารชุด B-Loft สขุมุวทิ 109 

7) นิตบิุคคลอาคารชุด B-Loft สขุมุวทิ 1D! 

กบั บรษิทั คอนโด เอเจนซี� แอนด ์เมเนจเมน้ท ์จาํกดั (“ผูร้บัจา้ง”) 

สาระสาํคญัของสญัญา � สัญญาเกี�ยวกับการรับจ้างบริหารและจัดการอาคารชุด รวมทั 
งทรัพย์ส่วนกลาง 
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งหรอืผูร้บัเหมารายอื�น ซึ�งปฏบิตังิาน
ในฐานะลกูจา้งของผูว้่าจา้ง 

� บรหิารจดัการโครงการอาคารชุด และทรพัยส์่วนกลางตามพระราชบญัญตัอิาคารชุด 
พ.ศ. �!�� และแก้ไขเพิ�มเติม ตลอดจนการมอบหมายงานต่าง ๆ จากมติที�ประชุม
ใหญ่เจ้าของร่วม หรือมติที�ประชุมของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดอนัอาจจะ
เกิดขึ
นต่อไปภายหน้า โดยไม่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีงาม และให้สทิธิผู้
รบัจา้งในการควบคุมดูแลผูร้บัจา้งและผูร้บัเหมารายอื�นซึ�งปฏบิตัหิน้าที�ตามที�กําหนด
ไว้ในสญัญาอื�นใหส้อดคล้องกบัการบรหิารจดัการอาคารชุด เพื�อใหผู้้รบัจา้งสามารถ
ปฏบิตังิานไดต้ามสญัญาและตามความประสงคข์องผูว้่าจา้ง 

การชาํระค่าจา้ง  � ผูว้่าจา้งตกลงชําระเงนิค่าจา้งแบบเหมารวมอตัราค่าจา้งพนักงานของผูร้บัจา้ง ซึ�งจดั
ใหม้เีจา้หน้าที�ฝา่ยสนบัสนุนประจาํสาํนกังานใหญ่ และเจา้หน้าที�ประจาํอาคาร  

� ค่าบรหิารจดัการแบบเหมารวมพนักงานและรวมถงึค่าดําเนินการกําหนดเป็นอตัรา
แบบเหมารายเดอืน และผู้ว่าจ้างตกลงชําระเงนิเป็นรายเดอืนจนกว่าจะครบกําหนด
ระยะเวลาการว่าจา้ง 

ระยะเวลาของการ
ว่าจา้ง 

� กาํหนดระยะเวลาหนึ�งถงึสองปี   

� นิติบุคคลอาคารชุด Sense of London สุขุมวิท 109: 1 ธันวาคม �!!7- cC 
พฤศจกิายน �!!E  

� นิตบิุคคลอาคารชุด Kensingtonสุขุมวทิ 107 : 1 สงิหาคม �!!8 - cD กรกฎาคม 
�!!9 

� นิติบุคคลอาคารชุด Notting Hill สุขุมวทิ 107 : 1 มกราคม �!!8 - cD ธนัวาคม 
�!!8 
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� นิตบิุคคลอาคารชุด The Knights I สขุมุวทิ 107 : 1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 

2558 

� นิตบิุคคลอาคารชุด The Knights Il สขุมุวทิ 107 : 1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 

2558 

� นิตบิุคคลอาคารชุด B-Loft สขุมุวทิ 109 : 1 มนีาคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 

� นิตบิุคคลอาคารชุด B-Loft สขุมุวทิ 101 : 1 มถุินายน 2558 – 50 ธนัวาคม 2556 

� หากผูร้บัจา้งประสงคจ์ะต่ออายุสญัญา ผูร้บัจา้งต้องแจง้ความประสงคท์ี�จะขอต่ออายุ
สญัญาใหผู้ว้่าจา้งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า cC วนั 

ขอบเขตการปฏบิตัิ
หน้าที� 

� ดูแลจัดการเกี�ยวกับเรื�องบัญชีและการเงิน การจัดซื
อจัดจ้าง การเร่งรัดจัดเก็บ
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ รวมถงึการออกรายงานทางการเงนิตามรอบระยะเวลาที�กําหนด อาท ิ
การจดัเกบ็ค่าใช้จ่ายจากเจา้ของร่วม การจดัทําบญัช ีการควบคุมค่าใช้จ่ายและการ
รวบรวมเอกสารสาํคญั 

� จดัหาบุคลากรและฝึกอบรมเพื�อมาปฏบิตัิหน้าที�ตามงบประมาณที�ตกลงกนัไว้ตาม
สญัญานี
 ควบคุมดูแลพนักงานของผู้รบัจ้างให้ปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎระเบียบของผู้
ว่าจา้งใหเ้ป็นไปดว้ยความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

� ดูแลบํารุงรกัษาเครื�องจกัรอุปกรณ์ ซ่อมแซมทรพัยส์่วนกลางของอาคารชุดใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานและสามารถรองรบัการใชป้ระโยชน์ของเจา้ของร่วมโดยค่าใชจ้่ายของผู้
ว่าจา้ง 

� ดูแลควบคุมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถงึให้
คาํปรกึษาดา้นกฎหมาย 

� การประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าจ้างกบัผู้รบัจ้าง หรอืคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด 
เดอืนละหนึ�งครั 
ง, จดัการประชุมใหญ่สามญัประจําปี ปีละหนึ�งครั 
ง และประชุมใหญ่
วสิามญัที�อาจจะไดก้าํหนดใหม้ขีึ
น 

� การจัดกิจกรรมสันทนาการ หรือการฝึกอบรมเสริมสร้างความปลอดภัย หรือ
ความสมัพนัธอ์นัดใีนรอบปีบรหิารอย่างน้อยปีละหนึ�งครั 
ง 

� ใหค้ําปรกึษางานบรหิารจดัการดา้นสาํนักงาน ดา้นกฎหมายและนิตกิรรมสญัญา ดา้น
ความปลอดภยั ดา้นวศิวกรรมระบบประกอบอาคารของผูว้่าจา้ง 

เงื�อนไขอื�นๆ เกี�ยวกบั
การบรหิารจดัการของผู้
รบัจา้ง 

� หากกรณีการบรหิารจดัการของผู้รบัจา้งก่อให้เกดิความเสยีหายโดยตรงต่อผูว้่าจา้ง 
อนัเนื�องมาจากการปฏบิตัิงานตามหน้าที�ตามสญัญาของผู้รบัจ้าง และ/หรอืตวัแทน
ของ ผู้ร ับจ้าง และพิสูจน์ได้ว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้เสียหายแล้ว ผู้ร ับจ้างตกลงเป็น
ผูร้บัผดิชอบต่อความเสยีหายที�เกดิขึ
นกบัผูว้่าจา้ง เวน้แต่ความเสยีหายที�เกดิขึ
นเป็น
เหตุสดุวสิยัที� ผูร้บัจา้งจะคาดหมายไดห้รอืคาดเดาได ้

การสิ
นสดุของสญัญา � คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งปฏบิตัผิดิสญัญาขอ้หนึ�งขอ้ใด คู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ�งไดแ้จง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สญัญาฝ่ายที�ปฏิบตัิผิดสญัญาทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
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ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแล้ว แต่คู่ส ัญญาฝ่ายที�ปฏิบัติผิดสัญญามิได้
ดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาที�กาํหนด 

� คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาจา้งตาม
สญัญาฉบบันี
 โดยมไิดเ้กดิจากความผดิของคู่สญัญาฝา่ยใด จะต้องแจง้ใหคู้่สญัญาอกี
ฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า kC วนั นับจากวนัที�คู่สญัญา
ฝา่ยนั 
น ไดร้บัหนงัสอืแจง้บอกเลกิสญัญา 

5.5.4. สญัญาเงินกู้ของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

สญัญา สญัญาเงนิกูย้มื 

คู่สญัญา บรษิทัฯ หรอื บรษิทั ออรจิิ
น วนั จาํกดั (“ผูกู้”้) กบั 
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ (“ผูใ้หกู้”้) 

วงเงนิกู ้
(ณ วนัที� 30 มถุินายน 
�!!*) 

� เงนิกูย้มืระยะยาว เงนิทุนหมุนเวยีน และวงเงนิ
อื� นๆที� เกี�ยวข้องกับ เพื� อพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์

วงเงนิกูร้วม 4,753.0 ลา้นบาท 

� วงเงนิหมุนเวยีนทั �วไปของบรษิทัฯ วงเงนิกูร้วม 328.5 ลา้นบาท  
เงื�อนไขเงนิกูท้ี�สาํคญั 
(Loan Covenants) 

บรษิทัฯ มเีงื�อนไขเงนิกูท้ี�สาํคญักบัเจา้หนี
ธนาคารต่างๆ จํานวน 6 แห่ง ที�แตกต่างกนั ซึ�ง
จะขึ
นอยู่กบัการเจรจาตามเงื�อนไขในสญัญาเงนิกูก้บัผูใ้หกู้แ้ต่ละราย สรุปดงันี
 

� ผู้กู้จะต้องดํารงอัตราส่วนหนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest 
Bearing Debt to Equity ratio) ไวใ้นอตัราไม่เกนิ [ : 1 ของงบการเงนิรวมของบรษิทั
ฯ สาํหรบัรอบบญัชขีองปี �!!* และอยู่ในระดบัไม่เกนิ 2 : 1 สาํหรบัรอบบญัชถีดัจาก
ปี �!!* เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาที�สญัญาเงนิกูม้ผีลบงัคบัใช ้และ/ หรอืตลอดเวลา
ที�ผูกู้ย้งัมเีงนิจํานวนใดคา้งชําระอยู่ ทั 
งนี
 เงื�อนไขดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาเงนิกูก้บั
เจา้หนี
ธนาคารจาํนวน D แห่ง 

� ผูกู้ไ้ม่ก่อขอ้ผกูพนั หนี
 หรอื ภาระใดๆ โดยการกูย้มืจากหรอืคํ
าประกนับุคคลใดๆ จน
ทําให้อตัราส่วนของหนี
สนิรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้ 
เกนิกว่า � ต่อ D โดยใหน้ับรวมเงนิกูย้มืกรรมการ หรอืเงนิกูย้มืผูถ้อืหุน้เป็นส่วนของ
ทุนดว้ย 
อนึ�ง ผู้กู้สามารถดํารงอตัราส่วน IBD/E ไม่เกิน 4 ต่อ 1 ได้ หากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบนัการเงนิเพื�อชําระเงนิปนัผล หรือชําระคนืเงินกู้ยมืกรรมการ จนถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2558 หรือผู้กู้ดําเนินการขายหุ้น IPO แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดก่อน โดย
เงื�อนไขดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาเงนิกูก้บัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน D แห่ง 

� ผูกู้ด้ํารงสดัส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Interest bearing debt / 
Equity) ไม่เกนิ 4 : 1 เท่า ตลอดอายุสญัญาเงนิกู้ ทั 
งนี
 ให้นับรวมเงนิกู้ยมืกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นเป็นส่วนหนึ�งของทุน โดยเงื�อนไขดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาเงินกู้กบั
เจา้หนี
ธนาคารจาํนวน 1 แห่ง  
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� ผู้กู้จะต้องดํารงอตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนทุน ไว้ในอตัราไม่เกนิ 2 : 1 โดยให้เริ�มมผีล
บงัคบัใชต้ั 
งแต่งบสรรพากรปี �!!Eเป็นตน้ไป เวน้แต่ผูใ้หกู้จ้ะพจิารณาเหน็สมควรเป็น
อย่างอื�น โดยเงื�อนไขดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาเงนิกู้กบัเจ้าหนี
ธนาคารจํานวน D 
แห่ง 

� ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่นหนี
สนิต่อสว่นทุน (Debt to Equity Ratio) สาํหรบังบการเงนิ
สิ
นสุดปี �!!* เป็นต้นไปใหไ้ม่เกนิ � (สอง) เท่า โดยเงนิกูข้องกรรมการและบรษิทัที�
เกี�ยวข้องจะถูกคิดเป็นส่วนทุน ทั 
งนี
 เงื�อนไขดังกล่าวเป็นไปตามสญัญาเงินกู้กบั
เจา้หนี
ธนาคารจาํนวน D แห่ง  

� ผูกู้ร้บัรองและตกลงว่าจะดาํเนินการใหค้รอบครวัจรญูเอก (คุณพรีะพงศแ์ละคุณอารดา 
จรูญเอก) รักษาสถานภาพการเป็นผู้มีอํานาจบริหารกิจการในบริษัทฯ และดํารง
สดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ ให้มจีํานวนไม่ตํ�ากว่าร้อยละ !C ของจํานวนหุน้ที�ออก
และจําหน่ายแลว้ทั 
งหมด ตลอดอายุสญัญา และ/หรอื ตลอดเวลาที�ผูกู้ย้งัมเีงนิจาํนวน
ใดค้างชําระอยู่ตามสญัญานี
 โดยเงื�อนไขดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาเงนิกู้กบัเจา้หนี

ธนาคารจาํนวน 1 แห่ง 

� ผูกู้ร้บัรองและตกลงว่าจะดาํเนินการใหค้รอบครวัจรญูเอก (คุณพรีะพงศแ์ละคุณอารดา 
จรูญเอก) รักษาสถานภาพการเป็นผู้มีอํานาจบริหารกิจการในบริษัทฯ และดํารง
สดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ ให้มจีํานวนไม่ตํ�ากว่าร้อยละ !D ของจํานวนหุน้ที�ออก
และจําหน่ายแลว้ทั 
งหมด ตลอดอายุสญัญา และ/หรอื ตลอดเวลาที�ผูกู้ย้งัมเีงนิจาํนวน
ใดค้างชําระอยู่ตามสญัญานี
 โดยเงื�อนไขดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาเงนิกู้กบัเจา้หนี

ธนาคารจาํนวน 3 แห่ง 

� ผูกู้จ้ะไม่จ่ายเงนิปนัผล หรอืผลประโยชน์อื�นใดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของผูกู้ ้ไม่ว่าระหว่างกาล
หรอืประจาํปี เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากผูใ้หกู้ ้โดยเงื�อนไขดงักล่าวเป็นไปตาม
สญัญาเงนิกูก้บัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน � แห่ง  

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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6. โครงการในอนาคต 

 
ณ วนัที� &' มถุินายน 2558 บรษิทัฯมแีผนที�จะพฒันาโครงการในอนาคตจาํนวน 5 โครงการซึ�งมมีลูค่ารวม

ประมาณ &,370 ลา้นบาทโดยสามารถสรุปรายละเอยีดไดด้งันี
 
 

6.1 Notting Hill  เกษตร-ศรรีาชา 

 

ที�ตั 
งโครงการ ตดิถนนสขุมุวทิ ตรงขา้มมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 30 ชั 
น 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
ระยะเวลาเริ�มเปิดการขาย
โดยประมาณ 

ประมาณไตรมาส 1 ปี 2559 

ระยะเวลาเริ�มดําเนินการ
ก่อสรา้งโดยประมาณ 

คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 3 ปี 2559 และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 2 ปี 2561  

ความคบืหน้า  ซื
อที�ดนิแลว้ 
 

6.2 Kensington  เกษตร-ศรรีาชา (เฟส Q) 

 

ที�ตั 
งโครงการ ตดิถนนสขุมุวทิ ตรงขา้มมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู R ชั 
น 2 อาคาร 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 650 ลา้นบาท 
ระยะเวลาเริ�มเปิดการขาย
โดยประมาณ 

ประมาณไตรมาส 2 ปี 255S 

ระยะเวลาเริ�มดําเนินการ
ก่อสรา้งโดยประมาณ 

คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี 255S และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 25U' 

ความคบืหน้า ซื
อที�ดนิแลว้ 
 

6.3 Hampton Residence เกษตร-ศรรีาชา (โครงการภายใตอ้อรจิิ
น วนั) 

 

ที�ตั 
งโครงการ ตดิถนนสขุมุวทิ ตรงขา้มมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู &0 ชั 
น ใหเ้ช่าเพื�อการพกัอาศยั 
เงนิลงทุนโครงการ ประมาณ 850 ลา้นบาท  
ระยะเวลาเริ�มดําเนินการ
ก่อสรา้งโดยประมาณ 

คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 4 ปี 2559  และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 1 ปี 2562 

ความคบืหน้า ซื
อที�ดนิแลว้ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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6.4 Kensington  เกษตร-ศรรีาชา (เฟส �) 

 

ที�ตั 
งโครงการ ตดิถนนสขุมุวทิ ตรงขา้มมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชั 
น 2 อาคาร 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 750 ลา้นบาท 
ระยะเวลาเริ�มเปิดการขาย
โดยประมาณ 

ประมาณไตรมาส 4 ปี 2559 

ระยะเวลาเริ�มดําเนินการ
ก่อสรา้งโดยประมาณ 

คาดว่าจะเริ�มก่อสรา้งในไตรมาส 1 ปี 2560 และจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 2 ปี 256Q 

ความคบืหน้า ซื
อที�ดนิแลว้ 
 

6.5 โครงการเทพารกัษ์ ] 

 

ที�ตั 
งโครงการ ถนนเทพารกัษ์ ซอยเทพารกัษ์ 4 
รายละเอยีดโครงการ คอนโดมเินียมสงู R ชั 
น 
มลูค่าโครงการ ประมาณ 120 ลา้นบาท 
ความคบืหน้า ซื
อที�ดนิแลว้  
 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
 ณ วนัที� &' มถุินายน �++, บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายซึ�งอาจมผีลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทั
ฯ และบรษิทัย่อย ที�มจีํานวนสงูกว่ารอ้ยละ + ของส่วนของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายใดที�มผีลกระทบ
ในเชงิลบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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8. ข้อมูลสาํคญัอื�น 

 

- ไม่ม ี- 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนที� 	.3 
การจดัการและกาํกบัดแูลกิจการ 

�.ข้อมูลหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุ้น 
 

�.& หุ้นสามญั 

 
�.&.& จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนที�ออกและเรียกชาํระแล้ว 

ณ วนัที� 30 มถุินายน �**+ บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจํานวน 301,575,111 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 
617,8*1,111 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.* บาท โดยเป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน ��*,111,111 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั
จํานวน >*1,111,111 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.* บาท ทั 
งนี
 ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 
งที� 8/�**C เมื�อวนัที� 81 
พฤศจกิายน �**C มมีตอินุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 8*7,8*1,111 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.* บาท ดงันี
 

1. หุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกนิ 8*1,111,111 หุน้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครั 
งแรก (IPO) 
2. หุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกนิ 3,150,000 หุ้น เพื�อรองรบัการใช้สทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิี�ออก

และเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร  และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ทั 
งนี
 ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ประชาชนเป็นครั 
งแรก (IPO) ในครั 
งนี
แลว้ บรษิทัฯ 
จะมทีุนชาํระแลว้เพิ�มเป็น จาํนวน 711,111,111 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 611,111,111 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้
ละ 1.* บาท  

�.&.	  ข้อจาํกดัการโอนหุ้น 

การโอนหุน้จะตอ้งไม่ทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้โดยบุคคลต่างดา้วมากกว่ารอ้ยละ 49 ของหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง
ทั 
งหมดของบรษิทัฯ หรอื 294,000,000 หุน้ ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนในครั 
งนี
 หากการ
โอนหุน้ของบุคคลใดทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้โดยบุคคลต่างดา้วมากกว่ารอ้ยละ >O ของหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 
งหมด
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ มสีทิธทิี�จะปฏเิสธไม่รบัจดทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าว  

 
�.	   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

มติที�ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั 
งที� 8/2557 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯ จํานวนไม่เกนิ 7,8*0,000 หน่วย โดยกําหนดจะจดัสรร
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (“ใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ) ในวนัที� 8 ตุลาคม �**+ 
ซึ�งมรีายละเอยีดสรุปดงันี
 

ชื�อหลกัทรพัย ์ : ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื
อหุ้นสามญัของบริษัท ออริจิ
น พร็อพเพอร์ตี
 
จาํกดั (มหาชน) ที�ออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

 

   

 
ส่วนที� �.3.9 หน้าที� 2 

ประเภท/ชนิด : ระบุชื�อผูถ้อืและโอนเปลี�ยนมอืไม่ได ้เวน้แต่โอนตามเงื�อนไขในการใชส้ทิธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 7 ปี นับแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิทั 
งนี
 ภายหลงัการออกใบสําคญั
แสดงสทิธ ิบรษิัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคญัแสดงสทิธ ิและจะเสนอขาย
หุน้รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ตามอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�เสนอ
ขาย 

: ไม่เกนิ 3,150,000 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัที�จดัสรรไวเ้พื�อ
รองรบัการใชส้ทิธ ิ

: ไม่เกนิ  3,150,000 หุน้ ซึ�งคดิเป็นรอ้ยละ 0.72 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่าย
ได้แล้วทั 
งหมดของบรษิทัฯ ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชน
เป็นครั 
งแรก (IPO) จาํนวน >*1,000,000 หุน้ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : กาํหนดเป็นวนัที� 1 ตุลาคม �**+  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ออกในครั 
งนี
 เพื�อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ 
เงื�อนไข และวธิกีารทที�ประชุมผูถ้อืหุน้กาํหนด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1 บาท (ศนูยบ์าท)  

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื
อหุน้สามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรบัอตัราการใช้สทิธิตามเงื�อนไขการปรบัสทิธิตามที�จะกําหนดใน
ขอ้กาํหนดสทิธแิละเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธ ิ : ตํ�ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครั 
งแรก (IPO Price) 
รอ้ยละ *1 หรอืเท่ากบั 4.50 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการ
ใช้สทิธติามเงื�อนไขการปรบัสทิธติามที�จะกําหนดในขอ้กําหนดสทิธแิละ
เงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

เงื�อนไขและระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ

 

 

: เวน้แต่ ในกรณีที�กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไม่สามารถใชส้ทิธติาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ดังที�กําหนดไว้ในเงื�อนไขในการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถที�จะใชส้ทิธใินการซื
อหุน้สามญัที�ออกใหม่
ของบรษิทัฯ เมื�อครบระยะเวลา 6 เดอืน นบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 

 “วนักําหนดการใชส้ทิธ”ิ คอื ในวนัทําการสุดทา้ยของทุกๆ 6 เดอืนที�ผูถ้อื
ใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้เมื�อครบ
ระยะเวลา 6 เดอืนนบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 

โดยวนักําหนดการใชส้ทิธคิรั 
งแรก คอื วนัทําการสุดท้ายของ เดอืนแรก
ภายหลงัจากวนัครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนัที�บริษัทฯ ได้
ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ และวันกําหนดการใช้สิทธิครั 
ง



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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สุดท้าย จะตรงกบัระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัที�ใบสําคญัแสดงสทิธมิี
อายุครบ 3 ปี นบัแต่วนัที�บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

เมื�อครบกาํหนดระยะเวลา 
(เดอืนที�) นบัจากวนัที�ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิ 

(รอ้ยละของจาํนวนใบสาํคญัแสดง
สทิธทิี�ไดร้บัการจดัสรร) 

6 รอ้ยละ 81 

8� รอ้ยละ �* 

8+ รอ้ยละ >1 

�> รอ้ยละ 61 

71 รอ้ยละ +1 

76 รอ้ยละ 811 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
กําหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื�อนําไปใช้สิทธิได้ในวัน
กําหนดการใชส้ทิธคิรั 
งต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสทิธ ิแต่
หากครบกําหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธแิลว้ ใบสาํคญัแสดงสทิธใิดๆ 
ที�ไม่ถูกใชส้ทิธจิะถูกยกเลกิและสิ
นผลไป 

“วนัทาํการ” หมายถงึ วนัทาํการของบรษิทัฯ 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใน
การใชส้ทิธ ิ

: ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธซิึ�งประสงค์ที�จะใช้สทิธใินการซื
อหุ้นสามญัของ
บรษิัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธซิื
อหุ้นสามญัตามใบสําคญั
แสดงสทิธ ิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อย
กว่า * วนัทําการก่อนวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครั 
ง ยกเวน้การแสดง
ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรั 
งสุดทา้ย ใหแ้สดงความจาํนงในการใชส้ทิธใิน
ระหว่าง 8* วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธคิรั 
งสดุทา้ย 

ระยะเวลาการเสนอขายและ
จดัสรร 

: กาํหนดเป็นวนัที� 8 ตุลาคม �**+  

วธิกีารจดัสรร : จดัสรรโดยตรงให้กบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน โดยไม่ผ่านผู้รบั
ช่วงซื
อหลกัทรพัย ์

ทั 
งนี
 จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานแต่ละ
รายจะได้รับไม่จําเป็นต้องมีจํานวนเท่ากัน ทั 
งนี
  ขึ
นอยู่กับตําแหน่ง 
ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที�ทําให้แก่
บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย 

เงื�อนไขในการใชส้ทิธติาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

: 1. ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธจิะต้องมสีภาพเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร และ/
หรอื พนกังาน ในวนักาํหนดการใชส้ทิธนิั 
นๆ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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2. เงื�อนไขสําหรับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�พ้นสภาพเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังาน ในกรณีต่างๆ ดงันี
 
(ก) กรณีพิการ ในสําคญัแสดงสทิธิที�ยงัไม่ถึงกําหนดใช้สทิธิแปลง

สภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสําคัญแสดงสิทธิที�ถึง
กําหนดใช้สทิธแิปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สทิธิได้ตามกรณี
ทั �วไป 

(ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบสําคัญแสดงสิทธิที�ยงัไม่ถึงกําหนดใช้สทิธิ
แปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที โดยทายาท หรือผู้ร ับ
ผลประโยชน์ และใบสําคญัแสดงสทิธทิี�ถึงกําหนดใช้สทิธแิปลง
สภาพไดแ้ลว้ สามารถใชส้ทิธไิดต้ามกรณีทั �วไปโดยทายาท หรอื
ผูร้บัผลประโยชน์ 

(ค) กรณีเกษียณอายุ ใบสําคญัแสดงสทิธิที�ยงัไม่ถึงกําหนดใช้สทิธิ
แปลงสภาพใหส้ามารถใชส้ทิธไิด้ทนัท ีและใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�
ถงึกําหนดใชส้ทิธแิปลงสภาพไดแ้ลว้ สามารถใชส้ทิธไิดต้ามกรณี
ทั �วไป 

(ง) กรณีการสิ�นสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ #งรวมถึงการ
ลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ 
ใบสําคญัแสดงสทิธิที�ยงัไม่ถึงกําหนดใช้สทิธิแปลงสภาพจะถูก
ยกเลกิไป และใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�กาํหนดใชส้ทิธแิปลงสภาพได้
แลว้ ตอ้งใชส้ทิธภิายใน 71 วนัหลงัจากสิ
นสภาพการจา้งงาน หรอื
สิ
นอายุใบสาํคญัแสดงสทิธแิลว้แต่อย่างใดจะถงึก่อน 

3. หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซื
อหุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสําคัญแสดงสทิธิ
ดงักล่าวครบอายุตามที�กําหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�เหลือดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานดงักล่าวไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ จากบรษิทัฯ 

4. คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจโดยสมบรูณ์ ในการพจิารณากาํหนดหรอื
แกไ้ขเงื�อนไขในการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิึ�งอาจแตกต่างไป
จากที�ไดร้ะบุมาขา้งตน้ได ้

เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพื�อ
รองรบัการเปลี�ยนแปลงการใช้
สทิธ ิ

: เมื�อมกีารดําเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงื�อนไขการปรบัสทิธติามที�
กําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ�งเป็น
เหตุการณ์ที�กาํหนดไวต้ามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 

สทิธแิละประโยชน์อย่างอื�น
นอกจากสทิธแิละประโยชน์
ตามปกตขิองหุน้สามญั 

: -ไม่ม-ี  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : บ ริ ษั ท ฯ  จ ะ ไ ม่ นํ า ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที� อ อ ก ใ น ค รั 
 ง นี
 ไ ป 
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ตลาดรองของหุน้สามญัที�เกดิจาก
การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิ

: บรษิัทฯ จะนําหุ้นสามญัที�เกดิจากการใชส้ทิธซิื
อหุน้สามญัตามใบสําคญั
แสดงสทิธิที�ออกในครั 
งนี
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทั (Price Dilution) 

ในกรณีที�มีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิที�จดัสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั 
งจํานวน 7,8*1,111 หน่วย ราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงในอตัราร้อยละ 0.26 บนสมมติฐาน
ราคาตลาดของหุน้บรษิทัฯ คอื ราคาเสนอขายหุน้เพิ�มทุนใหแ้ก่ประชาชน
ครั 
งแรก (IPO Price) ที�เท่ากบั 9.00 บาทต่อหุ้น และราคาใช้สทิธซิื
อหุ้น
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ตํ�ากว่าราคา IPO รอ้ยละ *1 จะเท่ากบัราคาใช้
สทิธ ิที�ราคา 4.50 บาทต่อหุน้ 

  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) 
และสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Control Dilution)  
ในกรณีที�มีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิที�จดัสรรให้แก่กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ทั 
งจํานวน 7,8*1,111 หน่วย ส่วนแบ่ง
กําไรต่อหุน้หรอืสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้จะลดลงในอตัราร้อยละ
1.*� ของส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมโดยคํานวณ
เปรยีบเทยีบกบัจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมดของบรษิทัฯ จํานวน
617,8*0,000 หุน้ (ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิ�ม
ทุนให้แก่ประชาชนครั 
งแรกและการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิทั 
ง
จาํนวน) 

 

�.E     การออกหลกัทรพัยอื์�นนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรบัตามขอ้ �.	 

-ไม่ม-ี 

 
�.F ผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที� 71 มถุินายน �**C รายชื�อผูถ้อืหุน้ และสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ตามที�ปรากฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
ดงันี
 

รายชื�อผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัใครั GงนีG  หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในครั GงนีG  

หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัและ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ* 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

ครอบครวัจรญูเอก 
- นายพรีะพงศ ์จรญูเอก*** 
- นางอารดา จรญูเอก*** 

>>O,OOO,O+1 
��5,000,000  
194,999,980  

100.00 
50.00 
>7.77 

>>O,OOO,O+1 
��5,000,000  
1O4,999,980 

75.00 
37.50 
32.*0 

450,314,980 
225,157,500 
195,157,480 

74.66 
37.33 
32.36 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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รายชื�อผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัใครั GงนีG  หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในครั GงนีG  

หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัและ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ* 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

- บรษิทั ทุนพรีดา จาํกดั 71,111,111 6.6C 71,111,111  *.11 30,000,000 4.97 
นางพรรณ ีพทิยายน 20 0.00 20 0.00 20 0.00 
การเสนอขายต่อประชาชนในครั 
งนี
 - - 1*0,111,111 25.00 150,000,000 24.87 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานที�
ไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ*ิ** 

- - - - 2,835,000** 0.47 

รวม  450,111,111 811.11 611,111,111 811.11 603,150,000 100.00 
หมายเหตุ  * บรษิทัฯ ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯ จํานวนไม่เกนิ 3,150,000 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (รายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในส่วนที� �.7 – ขอ้ O.� ใบสาํคญัแสดงสทิธ)ิ   
** คํานวณจากสมมตฐิานที�ว่า กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใช้สทิธซิื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทั 
งหมด และหกัดว้ยยอด
ใบสาํคญัแสดงสทิธขิองนายพรีะพงศ ์จรญูเอก และนางอารดา จรญูเอก รวมจาํนวน 78*,111 หน่วย 
*** นายพรีะพงศ ์จรญูเอก และนางอารดา จรญูเอก ไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว จาํนวนคนละ 8*C,*11 หน่วย     

 

ผูถ้ือหุ้นของบริษทั ทุนพีรดา จาํกดั 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
- นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
- นางอารดา จรญูเอก 
- ด.ญ. รดา จรญูเอก 
- ด.ช. พรีะ จรญูเอก 
- นางพรรณ ีพทิยายน 

1*1,111 
149,999 
111,111 
111,111 

8 

30.11 
30.00 
20.11 
20.11 
1.11 

รวม  511,111 811.11 
 

 
�.I นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจาํปีของบรษิทัฯ โดยจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากที�
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติให้จ่าย 
เงนิปนัผลได้เป็นครั 
งคราวเมื�อเหน็ว่าบรษิทัฯ มผีลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนั 
นได้ แล้วให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
รายงานใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บรษิัทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ >1 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ
หลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลและหลงัหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทที�กฎหมายและบรษิทัฯ กําหนดไวใ้นแต่ละปี ทั 
งนี
 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลโดยคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ เพื�อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 
เช่น ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ การสาํรองเงนิไวเ้พื�อลงทุนในอนาคต การสาํรองเงนิไวเ้พื�อ
จ่ายชําระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ และการจ่ายเงนิปนัผลนั 
นไม่มผีลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั ตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาเหน็สมควร หรอื เหมาะสม 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ทั 
งนี
 ที�ประชุมคณะกรรมการครั 
งที� >/�**+ และครั 
งที� C/�**+ เมื�อวนัที� 8> พฤษภาคม �**+ และวนัที� 88 
สงิหาคม �**+ มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จาํนวน 87O.> ลา้นบาท และ 888.> ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จํานวน 87O.> ลา้นบาทเรยีบรอ้ยแลว้ และคาดว่าจะจ่ายเงนิปนัผลระหว่าง
กาล อกีจํานวน 888.> ลา้นบาท ภายในวนัที� 30 กนัยายน �**+ ซึ�งการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะทําใหเ้งนิสดและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงนิรวมงวดหกเดอืนสี
นสุดวนัที� 71 มิถุนายน �**+ ลดลงเป็นจํานวน 
888.> ลา้นบาท อนึ�ง การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลดงักล่าวนี
เป็นการจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ และไม่ได้
รวมถงึผูถ้อืหุน้ใหม่จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั 
งแรกในครั 
งนี
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัย่อยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจาํปีของบรษิทัย่อย โดยจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบรษิทัย่อยมอีํานาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปนัผลได้เป็นครั 
งคราวเมื�อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนั 
นได้ แล้วให้
คณะกรรมการรายงานใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ >1 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ
หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและหลงัหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทที�กฎหมายและบรษิทัย่อยกาํหนดไวใ้นแต่ละปี ทั 
งนี
 
คณะกรรมการบรษิทัย่อยจะพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลโดยคํานึงถงึปจัจยัต่างๆ เพื�อผลประโยชน์ต่อผู้ถอืหุน้เป็น
หลกั เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัย่อย การสาํรองเงนิไวเ้พื�อลงทุนในอนาคต การสาํรอง
เงนิไว้เพื�อจ่ายชําระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็นเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิัทย่อย และการจ่ายเงนิปนัผลนั 
นไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ ตามที�คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณา
เหน็สมควร หรอืเหมาะสม 

  

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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10.      โครงสรา้งการจดัการ 

 
บรษิัทฯ มโีครงสร้างการจดัการตามที�ได้รบัอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั 
งที� //�118 เมื�อ

วนัที� 11 สงิหาคม 2558 ดงัต่อไปนี
 
 

 
 
 

10.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

วนัที� "" สงิหาคม �116 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทั 
งหมดจาํนวน "# ท่าน ดงันี
 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
".  นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ี ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
�.  นายนิวตั ิลมุนพนัธ ์ กรรมการ 
!. นายเมธา จนัทรแ์จม่จรสั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
=. นางวณีา อรญัญเกษม กรรมการอสิระ 
1.  นายพรีะพงศ ์จรญูเอก กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
@.  นางอารดา จรญูเอก กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที�ปฏบิตักิาร  
/. นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ

และการบญัช ี



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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รายชื�อ ตาํแหน่ง 
6.  นายสหสั ตรทีพิยบุตร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
D.  พลอากาศเอกบุรรีตัน์ รตันวานิช กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
"#. นางสาววรุณรตัน์  จูจ้นิดา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

โดยมนีางสาววารศิา วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ 

กรรมการผูม้อีํานาจลงนามของบรษิทัฯ คอื นายพรีะพงศ ์จรูญเอก หรอื นางอารดา จรูญเอก ลงลายมอืชื�อ
ร่วมกบั นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ีหรอื นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ รวมเป็นสองคน พร้อมประทบัตราสําคญัของ
บรษิทัฯ  

 
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี 2556 และ �11/ และ งวด 6 เดือนสิ
นสุดวันที� !0 
มถุินายน �116 สรุปดงัต่อไปนี
 

รายชื�อกรรมการ 
ปี %&&' ปี %&&( 

งวด ' เดือนสิ+นสดุวนัที� 
-. มิถนุายน %&&0 

หมายเหตุ 
จาํนวนครั 
งที�เขา้ประชุม/ 
จาํนวนประชุมรวม (ครั 
ง) 

จาํนวนครั 
งที�เขา้ประชุม/  
จาํนวนประชุมรวม (ครั 
ง) 

จาํนวนครั 
งที�เขา้ประชุม/  
จาํนวนประชุมรวม (ครั 
ง) 

".  นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ี - 12/12 5/5 เขา้ดาํรงตําแหน่งเมื�อ
วนัที� @ ก.พ. �11/ 

�.  นายนิวตั ิลมนุพนัธ ์ - 4/5 5/5 เขา้ดาํรงตําแหน่งเมื�อ
วนัที� 10 ต.ค. �11/ 

3. นายเมธา จนัทรแ์จม่จรสั - - 2/2 เขา้ดาํรงตําแหน่งเมื�อ
วนัที� D พ.ค. �116 

=.  นางวณีา อรญัญเกษม - 5/5 5/5 เขา้ดาํรงตําแหน่งเมื�อ
วนัที� 10 ต.ค. �11/ 

1.  นายพรีะพงศ ์จรญูเอก "�/"� 12/12 5/5 เขา้ดาํรงตําแหน่งเมื�อ
วนัที� "@ ธ.ค. �11� 

@. นางอารดา จรญูเอก "�/"� 12/12 5/5 เขา้ดาํรงตําแหน่งเมื�อ
วนัที� "@ ธ.ค. �11� 

/.  นางสาวศรินิทรา จรยิคณุ - 12/12 4/5 เขา้ดาํรงตําแหน่งเมื�อ
วนัที� "! ม.ค. �11/  

6.  นายสหสั ตรทีพิยบุตร - 12/12 5/5 เขา้ดาํรงตําแหน่งเมื�อ
วนัที� @ ก.พ. �11/ 

D.  พลอากาศเอกบุรรีตัน์ รตันวานิช - 12/12 5/5 เขา้ดาํรงตําแหน่งเมื�อ
วนัที� @ ก.พ. �11/ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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"#.  นางสาววรุณรตัน์  จูจ้นิดา - 10/10 5/5 เขา้ดาํรงตําแหน่งเมื�อ
วนัที� "1 ก.ค. �11/ 

"".  ดร. วาสุเทพ ภาณววฒัน์ - 1/1 - ลาออกจากการดาํรง
ตําแหน่งเมื�อวนัที� "� 
ม.ิย. �11/ 

"�.  พลตํารวจโทบรหิาร เสี�ยงอารมณ์ - 1/1 - ลาออกจากการดาํรง
ตําแหน่งเมื�อวนัที�   "� 
ม.ิย. �11/ 

"!. นางวทัธยา พรพพิฒัน์กุล - 2/2 - ลาออกจากการดาํรง
ตําแหน่งเมื�อวนัที�   "= 
ม.ิย. �11/ 

 
 

10.2 ผูบ้ริหาร 

10.2.1 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที� 11 สงิหาคม �116 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ มจีาํนวน 8 ท่าน ดงัต่อไปนี
 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
". นายเมธา จนัทรแ์จม่จรสั ประธานกรรมการบรหิาร 
�. นายพรีะพงศ ์จรญูเอก กรรมการบรหิาร 
!. นางอารดา จรญูเอก กรรมการบรหิาร 
=. นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ กรรมการบรหิาร 
1. นายสรุนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์ กรรมการบรหิาร 
@. นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ ์ กรรมการบรหิาร 
7. นายสริพิงศ ์ศรสีว่างวงศ ์ กรรมการบรหิาร 
8. นายจริายุ ศรกีฤดากงัวาน กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางสาววารศิา วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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10.2.% ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที� "" สงิหาคม �116 ผูบ้รหิาร1ของบรษิทัฯ มจีาํนวน D ท่าน ดงัต่อไปนี
 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
".  นายพรีะพงศ ์จรญูเอก ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (CEO)  
�.  นางอารดา จรญูเอก ประธานเจา้หน้าที�ปฎบิตักิาร (COO) 
!. นายสริพิงศ ์ศรสีว่างวงศ ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิารร่วม (CO-CEO) รกัษาการผูช้ว่ย

กรรมการผูจ้ดัการฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์และรกัษาการผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด 

=.  นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิและการบญัช ี
1. นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยพฒันาธุรกจิ  
@. นายสรุนิทร ์สหชาตโิภคานนัทร ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยบรหิารโครงการ 
/. นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิและการบญัชอีาวุโส 
6. นางสาวรวกีร บุญพรม ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิ 
D.  นางมะลวิลัย ์บตุรชาต ิ ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี

หมายเหตุ:  "ตามคาํนิยามของ “ผูบ้รหิาร” ที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ที�กจ. 17/2551 เรื�อง การกาํหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

 

4..- เลขานุการบริษทั 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 
งที� �/2557 เมื�อวนัที� "4 มิถุนายน 2557 มีมติแต่งตั 
ง นางสาววารศิา 
วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการบรษิทั (รายละเอยีดขอ้มลูของเลขานุการบรษิทั ตามเอกสารแนบ ") 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

". จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
�. แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหผู้บ้รหิารที�เกี�ยวขอ้งทราบและตดิตามการปฏบิตัติาม

มตแิละนโยบาย 
!. ให้คําปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบื
องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นที�เกี�ยวกบัขอ้กฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และขอ้พงึปฏบิตัิด้านการกํากบัดูแลกจิการและติดตามให้มกีารปฏบิตัิ
ตามอย่างถูกตอ้งและสมํ�าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี�ยนแปลงที�มนียัสาํคญัแก่กรรมการบรษิทัฯ 

=. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั 
งติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ 

1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารสาํคญั ดงัต่อไปนี
 
5.1 ทะเบยีนกรรมการ 
5.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
5.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
5.4 รายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 
5.5  รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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6.  ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทัฯ และดําเนินการเรื�องอื�นๆ ตามที�กฎหมายกําหนด หรอืตามที�
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 
4..4     ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

10.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

")  ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ 

ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 
งที� �/2558 เมื�อวนัที� �! พฤษภาคม 2556 ไดอ้นุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบรษิทัฯ โดยจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นรายครั 
งที�ประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ 

− ประธานกรรมการ ไดร้บัเบี
ยประชุมจาํนวน 40,000 บาทต่อครั 
งที�เขา้ร่วมประชุม 
− กรรมการ ไดร้บัเบี
ยประชุมจาํนวน 20,000 บาทต่อครั 
งที�เขา้ร่วมประชุม 

ทั 
งนี
 การกาํหนดค่าตอบแทนดงักล่าว ไม่รวมถงึกรรมการที�เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เนื�องจากไดร้บัค่าตอบแทน
ในรปูของเงนิเดอืนแลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

− ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัเบี
ยประชุมจาํนวน 20,000 บาทต่อครั 
งที�เขา้ร่วมประชุม 
− กรรมการตรวจสอบ ไดร้บัเบี
ยประชุมจาํนวน 15,000 บาทต่อครั 
งที�เขา้ร่วมประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี �11@ – 2557 และงวด @ เดือนสิ
นสุดวันที� !# มิถุนายน �116 สรุป
ดงัต่อไปนี
 

               

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี %&&'& ปี 2557 -. มิถนุายน 2550 

เบี+ยประชุม (บาท) เบี+ยประชุม (บาท) เบี+ยประชุม (บาท) 
1.  นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ี - "1#,### 125,000 
2.  นายนิวตั ิลมุนพนัธ!์  - !#,### 70,000 
!. นายเมธา จนัทรแ์จม่จรสั' - - 40,000 
=. นางวณีา อรญัญเกษม!  - =#,### 70,000 
1. นายพรีะพงศ ์จรญูเอก= - - - 
@. นางอารดา จรญูเอก= - - - 
/. นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ= - - - 
6. นายสหสั ตรทีพิยบุตร - 160,000 110,000 
D. พลอากาศเอกบุรรีตัน์ รตันวานิช - 1@0,000 100,000 
"#. นางสาววรุณรตัน์  จูจ้นิดา - "=#,000 100,000 
"". ดร. วาสเุทพ ภาณววฒัน์1 - 10,000 - 
"�. พลตํารวจโทบรหิาร เสี�ยงอารมณ์1 - 10,000 - 
"!. นางวทัธยา พรพพิฒัน์กุล2 - 20,000 - 

รวม - (=.,... 615,000 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ  "ลาออกเมื�อวนัที� "� มถุินายน �11/ 
 � ลาออกเมื�อวนัที� "= มถุินายน �11/ 
 ! แต่งตั 
งเมื�อวนัที� 10 ตุลาคม �11/ 
 = กรรมการที�เป็นผูบ้รหิารไม่มค่ีาเบี
ยประชุม 

 1 ปี �11@ ยงัไม่มกีารกาํหนดค่าเบี
ยประชุม 
 @ แต่งตั 
งเมื�อวนัที� D พฤษภาคม �116 

�)  ค่าตอบแทนอื�น 

− จากมตทิี�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 
งที� 8/2557 เมื�อวนัที� "# พฤศจกิายน �11/ ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออก
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯ รวมจํานวน !,"1#,### หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ทั 
งนี
 กรรมการจะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สทิธิที�จะซื
อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ�งกําหนดเป็นวนัที� " ตุลาคม �116 รวมจํานวน 61#,1## หน่วย 
(สําหรบัรายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสทิธ ิโปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในส่วนที� �.! – ขอ้ D.� 
ใบสาํคญัแสดงสทิธ)ิ 
 

10.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

")  ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร สาํหรบัปี �11@ - �11/ และงวด @ เดอืนสิ
นสดุวนัที� !# มถุินายน �116 มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี
  

(หน่วย: บาท) 
ปี %&&' 

ปี %&&( งวด ' เดือนสิ+นสุดวนัที�  
-. มิถนุายน %&&0 

จาํนวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จาํนวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จาํนวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

ค่าตอบแทน (เงนิเดอืน และโบนสั) 9 9.99 "#* 15.14 10** 9.54 
*นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ ไดร้บัการแต่งตั 
งเมื�อวนัที� ! พฤศจกิายน �11/ 
**ไม่รวมนายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั ซึ�งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร เนื�องจากกรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนแต่อยา่งใด 

�)  ค่าตอบแทนอื�น 

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิารในรูปของค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิขา้งตน้แลว้ จากมตทิี�
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 
งที� 6/2557 เมื�อวนัที� "# พฤศจกิายน �11/ ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสทิธทิี�จะซื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯ รวมจํานวน !,"1#,### หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ
บรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย ทั 
งนี
 กรรมการบรหิารและผู้บรหิารได้รบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื
อหุ้น
สามญัของบรษิทัฯ ซึ�งกาํหนดเป็นวนัที� " ตุลาคม �116 รวมจาํนวนไม่เกนิ 734,000 หน่วย (สาํหรบัรายละเอยีดของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในสว่นที� �.! – ขอ้ D.� ใบสาํคญัแสดงสทิธ)ิ  

4..5    บุคลากร 

10.5.1 บุคลากร 

ณ วนัที� !" ธนัวาคม �11= – 2557 และ 30 มถุินายน �116 บรษิทัฯ มจีาํนวนพนกังานทั 
งสิ
น 10 คน 22 คน 
6" คน "�D คน และ 201 คน ตามลําดบั ซึ�งไม่รวมกรรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร โดยสามารถแบ่งตาม
สายงาน สรุปดงันี
  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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สายงาน (หน่วย: คน) 
31 ธนัวาคม 

255= 
31 ธนัวาคม 

%&5& 
31 ธนัวาคม 

%&5' 
-4 ธนัวาคม 

%&&( 
-. มิถนุายน

%&&0 
ฝา่ยการขายและการตลาด 3 9 28 =1 63 
ฝา่ยพฒันาโครงการและ
บรหิารงานก่อสรา้ง 

1 2 4 6 15 

ฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์ 2 3 31 =@ 87  
ฝา่ยบญัช ีและการเงนิ 2 2 11 "1 18 
ฝา่ยสาํนกังานบรหิาร 2 6 7 "1 18 

รวม 10 22 81 4%D 201 

10.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) สาํหรบัปี 2554 - 2557 และ 30 มถุินายน �116 มจีาํนวน ".!= ลา้น
บาท 2.42 ลา้นบาท 14.99 ลา้นบาท 27.04 ลา้นบาท และ 22.23 ลา้นบาท ตามลําดบั ทั 
งนี
 ค่าตอบแทนพนักงาน
ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าแรง โบนสั และอื�นๆ เช่น ค่าเดนิทาง และเบี
ยเลี
ยง เป็นตน้ 
 
10.5.3 กองทุนสาํรองเลี+ยงชีพ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตั 
งกองทุนสาํรองเลี
ยงชพี ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลี
ยงชพี พ.ศ.2530 (รวมทั 
งที�มี
การแกไ้ขเพิ�มเตมิ) ตั 
งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2556 

10.5.4 นโยบายในการพฒันาบุคลากร  

บรษิทัฯ ตระหนกัว่า พนกังานเป็นปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ ที�มคุีณค่าอย่าง
ยิ�ง บรษิทัฯ จงึกําหนดนโยบายเพื�อมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะ และความคดิของพนักงาน เพื�อปรบัปรุงการทํางานใน
ทุกดา้นของพนักงานอย่างต่อเนื�อง อนัส่งผลใหเ้กดิแนวความคดิเชงิสรา้งสรรค ์เพื�อเพิ�มคุณค่าเชงินวตักรรมใหแ้ก่
บรษิทัฯ ซึ�งถอืเป็นหนึ�งในกลยุทธท์ี�สาํคญัของบรษิทัฯ  

นอกจากนี
 บรษิทัฯ ยงัสง่เสรมิ และดาํเนินการใหม้กีารสมัมนา และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื�อง รวมทั 
งการจดั 
กจิกรรมต่างๆ เพื�อสรา้งความใกลช้ดิสนิทสนม ความคุน้เคย ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้รหิาร และพนกังานในทุก 
ตําาแหน่งใหส้ามารถปรบัปรุงคุณภาพงานเพื�อสะท้อนการทํางานอย่างมอือาชพีส่งผลให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ
อย่างสงูสดุ 

10.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน  

ในระยะเวลา 4 ปีที�ผ่านมา (2554 - 2557) และงวด @ เดอืนสิ
นสดุวนัที� !# มถุินายน �116 บรษิทัฯ เชื�อว่าได้
ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถว้นแลว้ และไม่เคยมขีอ้พพิาทดา้นแรงงานที�มนียัสาํคญั และ
บรษิทัฯ ไม่ทราบว่ามขีอ้พพิาทดา้นแรงงานที�คา้งอยู่หรอืจะเกดิขึ
น ณ ขณะนี
แต่อย่างใด 

 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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11. การกาํกบัดแูลกิจการ 

 
��.�    นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

  
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีโดยไดต้ระหนกัถงึ

บทบาท และหน้าที�ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากบัดูแล
กจิการที�ด ีเพื�อเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัของกจิการ และให้ความเชื�อมั �นใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ ผู้ลงทุน และผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ด้วยการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส จงึได้มกีารกําหนดนโยบายสนับสนุนการ
กาํกบัดแูลกจิการ โดยครอบคลุมหลกัการสาํคญัตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดใีหม่ใน 7 หมวด ดงันี
 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ 
ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั เพื�อประกอบการตดัสนิใจในทุกๆ เรื�อง ดงันั 
น คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึมนีโยบาย ดงันี
 

1.1)  ให้บรษิัทฯ จดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมทั 
งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพยีงพอ 
โดยระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระเพื�อเปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสอืนดั
ประชุมพร้อมทั 
งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นตาม
ระยะเวลาที�กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนด ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคล
ใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะที�บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุม 

1.2)  อาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทั 
งในเรื�องสถานที� และ
เวลาที�เหมาะสม 

1.3)  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ จะพจิารณาและลงคะแนนเรยีงตามวาระที�กําหนด โดยไม่เปลี�ยนแปลงขอ้มูล
สําคญั หรอืเพิ�มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทนัหนั และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธเิท่า
เทยีมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบรษิทัฯ  สอบถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ และกรรมการและผูบ้รหิารที�เกี�ยวขอ้งจะเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อตอบคําถามในที�ประชุม
ดว้ย 

1.4)  ให้เพิ�มช่องทางในการรบัทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ  โดยนําข่าวสาร
ต่างๆ และรายละเอยีดไว้ที�เวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นให้
เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้า เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูระเบยีบวาระการประชุมได้
อย่างสะดวกและครบถว้น  

1.5) สง่เสรมิใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมเพื�อตอบขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 
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1.6) การจดบนัทกึรายงานการประชุม ใหบ้นัทกึใหค้รบถว้น ถูกต้อง รวดเรว็ โปร่งใส และบนัทกึประเดน็
ซกัถามและข้อคิดเห็นที�สําคญัไว้ในรายงานการประชุมเพื�อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และ 
บรษิทัฯ จะนํารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา 
รวมถึงนําส่งรายการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายใน "H วนั นับแต่
วันที�มีการประชุมผู้ถือหุ้น หรือนําส่งไปยังหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตาม
ระยะเวลาที�กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

1.7)  เพิ�มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปนัผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้าม ี
การจ่ายเงนิปนัผล) เพื�ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใหไ้ด้รบัเงนิปนัผลตรงเวลา ป้องกนัปญัหา
เรื�องเชค็ชาํรุด สญูหาย หรอืสง่ถงึผูถ้อืหุน้ล่าชา้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทฯ ได้กําหนดใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันั 
น คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึมี
นโยบาย ดงันี
 

2.1)  ใหบ้รษิทัฯ จดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทั 
งขอ้มลูประกอบการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อน
การประชุมตามระยะเวลาที�กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.2)  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื�อกรรมการ หรอืเสนอวาระการประชุมเพิ�มเตมิไดก่้อน
การประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.3)  ให้เพิ�มการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให ้
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�ง หรอืใหม้กีรรมการอสิระอย่างน้อย " คนเขา้ร่วม
ประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื�อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุม 
ผูถ้อืหุน้  

2.4) ใหป้ฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย ไม่
ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ชาวไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ

2.5) ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที�สําคัญ เช่น การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไป  
การทาํรายการที�เกี�ยวโยง เป็นตน้ เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

3. การทาํรายการที)เกี)ยวโยงกนั 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพจิารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เป็นสาํคญั 
ดังนั 
น  จึง ให้ความสําคัญต่อการป้องกันรายการที�อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที� 
เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการระหว่างกนั โดยมนีโยบายซึ�งสรุปสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี
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3.1)  ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ�งถือเป็นเรื�องสําคญัที�ต้องยดึถือ
ปฏบิตัโิดยเคร่งครดั เพื�อเป็นที�เชื�อถอืและไวว้างใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย และจดัใหม้กีารเผยแพร่
ขอ้มลูความเขา้ใจในการถอืปฏบิตัขิองพนกังานทั �วทั 
งบรษิทัฯ 

3.2)   กรรมการบรษิัทฯ และผู้บรหิารต้องแจ้งให้บรษิัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรอืรายการเกี�ยวโยงใน
กจิการที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

3.3) มกีารนําเสนอรายการที�เกี�ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนเสนอ
ขออนุมัติ ต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามหลักการกํ ากับดู แลกิจการที�ดีแ ละดูแลให้ม ี
การปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

4. การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่   
ผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี
 คู่แข่ง ภาครฐั และหน่วยงานอื�นๆ รวมทั 
ง
ชุมชนใกลเ้คยีงที�เกี�ยวขอ้ง เนื�องจากบรษิทัฯ ไดร้บัการสนับสนุนจากผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ ซึ�งสรา้งความสามารถใน
การแข่งขนัและสร้างกําไรให้บริษัทฯ ซึ�งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กบับริษัทฯ โดยมีการกําหนด
นโยบาย ดงันี
 

4.1) นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอพนกังาน 

บรษิัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปจัจยัแห่งความสําเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิัทฯ ที�มี
คุณค่ายิ�ง จงึเป็นนโยบายของบรษิทัฯ ที�จะใหก้ารปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมทั 
งในดา้นโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั 
ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว 
บรษิทัฯ จงึมหีลกัปฏบิตัดิงันี
 

ก) ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปจัเจกชน 

ข) ให้ผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั 
งมกีารจดัตั 
งกองทุนสํารองเลี
ยงชพีพนักงาน 
และใหค้วามสาํคญัในดา้นการดแูลสวสัดกิารของพนกังาน 

ค) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังาน 

ง) การแต่งตั 
ง โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระทาํดว้ยความสจุรติใจ และ
ตั 
งอยู่บนพื
นฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั 
น 

จ) ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอย่างทั �วถงึและ
สมํ�าเสมอ เพื�อพฒันาความสามารถของพนักงานใหเ้กดิศกัยภาพในการปฏบิตังิานอย่างมอื
อาชพี 

ฉ) รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึ�งตั 
งอยู่บนพื
นฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 
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ช) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

4.2) นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที�สร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่ 
ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏบิตัติามแนวทางดงัต่อไปนี
 

ก) ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สุจริต ตลอดจนตัดสนิใจดําเนินการใดๆ ตามหลกัการของ
วชิาชพี ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทั 
งรายใหญ่และรายย่อย เพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ข) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ  ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน  
การบญัช ีและรายงานอื�นๆ โดยสมํ�าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

ค) แจ้งให้ผูถ้ือหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัฯ ทั 
งในด้าน
บวกและด้านลบ ซึ�งตั 
งอยู่บนพื
นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผล
เพยีงพอ 

ง) ห้ามไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผู้อื�นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทัฯ ซึ�งยงัมไิด้
เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  

4.3) นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอลกูคา้ 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของลกูคา้ จงึไดก้าํหนดนโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดงันี
 

ก) บรกิารลูกค้าด้วยความสุภาพ  มคีวามกระตอืรอืร้น  พร้อมใหก้ารบรกิาร ต้อนรบัดว้ยความ
จรงิใจ เตม็ใจ ตั 
งใจ และใส่ใจ ดูแลผูร้บับรกิารดุจญาตสินิท บรกิารดว้ยความรวดเรว็ ถูกต้อง 
และน่าเชื�อถอื 

ข) รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่นําไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งโดยมชิอบ 

ค) ใหข้อ้มลูขา่วสารที�ถูกตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลกูคา้ เพื�อใหท้ราบเกี�ยวกบัสนิคา้
และบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที�เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี�ยวกบั
คุณภาพ หรอืเงื�อนไขใด ๆ ของสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ  

ง) ใหค้ําแนะนําเกี�ยวกบัสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบั
ลกูคา้สงูสดุ 

4.4) นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอคู่คา้และ/หรอื เจา้หนี
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ส่วนที� �.!."" หน้าที�5 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหพ้นกังานปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี
ทุกฝา่ยอย่างเป็นธรรม ซื�อสตัย ์และไม่
เอารดัเอาเปรยีบคู่คา้โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ  พื
นฐานของการไดร้บัผลตอบแทน
ที�เป็นธรรมทั 
งสองฝ่าย หลกีเลี�ยงสถานการณ์ที�ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจา
แกป้ญัหาตั 
งอยู่บนพื
นฐานของความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี
 

ก) ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี
 

ข) กรณีที�มขีอ้มูลว่ามกีารเรยีก หรอืรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจรติเกดิขึ
น ต้อง
เปิดเผยรายละเอยีดต่อคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี
 และร่วมกนัแกไ้ขปญัหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

ค) ปฏบิตัติามเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้
ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี
ทราบล่วงหน้า เพื�อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปญัหา 

4.5) นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ขนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายที�จะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ โดยไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการ
คา้ของคู่แขง่ขนัดว้ยวธิฉ้ีอฉล จงึกาํหนดหลกันโยบายดงันี
 

ก) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ด ี

ข) ไม่แสวงหาขอ้มลูที�เป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 

ค) ไม่ทาํลายชื�อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

4.6) นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอสงัคม / ชุมชน 

บรษิทัฯ มนีโยบายที�จะดําเนินธุรกจิที�เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมั �นการปฏบิตัติน
เป็นพลเมอืงที�ด ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งอยา่งครบถว้น  บรษิทัฯ จะมุ่งมั �นใน
การพฒันาส่งเสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม  และชุมชนที�บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตั 
งอยู่ให้
มคุีณภาพดขีึ
นพรอ้มๆ กบัการเตบิโตของบรษิทัฯ  

4.7) นโยบายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม 

บริษัทฯ มีนโยบายที�ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที�เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และ
สิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของ
พนกังานอยู่เสมอ 

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มนีโยบายที�จะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิและอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัธุรกจิและ 
ผลประกอบการของบรษิทัฯ ที�ตรงต่อความเป็นจรงิ ครบถว้น เพยีงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา แสดงใหเ้หน็ถงึฐานะทาง
การเงนิและผลการดาํเนินงานที�แทจ้รงิของบรษิทัฯ  รวมทั 
งอนาคตของธุรกจิของบรษิทัฯ  
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คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั �นที�จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที�เกี�ยวข้อง
เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั จดัให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ทั 
ง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื�อมวลชน สื�อเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื�อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที�เกี�ยวข้องอื�นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั �วถึง   และจะทําการปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศใชบ้งัคบั 

บรษิทัฯ จดัใหม้เีจา้หน้าที�หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื�อทาํหน้าที�ตดิต่อสื�อสารกบันกั
ลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึนักลงทุนสถาบนัและผูถ้อืหุน้รายย่อย บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประชุมเพื�อวเิคราะหผ์ลการ
ดําเนินงานเป็นประจํา รวมทั 
งจะเผยแพร่ขอ้มูลขององค์กร ทั 
งข้อมูลทางการเงินและขอ้มูลทั �วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น 
นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื และหน่วยงานรฐัที�เกี�ยวขอ้ง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํนกังาน ก.ล.ต. และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  นอกจากนี
 บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญั
ในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสมํ�าเสมอ ทั 
งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัข่าวสารเป็นประจํา โดย
ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ขอ้มูลที�อยู่บนเวบ็ไซตจ์ะมกีารปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ งบการเงนิ ขา่วประชาสมัพนัธ ์รายงานประจาํปี โครงสรา้งบรษิทัฯ  และผูบ้รหิาร โครงสรา้งการถอืหุน้และผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ 

นอกจากนี
 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อรายงานทางการเงิน เพื�อให้แสดงถึงฐานะทางการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานที�แทจ้รงิของบรษิทัฯ โดยอยู่บนพื
นฐานของขอ้มลูทางบญัชทีี�ถูกตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอตามมาตรฐาน
การบญัชซีึ�งเป็นที�ยอมรบัโดยทั �วไป บรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบักรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและ
หน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ในรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ (แบบ \]-�)
และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ \]-") และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงใน
รายงานประจาํปีของบรษิทัฯ (แบบ \]-�)และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ \]-") 

6. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  การกํากบัดูแล
กจิการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที�จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้
มสีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าที�ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  และมตทิี�
ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่น
ได้เสยี ทั 
งในระยะสั 
นและระยะยาว และเพื�อให้มั �นใจว่าการดําเนินงานของบรษิทัฯ  เป็นไปในทศิทางที�ก่อให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจดัทําวิสยัทศัน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ  โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมแสดงความคดิเหน็ เพื�อให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของธุรกจิร่วมกนัก่อนที�จะ
พจิารณาอนุมตั ิและตดิตามใหม้กีารบรหิารงานเพื�อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้ โดยจะยดึถอืแนวทางของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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คุณสมบตั ิโครงสรา้ง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

(1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการที�มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกจิ 
ทําหน้าที�กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษิัทฯ 
ตลอดจนกํากบัดูแลให้คณะผู้บรหิาร บรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น มติที�ประชุม
คณะกรรมการ ดว้ยความรบัผดิชอบ ซื�อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พงึปฏบิตัทิี�ด ีเพื�อเพิ�มมูลค่า
ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการ และความมั �นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย \ คน และเป็นกรรมการอสิระอย่างน้อยจาํนวนหนึ�ง
ในสามของจํานวนกรรมการทั 
งหมด โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้ง ทั 
งนี
 กรรมการไม่
น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั 
งหมดจะตอ้งมถีิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏบิตัิหน้าที�และใช้ดุลยพนิิจอย่างเป็นอิสระในการพจิารณาตดัสนิใจในเรื�อง
ต่างๆ โดยสามารถตั 
งคําถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที�มีความเห็นขดัแย้งในเรื�องที�มี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไม่อยู่ภายใตอ้ทิธพิลของกลุ่มบุคคลใด 

(2) วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครั 
งใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสามเป็นอตัรา  ถ้า
จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 
กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัการแปรสภาพนั 
นให้จบัสลากกนั ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั 
นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ�งพ้นจาก
ตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตั 
งใหม่อกีไดโ้ดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

". ตาย 

�. ลาออก 

!. ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

H. ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนผูถ้อืหุน้ที�มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่ ากึ� งห นึ� งของจํานวนหุ้นถือโดย 
ผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

\. ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

(3) ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งเป็นผูท้ี�มคีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์และคุณสมบตัทิี�เหมาะสม  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ประธานกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการบรษิทัฯ และมหีน้าที�ในฐานะเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ประธานกรรมการบรษิทัฯ รบัผดิต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามแนวทางและ
นโยบายของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ทั 
งนี
 ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
ฯ มแีนวปฏบิตัิเกี�ยวกบัโครงสร้างคณะกรรมการว่า ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนคณะกรรมการ
ทั 
งหมดนั 
น นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัมี ในฐานะประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 
เนื�องจากในอดตีบรษิทัฯ มกีารจ้างเป็นที�ปรกึษาเพื�อใหค้ําแนะนําเรื�องระบบรายการทางการเงนิและบญัช ี
และระบบการจดัการ โดยรบัค่าจ้างเป็นรายเดอืน ซึ�งสญัญาจ้างที�ปรกึษาดงักล่าวได้ครบกําหนดในเดือน
มกราคม �\\` ที�ผ่านมา และบรษิทัฯ ไม่ไดต่้ออายุสญัญาจา้งดงักล่าว รวมทั 
งปจัจุบนับรษิทัฯ มกีรรมการ
อสิระจํานวนทั 
งสิ
น 4 ท่านจากจํานวนคณะกรรมการทั 
งหมด 10 ท่าน ซึ�งไม่ถงึกึ�งหนึ�งตามหลกัการขา้งต้น 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ จะไม่ทําสญัญาจา้ง นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ีเป็นที�ปรกึษาใหแ้ก่บรษิทัฯ อกีในอนาคต 
ส่งผลใหต้ั 
งแต่ วนัที� " กุมภาพนัธ ์�\]b หรอืหลงัครบกําหนดระยะเวลา � ปี นับจากวนัที�บรษิทัฯ ไม่ไดต่้อ
อายุสญัญาจา้งที�ปรกึษากบันายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ี แลว้นั 
น นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ีจะมคุีณสมบตัขิอง
กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้โครงสร้าง
คณะกรรมการสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดแูลที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

(4) ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเสนอแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รบั 
การพจิารณาอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยกาํหนดเป็นนโยบายประกอบ ดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงันี
  

". ผลประกอบการของบรษิทัฯ และขนาดธุรกจิ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนกรรมการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 

�. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที� และขอบเขตความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

!. ประโยชน์ที�คาดว่าบรษิทัฯ จะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน 

H. ค่ าตอบแทนที�กํ าหนดขึ
นนั 
นจะต้องสามารถจูง ใจกรรมการที�มี คุณสมบัติ เหมาะสมกับ 
ความจาํเป็นและสถานการณ์ของบรษิทัฯ มาเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารได ้ 

(5) บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ  นอกเหนือจากการดําเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  รวมทั 
งมติของที�ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยงัมีอํานาจหน้าที� และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามที�ปรากฏในขอ้กําหนดเกี�ยวกบัขอบเขต อํานาจหน้าที� และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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(6) คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที�ความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั 
งกรรมการจํานวนหนึ�งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการบรษิทัฯ และมหีน้าที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

ปจัจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั 
งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน � คณะ ได้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารโดยได้มกีารกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที� และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไวอ้ย่างชดัเจน 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอสิระทั 
งหมด ! คน และมกีรรมการอสิระ " คนที�มคีวามรู้ทางดา้นการเงนิและการ
บญัช ีโดยกรรมการอสิระมอีาํนาจ หน้าที�และความรบัผดิชอบ ตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ  

�. คณะกรรมการบรหิาร  

มจีาํนวนไม่น้อยกว่า !คน โดยมขีอบเขต อาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบ ตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ 

(7) การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงันี
 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ] ครั 
งต่อปี และม ี
การประชุมพิเศษเพิ�มตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย d วนั และ 
การประชุมทุกครั 
ง จะต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 
งหมด 
จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

2. มกีารกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการร่วมกนัพจิารณา
เรื�องที�จะเขา้เป็นวาระการประชุม ทั 
งนี
 เลขานุการบรษิทัฯ มหีน้าที�ดแูลใหก้รรมการไดร้บัเอกสาร
การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพยีงพอสําหรบัการศกึษา และพจิารณาเรื�องเพื�อ
การใหค้วามเหน็ และการออกเสยีงลงคะแนน 

3. ประธานกรรมการมหีน้าที�จดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพยีงพอที�ฝา่ยจดัการจะเสนอเอกสารขอ้มลูเพื�อการ
อภิปราย และเพียงพอสําหรบัคณะกรรมการที�จะอภิปรายในประเด็นสําคญั เปิดโอกาสและ
สนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละคนแสดงความคดิเหน็ก่อนสรุปความเหน็ที�ไดจ้ากที�ประชุม 

4. ในการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ กรรมการซึ�งมสี่วนได้เสยีในเรื�องที�พจิารณา ไม่มสีทิธอิอก
เสยีงและตอ้งไม่อยู่ในที�ประชุมในวาระดงักล่าวๆ  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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5. การประชุมทุกครั 
ง ต้องมกีารจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการ
ประชุมที�ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบได ้

(8) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิัทฯ  และสารสนเทศทาง 
การเงนิที�ปรากฏในรายงานประจําปี การจดัทํารายงานทางการเงนิเป็นการจดัทําตามมาตรฐานการบญัชทีี�
ร ับรองโดยทั �วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ�าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมดัระวงัในการจดัทํา รวมทั 
งกําหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลเกี�ยวกบัคุณภาพของ
รายงานทางการเงนิ และเป็นผูใ้หค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ   

(9) การเสรมิความรูแ้ละมุมมองในธุรกจิแก่กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นใหม้กีารเสรมิความรูแ้ก่กรรมการ โดยใหก้รรมการแต่ละท่านไดม้โีอกาสเขา้
ร่วมการอบรมซึ�งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื�อเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการ 
ทุกคน 

7. การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที�ครอบคลุมทุกด้าน ทั 
งด้านการเงิน และ 
การปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง และจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ที�มปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทัฯ อยู่เสมอ จดัใหม้กีารกําหนดลําดบัขั 
นของ
อาํนาจอนุมตั ิและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานที�มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลในตวั กาํหนดระเบยีบการ
ปฏบิตังิานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มหีน่วยงานตรวจสอบภายในที�เป็นอสิระ ทําหน้าที�ตรวจสอบการปฏบิตังิาน
ของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�วางไว ้ รวมทั 
งประเมนิประสทิธภิาพและความเพยีงพอของการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบรษิทัฯ  

��.7    คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ณ วนัที� 14 พฤษภาคม �\\` โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน  ! คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร 

��.7.�  คณะกรรมการบริษทัฯ 

รายชื)อ ตาํแหน่ง 
".  นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ี ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 
�.  นายนิวตั ิลมุนพนัธ ์ กรรมการ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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รายชื)อ ตาํแหน่ง 
3. นายเมธา จนัทรแ์จม่จรสั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
H. นางวณีา อรญัญเกษม กรรมการอสิระ 
\.  นายพรีะพงศ ์จรญูเอก กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
].  นางอารดา จรญูเอก กรรมการ  
d. นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ กรรมการ  
`.  นายสหสั ตรทีพิยบุตร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
e.  พลอากาศเอกบุรรีตัน์ รตันวานิช กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
"b. นางสาววรุณรตัน์  จูจ้นิดา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 

 
(1) วาระการดาํรงตําแหน่ง 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครั 
งใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหนึ�งในสามเป็นอตัรา  
ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 
กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัการแปรสภาพนั 
นใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั 
นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่งอาจ
ไดร้บัเลอืกตั 
งใหม่อกีไดโ้ดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

". ตาย 

�. ลาออก 

!. ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

H. ที�ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนผู้ถือหุ้นที�มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ถอืโดยผู้
ถอืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

\. ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

(2) ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมทั 
งมตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครั 
งที� 8/ 
2557 เมื�อวนัที� "b พฤศจกิายน �\\d ไดม้มีตกิาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที� และความรบัผดิชอบ ดงันี
 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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1. ปฏบิตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท  มติคณะกรรมการ
บริษัท และมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์
สจุรติ 

2. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และกําหนดรายละเอยีดและใหค้วามเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ กลยุทธ์
ทางธุรกจิ ทศิทางของธุรกจิ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และ
งบประมาณของบรษิทั และบรษิทัย่อย ตามที�คณะกรรมการบรหิารและฝา่ยจดัการจดัทาํ 

3. ควบคุมกาํกบัดแูลการบรหิารงานและการจดัการของคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที�
บรหิาร ฝ่ายจดัการ หรอืบุคคลใด ๆ ซึ�งได้รบัมอบหมายใหท้ําหน้าที�ดงักล่าว เพื�อให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

4. ตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื�อง เพื�อใหเ้ป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
และงบประมาณของบรษิทั  

5. ดําเนินการให้บรษิัท และบรษิัทย่อยนําระบบงานบญัชทีี�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช้ 
รวมทั 
งจดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัใหม้กีารทาํงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัสิ
นสดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึ�งผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ และนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาและอนุมตั ิ

7. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตั 
งผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทน
ที�เหมาะสม ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ในการ
ประชุมสามญัประจาํปี เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

8. จดัให้มนีโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธิภาพ เพื�อให้เชื�อมั �นได้ว่าบรษิัทฯ มีความ
รบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

9. พจิารณากําหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี�ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั 
ง
องค์กร และกํากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี�ยง โดยมี
มาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื�อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม 

10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั 
งบุคคลที�มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที�กําหนดใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  �\!\ (รวมทั 
งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. �\!\ (รวมทั 
งที�มกีารแก้ไขเพิ�มเตมิ) 
รวมถงึ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง เขา้ดาํรงตําแหน่ง ในกรณีที�ตําแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากออกตามวาระ และพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแต่งตั 
ง
กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื�อนําเสนอต่อ
ที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

11. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตั 
งคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และคณะอนุกรรมการอื�นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที�แต่งตั 
ง เพื�อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�ของ
คณะกรรมการ 

ทั 
งนี
 การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ที�กําหนดนั 
น ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อํานาจที�ทําให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการที�อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื�นใดทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที�
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

12. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหก้รรมการคนหนึ�งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื�นใดปฏบิตักิาร
อย่างหนึ�งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรอื
อาจมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าวมอีํานาจตามที�คณะกรรมการเหน็สมควรและภายใน
ระยะเวลาที�คณะกรรมการเหน็สมควร ซึ�งคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี�ยนแปลง
หรอืแกไ้ขการมอบอาํนาจนั 
นๆ ไดเ้มื�อเหน็สมควร 

ทั 
งนี
 การมอบอํานาจนั 
นต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจที�ทําใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถ
พจิารณาและอนุมตัิรายการที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรอืมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดที�จะทาํขึ
นกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี (ตามที�
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอื 
ประกาศอื�นใดของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง) เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการที�เป็นไปตามนโยบาย
และหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

��.7.7  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที� 10 พฤศจกิายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี
 

รายชื)อ ตาํแหน่ง 
1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลอากาศเอกบุรรีตัน์ รตันวานิช กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาววรุณรตัน์  จูจ้นิดา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีายกววีฒัน์ วฒันากรวานิชย ์ทาํหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั 
งนี
 นางสาววรุณรตัน์  จูจ้นิดา เป็นกรรมการตรวจสอบที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทาน
ความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ  

(1) วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหน่ง เท่ากบัวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
กรรมการตรวจสอบซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตั 
งให้กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีที�
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื�นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ แต่งตั 
ง
บุคคลที�มคุีณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหก้รรมการตรวจสอบมจีาํนวนครบตามที�คณะกรรมการ
บรษิัทฯ กําหนด โดยบุคคลที�เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพยีงวาระที�เหลอือยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ�งตนทดแทน 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.!."" หน้าที�14 

(2) ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯภายใต้บรษิทัมหาชน ครั 
งที�"/255d เมื�อวนัที� "b พฤศจกิายน 2557ไดม้มีติ
กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี
 

1.  รายงานทางการเงนิและการสอบบญัช ี

-  สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯเพื�อใหม้ั �นใจว่ารายงานทางการเงนิแสดงถึงฐานะทาง
การเงนิอย่างถูกต้องน่าเชื�อถอืและเปิดเผยอย่างเพยีงพอและบรษิทัฯมกีารปฏบิตัติามมาตรฐาน
การบญัชกีฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง 

-  พจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตั 
งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯเพื�อใหไ้ดผู้ส้อบบญัชี
ที�มคีวามเป็นอสิระ 

-  สง่เสรมิความเป็นอสิระและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

-  จดัใหม้กีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปี 
ละ " ครั 
ง 

2. การควบคุมภายใน 

-  สอบทานใหบ้รษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในที�เพยีงพอและมปีระสทิธผิล 

-  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบบริหารความเสี�ยงและมาตรการในการจัดการความเสี�ยงอย่าง
เหมาะสม 

-  สอบทานกระบวนการภายในเกี�ยวกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

3. การตรวจสอบภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผลและกํากบัให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏบิตังิานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

-  พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาแต่งตั 
งโยกย้ายและการพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

-  พจิารณาอนุมตักิฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

-  อนุมตัิและประเมนิแผนการตรวจสอบภายในประจําปีเพื�อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบั
ประเภทและระดบัความเสี�ยงของบรษิทัฯ 

-  สอบทานและพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเกี�ยวกบัผลการตรวจสอบ 

-  ประสานความเขา้ใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายจดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ผูส้อบบญัชใีหอ้ยู่ในแนวทางเดยีวกนัรวมทั 
งพจิารณาขอบเขตการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัฯใหม้คีวามสมัพนัธแ์ละเกื
อกลูกนั 

 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
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4. การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 

-  สอบทานให้บรษิัทฯปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์และกฎหมายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

-  พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ทั 
งนี
เพื�อใหม้ั �นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

5. การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ�ง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยขอ้มูลอย่าง
น้อย ดงันี
 

(ก) ความเหน็เกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

(ข) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

(ค) ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(ง) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎ
บตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื�นที�เหน็ว่า ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั �วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที�และความ
รบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ
หรอืการกระทําซึ�งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ
เพื�อบรษิทัฯดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรไดแ้ก่รายการที�
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์การทุจรติหรอืมสีิ�งผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องที�สาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯเป็นตน้ 

7.  หน้าที�อื�นๆ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรกึษาจากที�ปรกึษาภายนอกที�เป็นอสิระไดใ้นกรณีจาํเป็น
โดยบรษิทัฯเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

-  ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อ
อนุมตั ิ
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 -  ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

11.2.:  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั 
งที� �/�\\` เมื�อวนัที� �` กุมภาพนัธ์ �\\` ได้มมีติอนุมตักิารแต่งตั 
ง
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รวมทั 
งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที� และความรบัผดิชอบ ดงันี
 

ณ วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ �\\` คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
จาํนวน \ ท่าน ดงันี
 

รายชื)อ ตาํแหน่ง 
1. พลอากาศเอกบุรรีตัน์ รตันวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นายสหสั ตรทีพิยบุตร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาววรุณรตัน์  จูจ้นิดา กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
H. นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
\. นายพรีะพงศ ์จรญูเอก กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดยมนีายววิฒัน์ รตันอุบล ทาํหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(1) วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการดํารงตําแหน่ง เท่ากบัวาระการดํารงตําแหน่งของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั 
ง
ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได ้กรณีที�ตําแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื�นใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั 
งบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เพื�อใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมจีํานวนครบตามที�คณะกรรมการบรษิัทฯ 
กาํหนด โดยบุคคลที�เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงวาระที�เหลอือยู่ของ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึ�งตนทดแทน 

(2) ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ภายใต้บรษิทัมหาชน ครั 
งที� �/�\\` เมื�อวนัที� �` กุมภาพนัธ ์255` ไดม้มีติ
กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดงันี
 

1.  พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื�อดํารงตําแหน่ง
กรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รวมทั 
งคดัเลอืกบุคคลและเสนอชื�อบุคคลที�มคุีณสมบตัเิหมาะสม
เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอื ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพจิารณาแต่งตั 
งเป็น
กรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

3. ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต่อที�
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของกรรมการบรษิัทฯ ให้คณะกรรมการบรษิัทฯ นําเสนอที�ประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อพจิารณา
อนุมตั ิ

4. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ
รบัทราบ และจดัทาํรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปีของบรษิทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. จดัทําการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และรายงานผล
การประเมนิประจาํปีต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

6. ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 

11.2.4  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที� "" สงิหาคม �\\` คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ มจีาํนวน ` ท่าน ดงัต่อไปนี
 

รายชื)อ ตาํแหน่ง 
".  นายเมธา จนัทรแ์จม่จรสั ประธานกรรมการบรหิาร 
�.  นายพรีะพงศ ์จรญูเอก กรรมการบรหิาร 
!.  นางอารดา จรญูเอก กรรมการบรหิาร 
H.  นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ กรรมการบรหิาร 
\. นายสรุนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์ กรรมการบรหิาร 
]. นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ ์ กรรมการบรหิาร 
7. นายสริพิงศ ์ศรสีว่างวงศ ์ กรรมการบรหิาร 
8. นายจริายุ ศรกีฤดากงัวาน กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางสาววารศิา วาระแก่นทราย ทาํหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

(1) วาระการดาํรงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบรหิารไม่มวีาระการดํารงตําแหน่ง กรณีที�ตําแหน่งกรรมการบรหิารว่างลง ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตั 
งบุคคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื�อให้กรรมการบริหารมจีํานวนครบตามที�
คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนด  

(2) ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ภายใต้บรษิทัมหาชน ครั 
งที� "/�\\d เมื�อวนัที� "b พฤศจกิายน �\\dไดม้มีติ

กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารดงันี
 

1. คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที�ในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารประกอบ
กจิการของบรษิทัฯ  ทั 
งนี
 การบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั 
หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรอืคําสั �งใดๆ ที�คณะกรรมการบรษิทัฯ กําหนด นอกจากนี
 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ให้คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที�ในการพจิารณากลั �นกรองเรื�องต่างๆ ที�จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ เพื�อพจิารณาอนุมตั ิหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

2. คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที�จดัทําวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกจิ ทศิทางของธุรกจิ นโยบายทางธุรกจิ 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพื�อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที�ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงินเพื�อการลงทุนของบริษัทฯ  หรือการ
ดําเนินงานต่างๆ เพื�อการกูย้มื หรอืการขอสนิเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ ตลอดจน
การเขา้เป็นผู้คํ
าประกนัเพื�อการดําเนินธุรกจิปกติของบรษิัทฯ  โดยวงเงนิแต่ละรายการเป็นไปตาม
ตารางอาํนาจอนุมตัทิี�ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ 

ทั 
งนี
 อาํนาจอนุมตัริายการที�สาํคญัของคณะกรรมการบรหิาร สรุปดงัต่อไปนี
 

- การใช้งบลงทุนและ งบค่าใช้จ่ายดําเนินการเกนิกว่าที�ได้รบัอนุมตัติามงบประมาณประจําปี
วงเงนิไม่เกนิรอ้ยละ "b หรอืไม่เกนิ "b,bbb,bbb บาท (จาํนวนใดตํ�ากว่า) 

- การซื
อที�ดนิเพื�อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที�
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ วงเงนิไม่เกนิ 200,000,000บาท 

- การจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งเพื�อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยต์ามงบประมาณการพฒันา
โครงการที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ วงเงนิไม่เกนิ Hbb,bbb,bbb บาท 

- การจดัซื
อวสัดุก่อสร้างและอื�นๆ เพื�อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ตามงบประมาณการ
พฒันาโครงการที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ วงเงนิไม่เกนิ ]b,bbb,bbb บาท 

- การจดัจา้งบรษิทัที�ปรกึษางานบรหิารและควบคุมงานก่อสรา้งที�ปรกึษาโครงการ ผูอ้อกแบบ
ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที�ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัฯ วงเงนิไม่เกนิ 
�b,bbb,bbb บาท 

5. คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที�รายงานผลการดําเนินงานในเรื�องดงัต่อไปนี
 ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ทราบ 

- รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที�กาํหนดโดยตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

- รายงานของผูต้รวจสอบบญัชเีกี�ยวกบังบการเงนิของบรษิทัฯ  ซึ�งรวมถงึงบการเงนิประจําปี
และงบการเงนิรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที�กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

- รายงานอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็สมควร 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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6. ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร เพื�อพจิารณาดาํเนินการใดๆ ตามอาํนาจหน้าที�ของตนที�กาํหนดใน
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนี
 จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของคณะกรรมการบรหิารทั 
งหมดเขา้ร่วมประชุม จงึจะถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุมใน
อนัที�จะสามารถดาํเนินการใดๆ ดงักล่าวได ้

7. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ใหก้รรมการแต่ละคนมสีทิธอิอกเสยีง
ได ้" (หนึ�ง) เสยีง ในกรณีที�เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมสีทิธอิอกเสยีงชี
ขาดอกี " 
(หนึ�ง) เสยีง 

8. การลงมตใินเรื�องใดๆ ของคณะกรรมการบรหิาร ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงอนุมตั ิหรอืเหน็ชอบ (แลว้แต่
กรณี) ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนเสยีงทั 
งหมดขององคป์ระชุมในคราวการประชุมเพื�อลงมตนิั 
น 

9. ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร ตามความจาํเป็นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ�งจะเรยีกให้
มกีารประชุมเป็นกรณีพเิศษต่างหากจากการประชุมตามปกติกไ็ด้ แต่ทั 
งนี
 ต้องบอกกล่าววาระการ
ประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื�นในระยะเวลาตามสมควร และเพยีงพอแก่การทาํหน้าที�กรรมการในการ
พจิารณาวาระการประชุมนั 
น 

10. คณะกรรมการบรหิารจะแต่งตั 
งคณะทาํงาน และ/หรอืบุคคลใดๆ เพื�อทําหน้าที�กลั �นกรองงานที�นําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพื�อใหด้ําเนินงานใด ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที�ของคณะ
กรรมการบรหิาร หรอืเพื�อให้ดําเนินการใดๆ แทน ตามที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร
ภายในขอบเขตแห่งอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบรหิารกไ็ด ้

11. คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื�นปฏบิตังิานเฉพาะ
อย่างแทนได ้โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการ
มอบอํานาจตามหนังสอืมอบอํานาจที�ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั �งที�
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ทั 
งนี
 การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนั 
น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที�ทําให้
คณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการที�ตนหรอื
บุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) อาจมสี่วนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ใน
ลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  

12. ดาํเนินการอื�นใดๆ ตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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11.2.5  คณะผูบ้ริหาร 

ณ วนัที� "" สงิหาคม �\\` บรษิทัฯมคีณะผูบ้รหิาร จาํนวน 9 ท่าน ดงันี
 

รายชื)อ ตาํแหน่ง 
".  นายพรีะพงศ ์จรญูเอก ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (CEO)  
�.  นางอารดา จรญูเอก ประธานเจา้หน้าที�ปฎบิตักิาร (COO) 
!. นายสริพิงศ ์ศรสีว่างวงศ ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิารร่วม (CO-CEO) รกัษาการผูช้ว่ย

กรรมการผูจ้ดัการฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์และรกัษาการผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด 

H.  นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิและการบญัช ี
\. นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยพฒันาธุรกจิ  
]. นายสรุนิทร ์สหชาตโิภคานนัทร ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยบรหิารโครงการ 
d. นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิและการบญัชอีาวุโส 
`. นางสาวรวกีร บุญพรม ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิ 
e.  นางมะลวิลัย ์บตุรชาต ิ ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 
งที� \/�\\d เมื�อวนัที� "H สงิหาคม �\\d และครั 
งที� d/�\\` เมื�อวนัที� "b 

สงิหาคม �\\` ไดม้มีตกิาํหนดขอบเขตอาํนาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที�บรหิารดงันี
 

1. รบัผดิชอบกํากบัดูแลการดําเนินกจิการและ/หรอืการบรหิารงานประจําวนัของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯทั 
งนี
ในการบริหารกจิการของบริษัทฯดงักล่าวจะต้อง
เป็นไปตามนโยบายขอ้บงัคบัหรอืคําสั �งใดๆที�คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร
กาํหนด 

2. ดูแลบรหิารดําเนินงานและปฏบิตังิานประจําตามปกติธุรกจิเพื�อประโยชน์ของบรษิทัฯใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯตลอดจนระเบยีบนโยบายแผนงานและงบประมาณที�กาํหนดโดย
ที�ประชุมคณะกรรมการบรหิารและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัฯและ/หรอืผูถ้อืหุน้ 

3. นําเสนอวสิยัทศัน์กลยุทธ์ทางธุรกจิทศิทางของธุรกจินโยบายทางธุรกจิเป้าหมายแนวทางแผนการ
ดําเนินงานงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรวมถึงโครงสร้างการบรหิารงานของบรษิทัฯ ต่อ
คณะกรรมการบรหิารเพื�อประโยชน์ในการจดัทําเรื�องดงักล่าวเพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ
และเขา้ร่วมการพจิารณาเรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการบรหิารและ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัฯ 

4. กํากับดูแลการดําเนินงานหรือการปฏิบตัิงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและ
งบประมาณที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมถงึการตดิตาม
และประเมนิผลการดาํเนินงานอย่างสมํ�าเสมอและมหีน้าที�รายงานผลการดําเนินงานการบรหิารจดัการ
รวมถึงความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. นําเสนอเรื�องที�สําคัญต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ อนุมตั ิหรอืเพื�อการอื�นใดตามความเหมาะสม 
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ส่วนที� �.!."" หน้าที�21 

6. ออกคาํสั �งระเบยีบประกาศและบนัทกึต่างๆเพื�อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายเพื�อผลประโยชน์
ของบรษิทัฯรวมถงึเพื�อรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

7. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื�อให้การ
ดําเนินการทางธุรกจิรวมทั 
งการบรหิารความเสี�ยงของบรษิัทฯเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั
รวมทั 
งนโยบายของบรษิทัฯตามหลกัธรรมาภบิาล 

8. พจิารณาอนุมตัิการจ่ายค่าใช้จ่ายการดําเนินงานในการดําเนินงานตามธุรกจิปกติของบรษิัทฯ โดย
วงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในตารางอํานาจอนุมตัิที�ผ่านการอนุมตัิมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ 

ทั 
งนี
 อาํนาจอนุมตัริายการที�สาํคญัของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร สรุปดงัต่อไปนี
 

- การใช้งบลงทุนและ งบค่าใช้จ่ายดําเนินการเกนิกว่าที�ได้รบัอนุมตัติามงบประมาณประจําปี
วงเงนิไม่เกนิรอ้ยละ d หรอืไม่เกนิ d,bbb,000 บาท (จาํนวนใดตํ�ากว่า) 

- การซื
อที�ดนิเพื�อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที�
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ วงเงนิไม่เกนิ"00,000,000บาท  

- การจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง เพื�อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ตามงบประมาณการพฒันา
โครงการที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ วงเงนิไม่เกนิ �bb,bbb,000 บาท 

- การจดัซื
อวสัดุก่อสร้างและอื�นๆ เพื�อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ตามงบประมาณการ
พฒันาโครงการที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ วงเงนิไม่เกนิ !b,bbb,000 บาท 

- การจดัจา้งบรษิทัที�ปรกึษางานบรหิารและควบคุมงานก่อสรา้งที�ปรกึษาโครงการ ผูอ้อกแบบ
ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที�ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัฯ วงเงนิไม่เกนิ 
"b,bbb,000 บาท 

9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที�สําคัญๆที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือที�
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

10. มอีํานาจแต่งตั 
งคณะทํางานชุดต่างๆเพื�อประโยชน์และประสทิธภิาพการจดัการที�ดแีละโปร่งใสและมี
อํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื�นใดหนึ�งคนหรือหลายคนปฏบิตัิการอย่างหนึ�งอย่างใดโดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของประธานเจา้หน้าที�บรหิารหรอือาจมอบอํานาจเพื�อใหบุ้คคลดงักล่าวมอีํานาจ
ตามที�ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที�เหน็สมควรซึ�งประธานเจ้าหน้าที�
บรหิารอาจยกเลกิเพกิถอนเปลี�ยนแปลงหรอืแกไ้ขบุคคลที�ไดร้บัมอบอํานาจหรอืการมอบอํานาจนั 
นๆ
ไดต้ามที�เหน็สมควร 

11. ดําเนินงานอื�นใดตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิารและ/หรอืที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ทั 
งนี
การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที�บรหิารนั 
นจะไม่มลีกัษณะเป็น
การมอบอํานาจหรอืมอบอํานาจช่วงที�ทําให้ผู้รบัมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที�บรหิารสามารถอนุมตัิ
รายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและ/หรอื
ตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งประธานเจา้หน้าที�บรหิารไม่มอีํานาจ
อนุมตัิการดําเนินการในเรื�องดงักล่าวโดยเรื�องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที�
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื�ออนุมตัิต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที�เป็นไปตามธุรกจิปกติและ
เงื�อนไขการคา้ปกตซิึ�งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์และ/
หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

��.:    การสรรหาและแต่งตั =งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

��.:.� กรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัฯประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั 
งหมดและไม่
น้อยกว่า 3 คนกรรมการอสิระของบรษิทัฯจะตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ
กําหนดซึ�งมคีวามเขม้งวดไม่น้อยกว่าคุณสมบตัทิี�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยฯ์ กําหนดทั 
งนี

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั 
งหมดจะตอ้งมถีิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

 การสรรหากรรมการนั 
น บริษัทฯ จะให้ความสําคญักบับุคคลที�มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มี
ประวตัิการทํางานที�ด ีและมภีาวะผู้นํา วสิยัทศัน์กวา้งไกล รวมทั 
งมคุีณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิี�ดต่ีอ
องคก์ร  สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ นอกจากนี
 ยงัจะ
คํานึงถึงคุณสมบตัิที�เหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยุทธ์ทางธุรกจิของ
บรษิทัฯ อกีดว้ย มกีระบวนการที�โปร่งใส สรา้งความมั �นใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

 ในการแต่งตั 
งกรรมการบรษิทัฯบรษิทัฯจะพจิารณาจากความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัธุรกจิหรอืพจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ที�มปีระสบการณ์ในธุรกจิที�จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯโดย
บุคคลดงักล่าวจะต้องมคุีณสมบตัคิรบตามพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดัพ.ศ. 2535 กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศคณะกรรมการตลาดทุน
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบัและ/หรอืกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งอย่างไรกต็ามการแต่งตั 
งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการ
พจิารณาอนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  และ/หรอื ที�ประชุมผูถ้ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) ทั 
งนี
ขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯกาํหนดใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั 
งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี
 

(1)  ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที�มีอยู่ทั 
งหมดตาม (1) เลือกตั 
งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด้ในกรณีที�เลอืกตั 
งบุคคลหลายคนเป็นเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมาก
น้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3)  บุคคลที�ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั 
งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ
ที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั 
งในครั 
งนั 
นในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั 
งในลําดบัถดัลงมามคีะแนน
เสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการที�จะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตั 
งในครั 
งนั 
นใหป้ระธานที�ประชุมเป็นผูอ้อก
เสยีงชี
ขาด 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีทุกครั 
งใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนั 
น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สุดกบัสว่น
หนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัการแปรสภาพนั 
นใหจ้บัสลากกนั ส่วน
ปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั 
นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่งอาจ
ไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตําแหน่งอกีไดโ้ดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 ทั 
งนี
นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้กรรมการจะพน้จากตําแหน่งเมื�อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาด
คุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมาย (4) ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถอื
โดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงหรอื (5) ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

��.:.7  กรรมการอิสระ 

 บรษิทัฯจะคดัเลอืกบุคคลที�จะมาดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระโดยพจิารณาจากคุณสมบตัติามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนรวมถงึประกาศขอ้บงัคบัและ/หรอื กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งทั 
งนี
 จํานวนของกรรมการอสิระ
จะตอ้งมอีย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั 
งหมด และไม่น้อยกว่า ! คน 

 คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี
 

".  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ " ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ  โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั 
นๆ ดว้ย 

�.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  ที�ปรกึษาที�ได้รบัเงนิเดอืน
ประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั
เดยีวกนั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า � ปี ทั 
งนี
 ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที�กรรมการอสิระเคย
เป็นขา้ราชการ หรอืที�ปรกึษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

!.   ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะที�เป็นบดิามารดา คู่สมรส พี�น้อง 
และบุตร รวมทั 
งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม 
หรอืบุคคลที�จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ หรอื
บรษิทัย่อย 

H. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ  ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่าง
อสิระของกรรมการอสิระรายนั 
น รวมทั 
งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของ



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า � ปี  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง  รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อ
ประกอบกจิการ  การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ
าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนี
สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทํานองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระ
หนี
ที�ต้องชาํระต่ออกีฝา่ยหนึ�ง ตั 
งแต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตั 
งแต่ 20 
ลา้นบาทขึ
นไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั 
งนี
 การคํานวณภาระหนี
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
คาํนวณมลูค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี
ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี
ที�
เกดิขึ
นในระหว่างหนึ�งปีก่อนวนัที�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

\. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนัก
งานสอบบญัช ีซึ�งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
� ปี 

]. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่  บรษิัท
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชพีนั 
นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า � ปี 

d. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั 
งขึ
นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักิจการของบรษิัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ " ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอก
เสยีงทั 
งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบั
กจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

��.:.:  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดร้บัการแต่งตั 
งจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และจะต้องเป็นกรรมการอสิระ
ของบรษิทัฯ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมจีาํนวนอย่างน้อย ! คน และมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย " คนที�มคีวามรู้
ทางดา้นการเงนิและการบญัช ีโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ ดงันี
  

". ได้รบัการแต่งตั 
งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

�. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

!. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกจิการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

H. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที�เป็นบริษัท 
จดทะเบยีน 

\. มหีน้าที�ในลกัษณะเดยีวกบัที�กําหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขต
การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

]. มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั 
งนี
 ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย " คน ที�มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ใน
การสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิได ้

d. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั 
งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที�ได้รบัการแต่งตั 
งเป็น
กรรมการตรวจสอบทั 
งหมดทาํการเลอืกบุคคลหนึ�งขึ
นมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

`. ใหบุ้คคลใดที�ไดร้บัการแต่งตั 
งโดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

��.:.>  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั 
งที� �/�\\` เมื�อวนัที� �` กุมภาพนัธ์ �\\` ได้มมีติอนุมตัิให้แต่งตั 
ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื�อกําหนด
นโยบายด้านการสรรหาบุคคลที�จะเขา้มาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง และกลั �นกรองบุคคลที�มคุีณสมบตัิ
เหมาะสมก่อนเสนอชื�อใหค้ณะกรรมการ หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้แต่งตั 
ง นอกจากนี
 ยงัมบีทบาทสาํคญัในการพจิารณา
หลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงเพื�อให้มคีวามเหมาะสม และสะท้อนถึง
ความสามารถในการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการและผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

��.:.?  กรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบรหิารจะต้องได้รบัการแต่งตั 
งจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ทั 
งนี
 คณะกรรมการบรหิารทํา
หน้าที�ในการบรหิารกจิการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และการพจิารณา
กลั �นกรองเรื�องต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ตลอดจนตดิตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการ



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
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บรหิารงานต่างๆ ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ จะตอ้งมจีาํนวน
ไม่น้อยกว่าสาม (!) คน  

��.>   การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 
งที� H/�\\d เมื�อวนัที� �9 กรกฎาคม �\\d บริษัทฯ กําหนด
นโยบายการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อกาํหนดมาตรการและ
กลไกทั 
งทางตรงและทางออ้มเพื�อใหบ้รษิทัฯ สามารถกํากบัดูแลและบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วม รวมถงึการตดิตามดูแลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีารปฏบิตัติามมาตรการและกลไกต่างๆ ที�กําหนดไวไ้ด้
เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน 
กฎหมายหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์างๆ ที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทั 
งนี
 เพื�อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ ในบรษิัทย่อยและ
บรษิทัร่วมดงักล่าว 

ในกรณีที�นโยบายนี
กําหนดให้การทํารายการหรอืการดําเนินการใดๆ ซึ�งมนีัยสําคญัหรอืมผีลต่อฐานะทาง
การเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เป็นเรื�องที�จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของ
บรษิทัฯ หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  (แลว้แต่กรณี)  ใหก้รรมการบรษิทัฯ มหีน้าที�ในการจดัใหม้กีารประชุม
คณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอืการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื�อพจิารณาอนุมตัเิรื�องดงักล่าวก่อนที�บรษิทั
ย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วมจะจดัประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื�อพจิารณาอนุมตั ิและ/หรอื
ก่อนการทาํรายการหรอืดาํเนินการในเรื�องนั 
น ในการนี
 ใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข 
ขั 
นตอนและวิธีการที�เกี�ยวข้องกับเรื�องที�จะขออนุมัตินั 
นตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมาย
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์างๆ ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่าที�ไม่ขดัหรอืแยง้) อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 

". การทํารายการหรอืการดําเนินการใดๆ ของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมในกรณีดงัต่อไปนี
จะต้องไดร้บั
อนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ  หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  (แลว้แต่กรณี) 

(") เรื�องที�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ  

(ก) การแต่งตั 
งหรอืเสนอชื�อบุคคลเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม
อย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้
กรรมการและผูบ้รหิารที�บรษิทัฯ เสนอชื�อ หรอืแต่งตั 
งมดุีลยพนิิจในการพจิารณาออกเสยีงใน
การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วมในเรื�องที�เกี�ยวกบัการบรหิาร
จัดการทั �วไปและดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ที�
กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมจะเหน็สมควรเพื�อประโยชน์สงูสุด
ของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วม เว้นแต่เรื�องที�กรรมการและผูบ้รหิารรายนั 
นมี
สว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื�องดงักล่าว 

 ทั 
งนี
 กรรมการหรอืผูบ้รหิารตามวรรคขา้งตน้ที�ไดร้บัการเสนอชื�อนั 
น ต้องเป็นบุคคลที�มรีายชื�อ
อยู่ในระบบขอ้มลูรายชื�อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัที�ออกหลกัทรพัย ์(White List) รวมถงึ 
และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่า



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกําหนด
ลกัษณะขาดความไม่น่าไวว้างใจของกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

(ข) การพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจาํปี และเงนิปนัผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัย่อย 

(ค) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื�องที�มนีัยสาํคญัตามขอ้ (�) 
(ฉ)    

(ง) การพจิารณาอนุมตังิบประมาณประจาํปีของบรษิทัย่อย 

รายการตั 
งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นี
เป็นรายการที�ถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัย่อย ดงันั 
น  จะต้อง
ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ ก่อน ทั 
งนี
 ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดรายการที�
บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณ
รายการตามที�กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรพัย์สนิ และ/หรือ เรื�อง การทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณา
อนุมตจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ  ซึ�งรายการดงัต่อไปนี
คอื 

(จ) กรณีที�บรษิทัย่อยตกลงเขา้ทํารายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอืรายการที�
เกี�ยวกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย  

(ฉ) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสทิธเิรยีกรอ้งที�มต่ีอผูท้ี�ก่อความเสยีหาย
แก่บรษิทัย่อย 

(ช) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อยทั 
งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

(ซ) การซื
อหรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื�นมาเป็นของบรษิทัย่อย 

(ฌ) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั 
งหมดหรือ
บางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวม
กจิการของบรษิทัย่อยกบับุคคลอื�น 

(ญ) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซื
อกจิการหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยทั 
งหมดหรอืสว่นที�มสีาระสาํคญั 

(ฎ) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื�อ การคํ
าประกนั การทํานิตกิรรมผูกพนับรษิทัย่อย
ใหต้อ้งรบัภาระทางการเงนิเพิ�มขึ
น หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื�นใดแก่
บุคคลอื�น และมใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 

(ฏ) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย  

(ฐ) รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกจิปกติของบรษิัทย่อยและเป็นรายการที�จะมผีลกระทบต่อ
บรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั  
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(�) เรื�องที�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ   

(ก) กรณีที�บรษิทัย่อยตกลงเขา้ทํารายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอืรายการที�
เกี�ยวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั 
งนี
 ต้องเป็นกรณีที�เมื�อ
คํานวณขนาดของรายการที�บรษิัทย่อยจะเขา้ทํารายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิัทฯ  
(โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที�กําหนดไว้ในประกาศที�เกี�ยวข้องของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้
โดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(ข) การเพิ�มทุนโดยการออกหุ้นเพิ�มทุนของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุ้น รวมทั 
งการลดทุน 
จดทะเบียนซึ�งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วน 
การใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัฯ  ทั 
งทางตรงและ/หรอืทางออ้ม ในที�ประชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ารอ้ยละสบิ ("b) ของจํานวนเสยีงทั 
งหมดในที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยนั 
น หรอืเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของ
บรษิัทฯ  ทั 
งทางตรงและ/หรอืทางอ้อมในที�ประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ 
ลดลงเหลอืน้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิ (\b) ของจาํนวนเสยีงทั 
งหมดในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ย่อยนั 
น 

(ค) การดําเนินการอื�นใดอนัเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทั 
ง
ทางตรงและ/หรอืทางออ้มในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่า
ร้อยละสบิ ("b) ของจํานวนเสยีงทั 
งหมดในที�ประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิัทย่อย หรอืเป็นผลให้
สดัส่วนการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัฯ  ทั 
งทางตรงและ/หรอืทางออ้มในที�ประชุม
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่าร้อยละหา้สบิ (\b) ของจํานวน
เสยีงทั 
งหมดในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยในการเขา้ทํารายการอื�นใด ที�มใิช่ธุรกจิปกติ
ของบรษิทัย่อย 

(ง) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย ทั 
งนี
 ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคาํนวณขนาดของกจิการบรษิทัย่อยที�
จะเลกินั 
นเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิัทฯ  (โดยนําหลกัเกณฑก์ารคํานวณรายการตามที�
กาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรพัย์สนิ มาบงัคบัใช้โดย
อนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(จ) รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที�จะมีผลกระทบต่อ 
บรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั ทั 
งนี
 ตอ้งเป็นกรณีที�เมื�อคาํนวณขนาดรายการนั 
นเปรยีบเทยีบกบั
ขนาดของบรษิัทฯ  (โดยนําหลกัเกณฑก์ารคํานวณรายการตามที�กําหนดไวใ้นประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื�อง การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งทรพัย์สนิ มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ไดร้บัการพจิารณาอนุมตจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(ฉ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื�องที�อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อฐานะการเงนิ
และการผลการดําเนินงานของบรษิทัย่อย ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษัทย่อยที�ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที�ประชุม



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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คณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย หรอืการจ่ายเงนิปนั
ผลของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

�. กรรมการของบรษิทัฯ จะต้องดําเนินการใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสี�ยง และ
ระบบป้องกนัการทุจรติ รวมถึงกําหนดให้มมีาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยและ
บรษิทัร่วมที�เหมาะสม มปีระสทิธภิาพและรดักุมเพยีงพอที�ทําใหม้ั �นใจไดว้่าการดําเนินการต่างๆ ของบรษิทั
ย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายอื�นๆ ของบริษัทอื�น และนโยบายฉบบันี
รวมถึงกฎหมายและ
ประกาศเรื�องการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึประกาศ  ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์างๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดอ้ย่างแทจ้รงิและ
ติดตามให้บรษิัทย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วมเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และ/หรอื รายการ
ไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ และ/หรอื รายการที�มนีัยสาํคญัอื�นใดต่อบรษิทัฯ และดําเนินการต่างๆ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการกํากบัดูแลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามที�กําหนดไวใ้น
นโยบายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 

��.5 การดแูลเรื)องการใช้ขอ้มลูภายใน 

บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิกีารตรวจสอบและควบคุมดูแล กรรมการและผูบ้รหิารในการนําขอ้มูลภายในของ
บรษิทัฯ ซึ�งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใชเ้พื�อแสวงหาประโยชน์สว่นตนดงันี
 

1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี�ยวกบัหน้าที�ในการ
รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
สาํนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา \e และบทกําหนดโทษตามมาตรา �d\ แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. �\!\ (รวมทั 
งที�มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) รวมทั 
งการรายงานการได้มาหรอื
จําหน่ายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานก.ล.ต. 
ตามมาตรา �H] และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา �e` แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. �\!\ (รวมทั 
งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ)  

�)   กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ รวมถงึคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัทําและ
เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัย์และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ของ 
บรษิทัฯ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา \e และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา �d\ แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. �\!\ (รวมทั 
งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) และจดัส่งรายงานดงักล่าว
มายงัเลขานุการบรษิัท ก่อนนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครั 
ง ทั 
งนี
 ให้จดัทําและนําส่งรายงานการถอื
ครองหลกัทรพัย์ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที�ได้รบัการแต่งตั 
งใหด้ํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร 
และจดัทําและนําส่งรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที�มี
การซื
อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ั 
น 

!)   กําหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยที�ได้รบัทราบขอ้มูลภายในที�
เป็นสาระสาํคญัซึ�งมผีลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการ
ซื
อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ในช่วง " เดอืน ก่อนที�งบการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนั 
นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชนและในช่วงระยะเวลา �H ชั �วโมงภายหลงัจากที�ขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ ได้เปิดเผยต่อ
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สาธารณชนแลว้ ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายในต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนั 
นใหผู้อ้ื�นทราบจนกว่าจะไดม้กีาร
แจ้งข้อมูลนั 
นให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิ
ดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็น
หนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอื
ใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้  

H)    กําหนดห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ใช้ขอ้มูลภายในของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที�มหีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  
ซึ�งยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ�งตนไดล่้วงรูม้าในตําแหน่งหรอืฐานะเช่นนั 
น มาใชเ้พื�อการซื
อหรอื
ขายหรอืเสนอซื
อหรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื�นซื
อหรอืขาย หรอืเสนอซื
อ หรอืเสนอขายซึ�งหุน้
หรือหลกัทรพัย์อื�น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ  ไม่ว่าทั 
งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที�น่าจะเกดิความ
เสยีหายแก่บรษิทัฯ  ไม่ว่าทั 
งทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะทาํเพื�อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อื�น หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนั 
นออกเปิดเผยเพื�อให้ผู้อื�นกระทําดังกล่าว โดยตนได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม  

\)    กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานที�ลาออกแล้ว เปิดเผยขอ้มูลภายใน หรอืความลบัของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย 
ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที�ตนไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที�ให้
บุคคลภายนอกรบัทราบ แม้ว่าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ทําใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อยและคู่คา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

])   กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงาน มีหน้าที�เก็บรกัษาความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมี
หน้าที�ในการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย เพื�อประโยชน์การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย เท่านั 
น ทั 
งนี
 หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยนํา
ความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัอื�นที�ตนเองเป็น
ผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้ง 

��.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั โดยรอบปีบญัช ีสิ
นสุดวนัที� !" 
ธนัวาคม �\\] และ !" ธนัวาคม �\\d ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(audit fee) ของกลุ่มบรษิทัฯ คดิเป็นจาํนวน
รวม 0.6 ลา้นบาท และ 1.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั และไม่มค่ีาบรกิารอื�น (non-auditfee) 

��.7 การปฎิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที)ดีในเรื)องอื)นๆ 

-ไม่ม-ี 
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12. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
บริษัทฯ ประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสยี เศรษฐกิจ สงัคมและสิ�งแวดล้อม อย่างมี

คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมธีรรมาภบิาลเป็นเครื�องกํากบัใหก้ารดําเนินกจิกรรมต่างๆ เป็นไป
ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส และยุติธรรม เพื�อผลดต่ีอความยั �งยนืของกจิการ ผูม้สี่วนไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ�งแวดลอ้มอย่างแทจ้รงิ ทั 
งนี
 บรษิทัฯ มนีโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมดงันี
 

12.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ เน้นการดําเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมดแูลและแบ่งปนัผลประโยชน์ใหทุ้กฝา่ยที�เกี�ยวขอ้งอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุมเคารพในสทิธมินุษยชนของบุคลากรของบรษิัทฯ มกีารพฒันาความรู้และ
ทกัษะของบุคลากรอย่างสมํ�าเสมอและเปิดโอกาสใหผู้ม้คีวามรูค้วามสามารถ คุณสมบตัแิละประสบการณ์ที�
เหมาะสมไดม้โีอกาสเขา้มาร่วมทาํงานกบับรษิทัฯ  

12.2 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั "น 

บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั �น และยึดมั �น
คุณธรรม จรยิธรรม บรหิารงานดว้ยความโปร่งใส และรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย ทั 
งนี
 บรษิทัฯ ได้
กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการต่อต้านทุจรติหรอืคอร์รปัชั �น เพื�อเป็นแนวทางในการนําไปประพฤติปฏบิตัิที�
เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน ดงันี
 

� กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานจะไม่กระทําหรอืสนับสนุนการทุจรติหรอืคอร์รปัชั �นไม่ว่ากรณี

ใดๆ และจะปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชั �นอย่างเคร่งครดั 

� กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานมหีน้าที�ปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที�ดแีละการ

ต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั �น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่าบบริหารนํา

มาตรการต่อตา้นการทุจรติหรอืคอรร์ปัชั �นไปสื�อสารและปฏบิตัติาม 

� สรา้งวฒันธรรมองคก์รที�ซื�อสตัยแ์ละยดึมั �นในความเป็นธรรม 

� จดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองคก์ร เพื�อส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามซื�อสตัยส์ุจรติต่อ

หน้าที� และพร้อมจะนําหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที�ดเีป็นหลกั

ปฏบิตัใินการดาํเนินงานดว้ยความเคร่งครดัทั 
งองคก์ร 

� บริษัทฯ จัดให้มีการะบวนการบริหารงานบุคลากรที�สะท้อนถึงความมุ่งมั �นของบริษัทฯ ต่อ

มาตรการต่อต้านการทุจรติหรอืคอรร์ปัชั �นตั 
งแต่การคดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การ

ใหผ้ลตอบแทน และการเลื�อนตําแหน่ง 

� บรษิัทฯ จดัให้มกีารตรวจสอบภายในเพื�อให้เกดิความมั �นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้

บรษิทัฯ บรรลุเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้รวมทั 
งตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไป
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ตามขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และช่วยคน้หาขอ้บกพร่องจุดอ่อน รวมถงึใหค้าํแนะนําในการพฒันา

ระบบการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

� ใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐั ในการกําหนดใหทุ้กหน่วยงานที�เป็นคู่สญัญากบัภาครฐั เปิดเผยแบบ

แสดงบญัชรีายรบั – รายจ่ายต่อสาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจรติแห่งชาต ิ

(ป.ป.ช.) 

12.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดว้ยความเคารพต่อสทิธมินุษยชนโดยมกีารสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ
ตลอดจนปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเสมอภาค ซึ�งเป็นรากฐานของการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยกาํหนด
แนวทางปฏบิตั ิดงันี
 

� บรษิทัฯ สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมั �นตรวจสอบดูแลมใิหธุ้รกจิของ

ตนเขา้ไปมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน 

(Forced Labour) ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ (Child Labour) เป็นตน้ 

� บรษิทัฯ เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนักงาน ซึ�งครอบคลุมถงึการมอีสิระในการให้

ความเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง การไดร้บัขอ้มูลหรอืความคดิเหน็ผ่านสื�อต่างๆ รวมทั 
งจดั

ใหม้ชี่องทางการสื�อสารเพื�อรบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเสร ี

12.4 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บรษิัทฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันางานบรหิารทรพัยากรบุคคลทั 
งระบบให้มปีระสทิธภิาพอย่าง
ต่อเนื�องตั 
งแต่การสรรหาบุคคล พฒันาพนักงาน กําหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมจดัใหม้สีวสัดกิารอย่าง
เหมาะสมสง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นักงานมโีอกาสกา้วหน้าในสายอาชพีตลอดจนเสรมิสรา้งบรรยากาศการ
ทาํงานอย่างมสีว่นร่วม เพื�อความสุขทั 
งกายและใจของพนักงานอนัจะนําไปสู่ผลการทํางานที�มปีระสทิธภิาพ
และก่อใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ โดยบรษิทัฯ กาํหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี
 

(1) การสรรหา 

บรษิัทฯ มกีารกําหนดคุณสมบตัขิองพนักงานอย่างชดัเจนตามลกัษณะงาน ไม่นําความแตกต่าง
ดา้นเชื
อชาต ิสผีวิ เพศภาวะ ศาสนา สญัชาต ิภูมหิลงัของบุคคล ความคดิเหน็ทางการเมอืง อายุหรอื
ความทุพพลภาพ มาเป็นปจัจยัในการพจิารณาและตดัสนิการจา้งงาน โดยจะคดัเลอืกผูท้ี�มคุีณสมบตัิ
เหมาะสมตามกระบวนการคดัเลอืกตามวธิกีารที�กําหนดไว ้นอกจากนี
 หากมตีําแหน่งงานว่างลงหรอื
มตีําแหน่งงานใหม่เกดิขึ
น บรษิัทฯ มนีโยบายที�จะสรรหาบุคลากรที�เหมาะสมจากพนักงานภายใน
ของบรษิัทฯ ก่อนการคดัเลอืกจากบุคลากรภายนอกยกเวน้แต่ไม่มบีุคคลที�เหมาะสม บรษิัทฯ จงึจะ
คดัเลอืกและบรรจุบุคคลภายนอก 
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(2) การฝึกอบรมพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรทุกระดบั โดยมนีโยบายพฒันาพนักงาน
เพื�อฝึกฝนทกัษะและเพิ�มพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานมกีารเรยีนรูแ้ละเลื�อนตําแหน่งเมื�อ
มโีอกาสเหมาะสม เช่น หลกัสตูรการฝึกอบรมทางดา้นภาษาใหแ้ก่พนกังานขาย  ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
ภาษาจนี และภาษาญี�ปุน่ และหลกัสตูรของบรษิทัฯ ที�ใชอ้บรมพนกังานใหม่เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจใน
ธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(3) การจ่ายผลตอบแทนในการทาํงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีเงื�อนไขการจ้างงานที�เป็นธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนที�เหมาะสมตามศกัยภาพ ตําแหน่งหน้าที� และความรบัผดิชอบ นอกจากนี
 บรษิัทฯ มี
นโยบายพจิารณาปรบัเพิ�มค่าตอบแทนตามเกณฑท์ี�บรษิทัฯ กาํหนดไวด้ว้ยความเป็นธรรม 

(4) สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบการทํางานที�มุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที�ทํางานอย่าง
เหมาะสม เช่น การกําหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภัยบริเวณพื
นที�ก่อสร้างโครงการ โดย
กําหนดให้พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั 
งเมื�ออยู่บรเิวณพื
นที�ก่อสร้างโครงการ เพื�อระบบ
ป้องกนัอุบตัเิหตุที�อาจเกดิขึ
นในระหว่างการปฏบิตังิาน การจดัใหม้สีถานที�ทาํงานที�สะอาดเพื�อความ
ปลอดภยัจากอนัตรายที�อาจเกดิขึ
น ทั 
งจากอคัคภียั และโรคภยั เป็นตน้ 

12.5 การรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

 บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี�ยงการดําเนินการที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบรวมถงึสง่เสรมิความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมในทุกขั 
นตอนของการดาํเนินธุรกจิและการใหบ้รกิาร 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญัของสทิธขิองผูบ้รโิภค กล่าวคอื การผลติที�อยู่อาศยัที�มคุีณภาพ และ
บรกิารหลงัการขายที�ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคเพื�อสรา้งความพงึพอใจสงูสุดอกีทั 
งยงัมุ่งมั �นทํา
การวิจยัและพัฒนาเพื�อสร้างนวัตกรรมของโครงการอาคารชุดให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) 
รวมถงึการออกแบบฟงักช์ั �นการใชง้านหอ้งชุดที�คุม้ค่า (Best Function Unit Plan Design) 

12.6 การดแูลรกัษาสิ"งแวดล้อม 

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการวเิคราะหค์วามเสี�ยงและผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั
ในทุกกระบวนการของการดําเนินธุรกจิรวมถึงใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดัพลงังานตาม
หลกัการสากล 

 สําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ นั 
น บริษัทฯ มีการเลือกใช้วัสดุที�มี
ประสทิธภิาพไดม้าตรฐานเป็นมติรกบัธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม เช่น 
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� การเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ที�ประหยดัพลงังานในอาคาร เช่น เครื�องปรบัอากาศชนิดอนิเวอรท์เตอร ์

หลอดไฟแบบแอลอดี ีเครื�องทาํนํ
าอุ่นรุ่นประหยดัไฟ เป็นตน้ซึ�งจะสามารถลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า

ในอาคารคอนโดมเินียมไดใ้นระยะยาว 

� การตดิตั 
งแผงโซลาร ์และกงัหนัลมผลติไฟฟ้าบรเิวณชั 
นบนสุดของโครงการTropicana เอราวณั 

เพื�อผลติกระแสไฟฟ้าสาํหรบัใชใ้นบรเิวณพื
นที�สว่นกลางของอาคาร  

12.7 การรว่มพฒันาชุมชน 

บรษิัทฯ ส่งเสรมิการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื�อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติช่วยสร้าง
เศรษฐกิจและความเข้มแขง็ให้กบัชุมชนเพื�อนบ้านและสงัคมไทย รวมทั 
ง บรษิัทฯ ให้การสนับสนุนการ
ดาํเนินกจิกรรมอาสาที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสงัคม เช่น การบรจิาคทุนการศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีนที�
ยากจน การบรจิาคเงนิและสิ�งของเพื�อสนบัสนุนองคก์รการกุศล และโรงเรยีนในบรเิวณใกลเ้คยีง นอกจากนั 
น
บรษิทัฯ ยงัไดร่้วมกบัหน่วยงานทอ้งถิ�น เพื�อช่วยเหลอืคนในชุมชน เช่น ผูก้ารพกิารหรอืทุกพลภาพ บา้นเดก็
อ่อน และมลูนิธต่ิางๆ เป็นตน้  
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13. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

 
13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เกี�ยวกบัการควบคมุภายใน 

กลุ่มบรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการจดัให้มรีะบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลกัของการ
กํากบัดูแลกจิการที�ด ีเพื�อความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของ
บรษิทัฯ ที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯภายใตบ้รษิทัมหาชนครั 
งที� �/2557 เมื�อวนัที� "? พฤศจกิายน 2557 ซึ�งมี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทุกท่านเขา้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ประเมนิระบบการ
ควบคุมภายในโดยการซกัถามขอ้มลูจากฝา่ยบรหิาร และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยการประเมนิเปรยีบเทยีบกบัแนว
ทางการควบคุมภายใน ภายใต้แนวคิดของ  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission) ซึ�งประกอบด้วย 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 2) การประเมนิ
ความเสี$ยง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศและการ
สื�อสารข้อมูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)แล้วสรุปได้ว่า 
คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายในที�เพยีงพอกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของ
บรษิัทฯ และได้ปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแลที�เกี�ยวขอ้งอย่างเหมาะสม 
รวมถึงระบบควบคุมภายในในเรื�องการทําธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บรหิาร หรอืผู้ที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
อย่างเพยีงพอแล้ว (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเติมในเอกสารแนบ 5 แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายใน) 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตั 
งบรษิทับรษิทั เอซเีอม็ คอนซลัติ
ง จํากดั ("เอซเีอม็ฯ")เพื�อทําการสอบทานความเพยีงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และการตรวจสอบกระบวนงานที�สาํคญัของบรษิทัฯ เพื�อมั �นใจว่านโยบาย
และวธิปีฏบิตัิงานต่างๆ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม ตลอดจนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยได้สอบทาน
กระบวนงานที�สาํคญั gดา้น ไดแ้ก่ (1) สภาพแวดลอ้มการควบคุม (2) กระบวนการรายไดแ้ละลกูหนี
 (3) กระบวนการ
ซื
อและเจา้หนี
 (4) กระบวนการดา้นทรพัยากรบุคคล (5) กระบวนการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (h) กระบวนการ
บรหิารงานก่อสรา้ง และ (g) กระบวนการดา้นบญัชแีละการเงนิทั 
งนี
 จากที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั 
งที� 
i/255g เมื�อวนัที� �? กนัยายน �jjgและคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั 
งที� g/2557 เมื�อวนัที� �? กนัยายน �jjgมมีติ
รบัรองรายงานผลประเมนิการควบคุมภายใน และ พจิารณาเหน็ว่า บรษิทัฯ มสีภาพแวดลอ้มการควบคุมโดยรวมอยู่
เพยีงพอ โดยผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญักบักระบวนการที�รดักุม ป้องกนัความเสี�ยง และความสามารถของบุคลากร 

จากรายงานผลการตดิตามและขอ้เสนอแนะการควบคุมภายใน โดยเอซเีอม็ฯ เมื�อเดอืนธนัวาคม 2557 ซึ�งที�
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ครั 
งที� �/255g เมื�อวนัที� �? ธนัวาคม 255g และคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ครั 
งที� i/2557 เมื�อวนัที� �? ธนัวาคม �jjg ภายใตบ้รษิทัมหาชนไดม้มีตริบัรองรายงานดงักล่าว รวมทั 
งรายงานการ
ประเมนิการควบคุมภายในสาํหรบัไตรมาส " ของปี �jjk ซึ�งที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ครั 
งที� 
�/255k เมื�อวนัที� �j เมษายน �jjk และคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 
งที� 3/255k เมื�อวนัที� 25 เมษายน �jjk ภายใต้
บริษัทมหาชนได้มมีติรบัรองรายงานดงักล่าวแล้วนั 
น บริษัทฯ ได้นําข้อเสนอแนะที�สําคญัมาพจิารณาแก้ไขเพื�อ
ปรบัปรุงกระบวนงานโดยมรีายละเอยีดสรุปดงัต่อไปนี
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการของบริษทัฯ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

1.1 การบรหิารความเสี�ยง - ควรจดั
ให้มีนโยบายการบริหารความ
เสี�ยง คู่มอืการบรหิารความเสี�ยง 
และหน่วยงานที�จะดูแลงานดา้น
การบรหิารความเสี�ยง 

บรษิทัฯ ควรพจิารณาจดัใหม้ ี: 
� นโยบายและคู่มอืสาํหรบัการ

บรหิารความเสี�ยง 
� การกาํหนดผูด้แูลใหก้ระบวนการ

บรหิารความเสี�ยงเป็นไปตาม
โครงสรา้งและนโยบายของการ
บรหิารความเสี�ยง และเป็นผู้
ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  

� การพิจารณาความเสี�ยงควร
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ
องค์กรเป็นหลกั เพื�อให้มั �นใจว่า
การดําเนินงานนั 
นเป็นไปตาม
เป้าหมายที�ไดว้างไว ้และสามารถ
ระบุความเสี�ยงใดที�อาจทําให้
บ ริ ษั ท ฯ  ไ ม่ ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
วตัถุประสงคไ์ด ้

� บริษัทฯ ได้อนุมัติกรอบการ
บริหารความเสี�ยงและนโยบาย
การบรหิารความเสี�ยงไวแ้ลว้  
 

1.2 บ ริ ษั ท ฯ  ค ว ร กํ า ห น ด ใ ห้ มี
กระบวนการสื�อสารขอ้มลูกบัผูม้ี
สว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์ร หรอื
มชี่องทางการสื�อสารที�เหมาะสม 

� บ ริ ษั ท ฯ  ค ว ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มี
หน่วยงานและกระบวนการในการรบั
เรื�องรอ้งเรยีนจากผูถ้อืหุน้ 

� ปจัจุบันบริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้มีผู้รบัผิดชอบด้านนักลงทุน
สัมพันธ์แล้ว และบริษัทฯ อยู่
ระหว่างดําเนินการจัดทําร่าง
กระบวนการเกี�ยวกบันักลงทุน
สัมพันธ์ ซึ�งได้เผยแพร่ข้อมูล
บนเวปไซด์ของบริษัทฯ ใน
เดอืนธนัวาคม �jjg เรยีบร้อย
แลว้ 

ข้อเสนอแนะเพิ�มเติมในเดือนธนัวาคม +,,-  

1.3 บริษัทฯ ควรเพิ�มกระบวนการ
ติดตามและการประเมนิผลการ
ปฏบิตัติาม Code of Conduct 

� บรษิัทฯ ควรจดัให้มกีารติดตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตัิตาม Code of 
Conduct ของบรษิทัฯ  

� บริษัทฯ มีการสื�อสาร Code of 
Conduct ให้แก่พนักงานทราบ 
แ ล ะ มี ก า ร สุ่ ม ส อ บ ท า น
ประเมนิผลของแต่ละสํานักงาน
ขายแลว้ ซึ�งดําเนินการแล้วเมื�อ 
� เมษายน �jjk 

1.4 บรษิทัฯ ควรจดัใหม้กีารประเมนิ
ความเสี�ยงตามนโยบายและ

� บรษิทัฯ ควรประเมนิความเสี�ยงตาม
คู่มอืที�ไดพ้ฒันาขึ
นและควรพจิารณา
ความเสี�ยงจากวัตถุประสงค์ของ

� ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้
ดําเนินการแล้ว และได้นําเรื�อง
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คู่ มือการบริหารความเสี�ย ง
ตามที�ไดจ้ดัทาํไว ้

องค์กร เ ป็นหลัก  และควรมีการ
กําหนด Rating Scale ที�ผูบ้รหิารตก
ลงร่วมกนั 

พิจารณาต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป 

1.5 บรษิทัฯ ควรนํานโยบายการแจง้
เ บ า ะ แ ส  ( Whistle Blower 
Policy) มาเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการให้กับพนักงานและ
บุคคลภายนอก และควรจดัใหม้ี
ผู้ร ับผิดชอบรับเรื�องการแจ้ง
เบาะแสอย่างเหมาะสม 

� บรษิทัฯ ควรสื�อสารนโยบายการแจง้
เบาะแสดงักล่าวไปยงัพนกงาน และ
จะจดัให้มศีูนย์รบัเรื�องร้องเรยีนจาก
บุคคลภายนอกบนเวปไซด์ของ
บรษิทัฯ เพื�อใหม้ั �นใจว่ากระบวนการ
ดังก ล่ าว เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 

� บริษัทฯ ได้ติดตั 
งช่องทางการ
รับเรื�องร้องเรียนผ่านเวปไซด์
บรษิทัฯ แลว้ 

1.6 การประชุ มคณะกรรม กา ร
ตรวจสอบควรได้พิจารณาและ
สอบถามผู้ บ ริห าร เกี� ย วกับ
โ อ ก า ส ก า ร เ กิ ด ทุ จ ริ ต แ ล ะ
มาตรการที�บรษิัทฯ ดําเนินการ
เพื�อป้องกนัหรอืแกไ้ขการทุจรติ 

� บรษิทัฯ ควรกําหนดเรื�องดงักล่าวไว้
เป็นส่วนหนึ�งของหวัข้อการประชุม
ป ร ะ จํ า สํ า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

� ที� ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ เคยพบ
ป ร ะ เ ด็ น ทุ จ ริ ต จึ ง ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ร า ย ง าน ใ นค ณะกร รม การ
ตรวจสอบ 

� เ พื� อ ใ ห้ มีก า รติด ต ามอย่ า ง
สมํ�าเสมอต่อความเสี�ยงที�อาจจะ
เกิดการทุจริต ฝ่ายจัดการจะ
นํ าม า ร าย ง าน ต่ อที� ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบใน   
แต่ละไตรมาส 

2. กระบวนการขายและลูกหนี0  

2.1 น โ ย บ า ย แ ล ะ ขั 
น ต อ น ก า ร
ป ฏิบัติ ง า น ที� เ กี� ย ว ข้ อ ง กับ
กระบวนการขายควรจัดทําให้
ชดัเจน 

� บริษัทฯ ควรจัดทํานโยบายและ
ขั 
นตอนการปฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้งกบั
กระบวนการขายตั 
งแต่กระบวนการ
จอง การทําสญัญาและการชําระเงนิ
ดาวน์จนถงึการโอน และควรกาํหนด
นโยบายให้มีการขออนุมัติอย่าง
ชดัเจน 

 

� บริษัทฯ จดัทํานโยบายขั 
นตอน
การปฏิบัติ ง านที�มี เ นื
 อห าที�
เหมาะสมและครอบคลุมถึง
กระบวนการหลกัของธุรกจิ โดย
แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม �jjg 
และใชป้ฏบิตังิานแลว้ 

 

3. กระบวนการค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี0  

3.1 บ ริ ษั ท ฯ  ค ว ร กํ า ห น ด ใ ห้ มี
นโยบายและขั 
นตอนเกี�ยวกับ
การเพิ�มเตมิ/แกไ้ขเปลี�ยนแปลง
รายละเอียดเจ้าหนี
 ในระบบ
บัญชี  และควรกํ าหนดให้มี

� บริษัทฯ ควรจัดให้มีกระบวนการ
ตดิตามสถานะของใบสั �งซื
อว่ามใีบสั �ง
ซื
 อ ไหนที� ยั ง ไม่ ไ ด้ รับของ  เพื� อ
ตรวจสอบความครบถ้วนของการ
สั �งซื
อ นอกจากนี
บริษัทฯ ควรมี

� บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้มีการ
แบ่งแยกหน้าที�ในการเสนอคํา
ขอแก้ไขเพิ�มเติมขอ้มูลในระบบ
เ จ้ า ห นี
 ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ
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กระบวนการติดตามใบสั �งซื
อที�
คงค้างและตรวจสอบความ
ครบถว้นของบนัทกึตั 
งหนี
 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว าม
ครบถ้วนของการตั 
งหนี
สาํหรบัใบสั �ง
ซื
อได้รับของเรียบร้อยแล้ว เพื�อ
ตรวจสอบความครบถ้วนของการ
บนัทกึตั 
งหนี
 

แบบฟอรม์ที�กําหนดไวเ้รยีบรอ้ย
แลว้ 

� นอกจากนี
บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
การตั 
งหนี
โดยการตรวจสอบและ
ระบบเลขที�เอกสารการตั 
งหนี
ใน
ไฟล์ทะ เบียนคุมใบสั �งซื
อใน
ขั 
นตอนของการอ นุมัติก าร
บนัทกึบญัชตีั 
งหนี
แลว้ 

 

4. กระบวนการด้านทรพัยากรบุคคล 

4.1 บริษัทฯ ควรดําเนินการให้มี
แผนอตัรากําลงัคน(Manpower 
Planning) และใช้แบบฟอร์มขอ
อนุมตัอิตัรากาํลงั 

� บ ริษั ท ฯ  ค ว ร จัดทํ า แ ผ นอัต ร า
กําลงัคน (Manpower Planning) ซึ�ง
เ ป็นแผนกําหนดความต้องการ
บุคลากรล่วงหน้าในอนาคต เพื�อใช้
ในการวางแผนสรรหาบุคลากรได้
อย่างเหมาะสมตามกาํหนดเวลา และ
ค ว ร ใ ช้ แ บ บ ฟ อ ร์ ม ข อ อ นุ มั ติ
อัตรากําลังทุกครั 
งเมื�อต้องการสรร
หาพนักงานใหม่ ซึ�งทําให้ผู้บริหาร
ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอในการ
อนุมตักิารสรรหาและว่าจา้งบุคลากร 
นอกจากนี
  แผนอัตรากําลังคนยัง
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ม า ณ
งบประมาณค่า ใช้จ่ าย เกี� ย วกับ
พนกังานไดอ้กีดว้ย 

� บรษิัทฯ ใช้แบบฟอร์มขออนุมตัิ
อตัรากําลงัทุกครั 
งที�รบัพนักงาน
ใ ห ม่  แ ล ะ ไ ด้ จั ด ทํ า แ ผ น
อัตรากําลังสําหรับปี �jjk ซึ�ง
ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื�อวันที� �? ธันวาคม 
�jjg เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ�มเติมในเดือนธนัวาคม +,,-  

4.2 บรษิัทฯ ควรดําเนินการจดัให้มี
แ ผ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม สํ า ห รั บ
พนักงานที� ได้ รับการอนุมัติ
ประจําปี และควรจดัเกบ็ประวตัิ
การอบรมพนกังาน 

� บรษิทัฯ ควรจดัทําแผนการฝึกอบรม
แต่ละระดับของพนักงาน เพื�อให้
มั �นใจว่าพนักงานได้รับการพัฒนา
ทักษะในการทํางานอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม และควรเกบ็หลกัฐาน
ก า ร ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ไ ว้ ใ น แ ฟ้ ม
พนกังาน 

� บริษัทฯ ได้จดัทําแผนฝึกอบรม
ประจําปี �jjk ตามลกัษณะการ
ทํางาน และตําแหน่งงาน โดย
เริ�มจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
กลุ่มแรกในเดอืน เมษายน �jjk  

4.3 การปรับ เ งิน เดือนแ ล ะการ
ประเมินผลงานควรปรบัปรุงให้

� บริษัทฯ ควรกําหนดนโยบายและ
ปรบัวธิแีละรอบการปรบัเงนิเดอืนให้

� บรษิัทฯ จดัทํานโยบายคดัเลอืก
บุคลากรที�มีศักยภาพ (Talent 
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สอดคล้องกับนโยบายและวิธี
ปฏบิตังิานใหม่ 

ชัด เ จ นแ ล ะมีก า รป ร ะ เมินกา ร
ปฏิบตัิงานให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพื� อใช้ในการพิจารณาการปรับ
เงนิเดอืนประจาํปี 

Program) และเกณฑ์วัดผลที�
เหมาะสม รวมถึงปรับปรุงรอบ
การปรบัเงนิเดอืนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม สาํหรบัไตรมาส 5 ของปี +,,7 

4.4 การปฏิบัติงานเรื�องเอกสาร
หลักฐานประกอบการจ้างงาน
ของพนักงานควรปฏิบัติ ให้
เป็นไปมาตรฐานที�วางไว้ และ
ควรเพิ�มทัศนคติและการเช็ค
ประวตัพินกังาน 

� เนื� องจากมีความจําเป็นเรื�องงาน
เ ร่ ง ด่ วน  ทํ า ให้บริษัทฯ  จัด เก็บ
เอกสารหลักฐานประกอบการจ้าง
งานของพนกังานไม่ครบถว้น 

� นอกจากนี
 มกีารเสนอแนะให ้ บรษิทั
ฯ ควรจัดทําแบบทดสอบทัศนะคติ 
และการเช็คประวตัิการทํางานจาก
บรษิทัเดมิอย่างน้อย � แห่ง 

� บริษัทฯ ดําเนินการเรียบร้อย
แลว้ เมื�อเมษายน �jjk 

� บริษัทฯ  ได้ เ ริ� ม ดํ า เ นินการ
ตรวจเช็คประวัติอาชญากรรม
พนักงานที�มีความใกล้ชิดกับ
กรรมการและผู้บ ริห ารแล้ว 
ตั 
งแต่เดอืน พฤษภาคม �jjk 

4.5 การกําหนดแบบลักษณะงาน 
(Job Description) บางตําแหน่ง
ให้ครบถ้วน และทบทวนความ
เหมาะสมอย่างต่อเนื�อง 

� บรษิทัฯ ควรมกีารสอบทานพจิารณา
แบบกํ าหนดลักษณะงาน  ( Job 
Description) ทั 
งหมดอีกครั 
ง และมี
การตรวจสอบปรับปรุงให้ตรงกับ
ลกัษณะการปฏบิตังิานจรงิเสมอ 

� บริษัทฯ ดําเนินการเรียบร้อย
แลว้ เมื�อเมษายน �jjk 

4.6 ควรพิจารณาหาสาเหตุที�อตัรา
กําลงัคน ณ ปจัจุบนั ไม่เป็นไป
ตามแผนอตัรากาํลงัคนประจาํปี 

� บริษัทฯ  ควรหาสา เห ตุที� อัต ร า
กําลงัคนไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว ้
และทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลควร
พิจารณาแนวทางการสรรหาที�มี
ประสทิธผิลมากขึ
น 

� บ ริษั ท ฯ  ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร ห า
พ นั ก ง า น ร ะ ดับ จั ด ก า ร ที� มี
คุณสมบตัเิหมาะสมครบแลว้  

4.7 ควรมีการสอบทานการจัดทํา
รายงานกระทบยอดเงนิเดอืนให้
รัดกุม และลงนามอนุมัติอย่าง
เป็นทางการ 

� บริษัทฯ  ควร เพิ�มกระบวนการ
ตรวจสอบยอดในรายงานหรอืจดัหา
วธิกีระทบยอดที�แสดงผลชดัเจน 

� บริษัทฯ ดําเนินการเรียบร้อย
แลว้ในเดอืนเมษายน �jjk 

4.8 ควรจัดทํา “การคํ
าประกันการ
ทาํงาน” 

� สําหรบัตําแหน่งที�มคีวามรบัผดิชอบ
เกี�ยวกบัเงิน บริษัทฯ ควรพิจารณา
จัดให้มีการคํ
าประกันการทํางาน 
เช่น พนกังานขาย แคชเชยีร ์เป็นตน้ 

� บริษัทฯ กําหนดนโยบายแล้ว
เมื�อเมษายน �jjk 

4.9 ควรจัดให้มี “เจ้าหน้าที�ความ
ปลอดภยัในการทาํงาน” (จป.) 

� บริษัทฯ  ควรมี เ จ้ าห น้าที� ค วาม
ปลอดภัยในการทํางาน เพื�อจัดทํา
แผนความปลอดภัย ปฏิบัติตาม
หน้าที�และขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

� บริษัทฯ แต่งตั 
งพนักงานเพื�อ
รกัษาการ จป. แลว้เมื�อเมษายน 
�jjk 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.!."! หน้าที�6 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการของบริษทัฯ 

5. กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 บรษิทัฯ ควรกาํหนดวธิปีฏบิตัใิน
เรื� องของการบริหารจัดการ
ผูใ้ชง้านใหค้รบถว้น 
 
ปจัจุบัน บริษัทฯ มีข ั 
นตอนใน
การขอใช ้e-mail และขั 
นตอนใน
การตัดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ
ก ร ณี ที� มี พ นั ก ง า น ล า อ อ ก 
อย่างไรกต็าม ยงัไม่มขี ั 
นตอนใน
การขอสทิธเิขา้ใชง้านระบบงาน  
และยงัไม่มขี ั 
นตอนอย่างชดัเจน
ในการทบทวนสิทธิผู้ใช้งานใน
ระบบอย่างสมํ�าเสมอ 
 

� บริษัทฯ ควรมีการกําหนดเจ้าของ
ข้ อ มู ล  (data owner) ข อ ง แ ต่ ล ะ
กระบวนการธุรกจิอย่างเป็นทางการ 
เพื�อเป็นผู้ที�มีอํานาจในการอนุมัติ
การขอสทิธผิู้ใช้งาน เป็นผู้สอบทาน
ใหค้วามเหน็ชอบในการกําหนดสทิธ ิ
ใน user authourisation matrix และ
เป็นผูส้อบทานความถูกต้องของการ
กาํหนดสทิธใินระบบ  

� นอกจากนี
 บรษิัทฯ ควรมกีารจดัทํา
ขั 
นตอนปฏิบัติสําหรับการขอสิทธิ
ผู้ใช้งานในระบบให้ครอบคลุมส่วน
ของระบบงานเพิ�มเติม และ ควร
กาํหนดใหม้กีารทบทวนสทิธผิูใ้ชง้าน
ในระบบปฏบิตังิานอย่างสมํ�าเสมอ 

� บริษัทฯ มีการกําหนดเจ้าของ
ขอ้มูลและกระบวนการสอบทาน
สทิธผิูใ้ชง้านของระบบอย่างน้อย
ปีละ � ครั 
งซึ�งกําหนดเป็นข้อ
ปฏิบัติที�เป็นลายลักษณ์อักษร
เรยีบรอ้ยแลว้  

 

5.2 บริษัทฯ ควรเพิ�มประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการการป้องกัน
ไวรสัคอมพวิเตอร ์อย่างเตม็ที� 
 
ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตั 
ง 
virus protection ซอฟท์แวร์ ที�
เครื�องแม่ขา่ย ที�มกีารกาํหนดให้
มีการปรบัปรุงให้ทนัสมยัอย่าง
สมํ�าเสมอ อย่างไรก็ตาม ไม่มี
การตดิตั 
งซอฟทแ์วรส์าํหรบัการ
บริหารจดัการ virus protection 
ไปยังเครื�องลูกข่าย อาจเป็น
ความเสี�ยงที�  virus protection 
ซอฟท์แวร์ที�เครื�องลูกข่ายอาจ
ไม่มกีารปรบัปรุงใหท้นัสมยั  

� บรษิทัฯ ควรมมีาตรการในการบรหิาร
จัด ก า ร ไ ว รัส ค อม พิว เ ต อ ร์ ใ ห้ มี
ประสทิธภิาพมากขึ
น โดย 

- อาจพิจารณาในการนําระบบการ
บรหิารจดัการไวรสัจากสว่นกลางและ
ร ะบบการควบ คุมการ เชื� อ ม ต่ อ
เครอืขา่ยจากผูใ้ชง้าน มาใชใ้นองคก์ร  

- การจดัทําคู่มอื หรอืจดัอบรมการ
ป้องกันไวรัส เพื�อเป็นแนวทางการ
บริห า รจัดกา รแ ก่ผู้ ใ ช้ ง าน  และ
ผูบ้รหิารระบบ ควรหมั �นสุ่มตรวจการ
ปรบัปรุงไวรสัในเครื�องของผู้ใช้งาน
เป็นระยะๆ 

� บริษัทฯ ได้จัดซื
อ Server และ
ติดตั 
งโปรแกรมบริหารจัดการ
เครอืข่ายเพื�อกําหนดใหผู้ใ้ชง้าน
เครือข่ายมีการใช้รหัสผู้ใช้เป็น
รายบุคล และสามารถกําหนด
นโยบายการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต
ในระบบเครือข่าย แล้ว ทําให้
สามารถดูแลการใช้งานของ
เครื�องลูกข่ายได้ง่ายขึ
น ทั 
งใน
กรณีของการใช้งานเครือข่าย
และการติดตั 
งโปรแกรมไวรสัใน
เครื�องลกูขา่ย 

5.3 บรษิทัฯ ควรมนีโยบายเรื�องการ
ใชง้านsoftware ที�มลีขิสทิธ ิ
 

 

� บริษัทฯ ควรมีนโยบายเรื�องการใช้
software ที�มีลิขสิทธิมาใช้งานใน
บรษิทัฯ 

� บ ริษั ท ฯ  ไ ด้ จัด ซื
 อ  software 
license สาํหรบัระบบปฏบิตั ิการ
สํ า ห รับ เ ค รื� อ ง แ ม่ ข่ า ย แ ล ะ
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล เมื�อ
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วนัที� �? ตุลาคม �jjg เรยีบรอ้ย
แลว้ 

ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม สาํหรบัไตรมาส 5 ของปี +,,7 

5.4 ควรอนุมัติการขอผู้ใช้งานให้
ครบถว้น 

� บรษิทัฯ ควรมกีารอนุมตักิารขอใหใ้ช้
งานผู้ใช้งานให้ครบถ้วน เพื�อให้
มั �นใจว่าผู้เข้าถึงระบบงานมีความ
เหมาะสมและมีความจําเป็นตาม
บทบาทหน้าที�ของพนกังาน 

� บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบ E-Work 
Request เพื�อใช้ทดแทนการใช้
แบบฟอรม์แลว้ 

5.5 แผนฉุกเฉินควรมกีารยนืยนัการ
รบัทราบจากเจ้าหน้าที�ทุกท่าน 
และควรครอบคลุมเรื�องการ
ท ด ส อ บ แ ล ะ ท บ ท ว น แ ผ น
เพิ�มเตมิ 

� บริษัทฯ ควรมีการจัดทําเอกสาร
ยืนยันการรับทราบเกี�ยวกับแผน
ฉุกเฉินให้ครบถ้วน เพื�อให้มั �นใจว่า
พนกังานรบัทราบ 

� บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามที�
แนะนําแล้วในเดือนกรกฎาคม 
�jjk 

5.6 การกําหนดค่าความปลอดภัย
คว รกํ าหนดให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายของบรษิทัฯ 

� บ ริษั ท ฯ  ค ว รกํ า ห นด ค่ าค ว าม
ปลอดภยัของระบบงานใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบาย 

� บริษัทฯ ดําเนินการแก้ไขเมื�อ
วนัที� !? มนีาคม �jjk แลว้ 

5.7 ควรจดัทาํทะเบยีนคุมการใชง้าน 
software ที�มลีขิสทิธิ � 

� การจัดทําทะเบียนคุมจะช่วยให้
บรษิทัฯ บรหิารจดัการ software ที�มี
ลขิสทิธิ �ไดค้รบถว้น 

� บรษิัทฯ ดําเนินการแล้วเสรจ็ใน
เดอืนพฤษภาคม �jjk 

6. กระบวนการด้านการบริหารงานก่อสรา้ง 

6.1 บ ริ ษั ท ฯ  ค ว ร กํ า ห น ด ใ ห้ มี
นโยบายและขั 
นตอนการตรวจ
รบัและสง่มอบหอ้งใหแ้ก่ลกูคา้ 

� บรษิทัฯ ควรจดันโยบายและขั 
นตอน
การตรวจรับและส่งมอบห้องให้แก่
ลูกคา้ โดยกําหนดแบบฟอรม์ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนัทุกโครงการและ
ให้มีการลงลายมือชื�อให้ครบถ้วน
เพื�อป้องกนัขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

� บริษัทฯ  ได้ดํ า เ นินการ ร่ า ง
นโยบายและขั 
นตอนสาํหรบัการ
ตรวจรับและส่งมอบแล้ว และ
นํามาใชป้ฏบิตัแิลว้ตั 
งแต่ตุลาคม 
�jjg เรยีบรอ้ยแลว้ 

6.2 บรษิทัฯ ควรจดัทาํสญัญาจดัจา้ง
ผู้ร ับเหมาที�เป็นมาตรฐานและ
ควรระบุเงื�อนไขครอบคลุมความ
เสี�ยงใหส้มํ�าเสมอในทุกสญัญา 

� บริษัทฯ  ควรมีข้อสัญญาที� เ ป็ น
มาตรฐานของบรษิัทฯ ที�ใช้บงัคบัใน
สัญญาจัดซื
อจัดจ้างทุกฉบับ และ
ครอบคลุมในเรื�องความรับผิดชอบ
ต่างๆ ที�ระบุชดัเจน  

� บริษัทฯ มีสญัญามาตรฐานเพื�อ
ใช้ในการทําสญัญากบัคู่สญัญา 
ตั 
ง แ ต่ เดือนธันวาคม  �jjg 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

6.3 บ ริ ษั ท ฯ  ค ว ร จั ด ใ ห้ มี
กระบวนการกาํกบัดแูลที�ปรกึษา
ควบคุมงานก่อสร้างอย่างเป็น
ทางการ 

� การประชุ มประจํ าสัปดาห์แ ละ
ประจํ า เ ดือน  คว ร เพิ�มบทส รุป
ผู้ บ ริ ห า ร ที� ร ะ บุ ถึ ง ป ัญ ห า  แ ล ะ

� บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ จั ด ทํ า บ ท ส รุ ป
ผู้บริหารในรายงานการประชุม
ประจาํสปัดาหแ์ละประจาํเดอืน  
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  บริษัทฯ บริหารควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยการประชุมร่วมกบั
ที�ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ประจําสปัดาห์และประจําเดอืน 
แ ต่ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร จั ด ทํ า
กระบวนการกาํกบัดแูลที�ปรกึษา
ควบคุมงานก่อสร้างอย่างเป็น
ทางการ 

แนวทางแก้ไขของสัปดาห์นี
และ
สปัดาหห์น้า  

� บรษิัทฯ ควรเพิ�มกระบวนการกํากบั
ดูแลที�ปรกึษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ให้มีกระบวนการที�เป็นทางการและ
สามารถตรวจสอบได้มากขึ
นในส่วน
ของระบบเอกสาร  

� บรษิัทฯ ควรให้มตีารางรายละเอยีด 
(detailed schedule) สําหรบัติดตาม  
ควบคุมงานก่อสรา้ง และปรบัใหเ้ป็น
ปจัจุบนั(updated schedule) เพื�อให้
มั �นใจว่าการควบคุมโครงการเป็นไป
ตามแผนงาน อยู่ในงบประมาณและ
ได้คุณภาพตามที�เจ้าของโครงการ
ตอ้งการ 

� บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํเอกสารควบคุม
การเข้าออก การแก้ไขของ
เอกสารและแบบก่อสรา้ง  

� บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํตารางแผนการ
ทํางานโดยละเอียด และความ
คืบหน้า พร้อมแนบในรายงาน
การประชุมรายสปัดาหแ์ลว้ 

 

6.4 บริษัทฯ ควรกําหนดให้มีการ
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ก า ร
เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ง าน ก่ อ ส ร้ า ง 
(Variation Orders) ใหค้รบถว้น 

� บริษัทฯ  คว รมีทีม งาน  Quantity 
Surveyแยกต่างหากเพื�อพิจารณา
ราคาประเมินของงานเปลี�ยนแปลง 
และมีทีม งานด้าน เทค นิค  เพื� อ
ตรวจสอบด้านเทคนิค ก่อนการ
อนุมตัแิกไ้ขเปลี�ยนแปลง 

� บรษิทัฯ มขี ั 
นตอนการอนุมตัติาม
ต า ร า ง อํ า น า จ อ นุ มั ติ ฉ บับ
ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่  ซึ� ง ก า ร
เปลี�ยนแปลงแบบงานเพิ�มลด 
บรษิัทฯ ได้มตีวัแทนเซน็อนุมตัิ 
ตามขั 
นตอนและมลูค่าของงานที�
เปลี�ยนแปลง ซึ�งได้ดําเนินการ
ตั 
ง แ ต่ เดือนธันวาคม  �jjg 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

6.5 บรษิัทฯ ควรจดัให้มกีารลงนาม
อนุมัติวัสดุที�ใช้ในงานก่อสร้าง
โดยผู้ออกแบบและเจ้าของ
โครงการตามที�ได้กําหนดไว้ใน
แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น 

� บรษิทัฯ ควรใหม้กีารเซน็อนุมตัชินิด
วสัดุเพิ�มเตมิใหค้รบถว้น และหากใน
สญัญายงัระบุไวไ้ม่ชดัเจน และ/หรอื 
หากแตกต่างจากสเปคที�ระบุ ใน
สัญญา ควรมีการลงนามอนุมัติให้
ครบถว้น 

� บรษิทัฯ มขี ั 
นตอนการอนุมตัติาม
ต า ร า ง อํ า น า จ อ นุ มั ติ ฉ บับ
ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่  ซึ� ง ก า ร
เปลี�ยนแปลงวสัดุ บริษัทฯ ได้มี
ตัวแทนเซ็นอนุมตัิร่วมด้วย ซึ�ง
ได้เริ�มดําเนินการตั 
งแต่เดือน
ธนัวาคม �jjg เรยีบรอ้ยแลว้ 

7. กระบวนการด้านการบญัชีและการเงิน 

7.1 บรษิทัฯ ควรจดัใหม้ผีูจ้ดัทําและ
ผู้ ส อ บ ท า น ง บ ก า ร เ งิ น
ประจาํเดอืน 

� บรษิัทฯ ควรกําหนดให้มผีู้สอบทาน
งบการเงินประจําเดือนที�จ ัดทําขึ
น 
เพื�อให้มกีารตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงนิประจําเดอืน  

� งบการเงินประจําเดือนตุลาคม 
�jjg ของบรษิทัฯ ผูจ้ดัการฝ่าย
บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ จ ั ด ทํ า  แ ล ะ
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และสามารถนําขอ้มูลดงักล่าวไปใช้
ในการวิ เคราะห์  วางแผน และ
บรหิารงานในอนาคตอย่างถูกตอ้ง 

ผู้ อํ านวยการฝ่ ายบัญชี เ ป็ น
ผูส้อบทาน เรยีบรอ้ยแลว้ 

7.2 บริษัทฯ ควรจดัให้มผีู้สอบทาน
ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร การ
ตรวจนับและติดหมาย เลข
อา้งองิสนิทรพัยถ์าวร 

� บรษิัทฯ ควรกําหนดให้มผีู้สอบทาน
ทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวร และสง่ใหผู้ม้ ี
อํานาจอนุมตั ิเพื�อใหเ้กดิความมั �นใจ
ในความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูล
ในทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวรที�จดัทาํขึ
น  

� บริษัทฯ ควรกําหนดนโยบายและ
ขั 
นตอนการตรวจนับสนิทรพัย์ถาวร
เป็นประจํา เช่น ปีละ 1-2 ครั 
ง และ
กําหนดให้มีผู้ ร ับผิดชอบในการ
เปรยีบเทยีบยอดที�บนัทกึบญัชอียู่ใน
ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรและบัญชี
แยกประเภททั �วไปและสนิทรพัยท์ี�มี
อยู่จรงิ  

� บริษัทฯ ควรจัดทํา ป้ายและระบุ
หมายเลขของสนิทรพัยถ์าวรทั 
งหมด 
และทําการบันทึกหมายเลขอ้างอิง 
เพื�อใหม้ั �นใจว่าสนิทรพัยม์อียู่จรงิและ
เป็นการตรวจสอบความครบถ้วน
และทาํใหก้ารตรวจนบัไดช้ดัเจน 

� บรษิัทฯ ได้ดําเนินการสอบทาน
และอนุมัติทะเบียนสินทรัพย์
ถาวรแล้ว นอกจากนี
 บริษัทฯ 
ไ ด้ เ ส ร็ จ สิ
 น ก า ร ต ร ว จ นั บ
สนิทรพัย์ถาวร และติดป้ายระบุ
ตวัทรพัยส์นิ (asset tag) แลว้ 

ทั 
งนี
 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายงานผลประเมนิการควบคุมภายในของเดอืนกนัยายน 2557 แลว้ 
และเหน็ชอบให้ปฏบิตัิตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว  และต่อมาเอซเีอม็ฯ ซึ�งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ได้
ตดิตามความคบืหน้าการดาํเนินการแกไ้ขในประเดน็ต่างๆ ในเดอืนธนัวาคม �jjg และพบว่าบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการ
แกไ้ขทุกขอ้เสนอแนะครบถว้นแลว้ รวมทั 
งมขีอ้เสนอแนะอื�นเพิ�มเตมิจาํนวน 6 ขอ้ ซึ�งไดผ่้านการรบัรองและรบัทราบ
จากที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั 
งที� �/2557 ภายใตบ้รษิทัมหาชนเมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2557 ที�ผ่านมา 

สาํหรบัไตรมาส " ของปี �jjk เอซเีอม็ฯ ไดส้อบทานกระบวนงานตามแผนตรวจสอบภายในประจาํปี �jjk 
และได้นําเสนอรายงานการประเมนิการควบคุมภายในเพื�อใหร้บัรองและใหค้วามเหน็จากที�ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั 
งที� �/255k ภายใตบ้รษิทัมหาชนเมื�อวนัที� 2j เมษายน �jjk ที�ผ่านมาแลว้ 

 

13.2 ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชี  

ตารางดงัต่อไปนี
แสดงผลสรุปจากรายงานขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะของระบบควบคุมภายในดา้นบญัชขีอง
บรษิทัฯ จากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ("ผูส้อบบญัช"ี) สาํหรบัปีสิ
นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ฉบบัลงวนัที� ��



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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กรกฎาคม 2557ซึ�งได้ผ่านการพิจารณารบัรองและเห็นชอบการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะดงักล่าวจากที�ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ครั 
งที� �/255g เมื�อวนัที� ��กรกฎาคม255g และที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั
ฯ ครั 
งที� i/2557 เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2557 ที�ผ่านมา สรุปดงันี
 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชี ความเหน็ของผูบ้ริหาร 
1. ทั �วไป 
1.1 ควรจดัทาํคูม่อืในการปฏบิตังิานของกลุ่มบรษิทัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

ขอ้สงัเกต 

บริษัทฯไม่ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  

ขอ้เสนอแนะ 

การจดัทําคู่มือในการปฏิบตัิงานสําหรบัตําแหน่งหน้าที�
ต่างๆ เป็นสิ�งสําคญัภายใต้สภาวะแวดล้อมการควบคุม
ขององค์กรที�ด ีและเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายใน  
นอกจากนี
 การคํานึงถงึการแบ่งแยกหน้าที�ที�เหมาะสมใน
การจดัทําคู่มอืในการปฏบิตังิานจะสามารถลดความเสี�ยง
จากการเกดิทุจรติไดด้ว้ย ดว้ยเหตุนี
บรษิทัฯจงึควรจดัทํา
คู่มอืในการปฏบิตังิาน รวมถงึ คู่มอืระบบบญัช ีและรายชื�อ
ผู้มีอํานาจอนุมตัิรายการของกลุ่มบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

ตั 
งแต่เดอืนมถุินายน 2557 บรษิทัฯไดด้ําเนินการ
กาํหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบของพนักงานแต่ละ
ตําแหน่งอย่างชัดเจน รวมถึงบริษัทฯได้จัดทํา
คู่มือในการปฏิบัติงาน คู่มือระบบบัญชี และ
กําหนดรายชื�อผู้มอีํานาจอนุมตัิรายการของกลุ่ม
บรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

1.2 การให้ลําดับเอกสารในใบสําคญัต่าง ๆ ควรตรงกนักบั
ลาํดบัในระบบบญัช ีหรอืควรมกีารอา้งองิที�เป็นระบบ 

ขอ้สงัเกต 

ลําดบัเอกสารที�ระบุในบญัชแียกประเภททั �วไปไม่อ้างอิง
กบัลําดบัเอกสารในใบสาํคญัทางบญัชต่ีางๆ จงึทําใหก้าร
คน้หาเอกสารประกอบรายการบญัชล่ีาชา้ 

ขอ้เสนอแนะ 

เพื�อใหก้ารคน้หาเอกสารเป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯควรอ้างอิงลําดับเอกสารของ
ใบสาํคญัทางบญัชต่ีางๆในบญัชแียกประเภท  

ที�ผ่านมาบรษิัทฯ ได้มกีารลําดบัเลขที�เอกสารใน
ระบบบัญชีแล้วและอ้างอิงกับลําดับเอกสารใน
ใบสําคัญทางบัญชีต่างๆได้ เพียงแต่การพิมพ์
ข้อมูลในระบบบัญชีนั 
นไม่ได้แสดงเลขที�ลําดับ
อ้างอิงดังกล่าว ดังนั 
นบริษัทฯจึงได้ดําเนินการ
ปรบัปรุงลําดบัที�เอกสารในบญัชแียกประเภทให้
สามารถอ้างองิกบัลําดบัเอกสารในใบสําคญัทาง
บญัชต่ีางๆเรยีบร้อยแล้ว ตั 
งแต่เดอืนกรกฎาคม
2557 เพื�อให้สามารถค้นหาเอกสารประกอบ
รายการบญัชไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

2. ระบบต้นทุน 
2.1 ควรจดัทาํตารางควบคุมสญัญาทั 
งหมดของบรษิทัฯเพื�อให้

การเปิดเผยขอ้มลูภาระผกูพนัเป็นไปอย่างครบถว้น 
ที�ผ่านมาฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทฯมีการ
จดัทําตารางควบคุมสญัญาเพื�อใชใ้นการกระทบ
ค่าใชจ้่ายและภาระผกูพนัตามสญัญาที�ตอ้งระบุไว้



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชี ความเหน็ของผูบ้ริหาร 

ขอ้สงัเกต 

บรษิทัฯมกีารจดัเกบ็สญัญาที�เป็นภาระผกูพนัและจดัทําใบ
คุมสญัญาดงักล่าวไม่ครบทุกสญัญา  

ขอ้เสนอแนะ 

การจดัทําตารางควบคุมสญัญาเป็นสิ�งที�สําคญัสิ�งหนึ�งใน
การจดัทํางบการเงนิเนื�องจากบรษิทัฯต้องเปิดเผยขอ้มูล
เกี�ยวกับภาระผูกพันเพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ร าย ง านท า ง ก า ร เ งิน  นอกจ าก นี
  สํ า ห รับ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ การกระทบยอดค่าใช้จ่ายและภาระ
ผกูพนัตามสญัญากบัสิ�งที�บนัทกึจะชว่ยทาํใหบ้รษิทัฯมั �นใจ
ในความครบถ้วนของการบนัทกึบญัชตี้นทุนอกีดว้ย ทั 
งนี
 
บริษัทฯควรกําหนดให้มผีู้ทําหน้าที�จดัทําตารางควบคุม
สญัญาทั 
งหมดของบรษิัทฯ สื�อสารให้พนักงานที�มหีน้าที�
ในการจัดทําสัญญาจัดส่งสัญญาให้กับผู้มีหน้าที�จ ัดทํา
ตารางดังกล่าว และควรกําหนดให้มีผู้สอบทานความ
ถูกตอ้งและครบถว้นดว้ย 

ในงบการเงินครบถ้วนอยู่แล้ว แต่ไม่ได้มีการ
กระทบยอดกบัฝา่ยกฎหมาย ดงันั 
นบรษิทัฯจงึได้
เริ�มดําเนินการกระทบยอดสญัญาระหว่างฝ่าย
บญัชกีารเงนิและฝา่ยกฎหมาย  เพื�อใหม้กีารสอบ
ทานระหว่างกัน และจัดทําตารางการควบคุม
สัญญาให้รัดกุมมากขึ
น เพื�อความถูกต้องและ
ครบถ้วนมากยิ�งขึ
น โดยเอกสารสัญญาและ
ทะเบยีนทั 
งหมดจดัเกบ็ไวท้ี�ฝ่ายกฎหมาย ตั 
งแต่
เดอืนพฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป 

3. ระบบซื0อ 
3.1 ควรจดัทําใบสั �งซื
อสําหรบัการสั �งซื
อสนิทรพัย์ถาวร และ

วสัดุสาํนกังาน 

ขอ้สงัเกต 

บริษัทฯจัดทําใบสั �งซื
อเฉพาะการสั �งซื
อวัตถุดิบ/บรรจุ
ภัณฑ์ แต่ไม่ได้จดัทําสําหรบัการซื
อสนิทรพัย์ถาวรและ
วสัดุสาํนกังาน 

ขอ้เสนอแนะ 

การจัดทําใบสั �งซื
อจะช่วยลดโอกาสในการจัดซื
อที�ไม่
เหมาะสม และเพิ�มประสทิธภิาพในการควบคุมการจดัซื
อ 
บริษัทฯจึงควรกําหนดให้มีการจดัซื
อโดยผ่านใบสั �งซื
อ
เท่านั 
น และแสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัความต้องการซื
อ 
และมกีารอนุมตัจิากฝา่ยบรหิารอย่างเหมาะสม 

ตั 
งแต่เดอืนกรกฎาคม 2557 ที�ผ่านมา ทางบรษิทั
ฯไดก้าํหนดใหม้เีจา้หน้าที�จดัซื
อรบัผดิชอบในการ
สั �งซื
อสนิคา้ จดัทําเอกสาร ใบขอซื
อและใบสั �งซื
อ  
โดยรายละเอยีดขั 
นตอนในการสั �งซื
อไดร้ะบุไว้ใน
คู่มอืการปฏบิตังิานเรยีบรอ้ยแลว้ 

4. ระบบการจ่ายชาํระ 
4.1 ควรแต่งตั 
งใหม้กีรรมการผูม้อีาํนาจสองคนเซน็สั �งจ่ายเชค็

ร่วมกนั 

ขอ้สงัเกต 

บริษัทฯ ได้เปลี�ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลง
นามเป็นสองคนแล้วตั 
งแต่วันที� 15 กรกฎาคม 
�jjg ตามหนังสอืรบัรองของบรษิทัฯ และอํานาจ
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชี ความเหน็ของผูบ้ริหาร 
กรรมการผูม้อีาํนาจสั �งจ่ายเพยีงผูเ้ดยีวสามารถสั �งจ่ายเชค็
ในจาํนวนต่างๆ ได ้

ขอ้เสนอแนะ 

เพื�อให้มกีารควบคุมเกี�ยวกบัรายการจ่ายเงนิที�เหมาะสม
บริษัทฯควรกําหนดนโยบายในการลงนามสั �งจ่ายโดย
ผู้บริหารอย่างน้อยสองคนหรือเพื�อความสะดวก อาจ
กําหนดใหล้งนามสั �งจ่ายโดยผูบ้รหิารอย่างน้อยสองคนใน
กรณีที�ยอดเงนิเกนิกว่าจาํนวนที�กาํหนด  

ในการอนุมตัจิ่ายเงนินั 
นเป็นไปตามตารางอาํนาจ
อนุมตัขิองบรษิทัฯ  

 

4.2 ควรมกีารสุม่ตรวจนบัเงนิสดย่อย 

ขอ้สงัเกต 

บรษิทัฯ ไม่มกีารสุม่ตรวจนบัเงนิสดย่อยในระหว่างปี 

ขอ้เสนอแนะ 

บรษิทัฯควรจดัใหม้เีจา้หน้าที�ผูไ้ม่เกี�ยวขอ้งกบัการถอืเงนิ
สดทําการตรวจนับเงนิสดโดยไม่แจง้ล่วงหน้าที�ผู้ถอื เพื�อ
ป้องกนัการนําเงนิสดย่อยไปใชโ้ดยไม่เหมาะสม 

ที�ผ่านมาบริษัทฯใช้ระบบเงินสดย่อยผ่านบัตร 
ATM โดยกําหนดเป็นวงเงินในบตัร ATM นั 
นๆ 
ซึ�งฝ่ายบัญชีการเงินสามารถตรวจสอบและ
กระทบยอดเงนิสดย่อยผ่านรายการเงนิฝากบญัชี
ธนาคารของบัตร ATM ที�ถือโดยผู้ร ับผิดชอบ
วงเงินสดย่อย และเมื�อผู้รบัผิดชอบดงักล่าวทํา
การขอเบกิเงนิสดย่อยกลบัคนืให้เตม็วงเงนิ ทาง
ฝ่ายบญัชีการเงินจะทําการตรวจสอบค่าใช้จ่าย
แ ล ะ ร า ย ก า ร เ งิ น ฝ า ก บัญ ชี ธ น า ค า ร ข อ ง
ผูร้บัผดิชอบดงักล่าวว่าวงเงนิครบถว้นหรอืไม่ แต่
ไม่ได้มกีารสุ่มตรวจหน้างานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
อย่างไรกต็ามเพื�อใหม้กีารควบคุมและป้องกนัการ
นําเงินสดย่อยดงักล่าวไปใช้ในทางไม่เหมาะสม 
ทางบรษิทัฯจะเริ�มจดัใหม้กีารตรวจนบัเงนิสดย่อย
โดยไม่แจ้งล่วงหน้ากับผู้ถือบัตร ตั 
งแต่เดือน
สงิหาคม�jjg เป็นตน้ไป 

5. ระบบเงินเดือน 
5.1 ควรจดัทาํรายงานกระทบยอดเงนิเดอืน 

ขอ้สงัเกต 

บรษิทัฯไม่มกีารจดัทํางบกระทบยอดเงนิเดอืนและค่าจา้ง
เพื�อกระทบยอดผลแตกต่างของเงนิเดอืนระหว่างเงนิเดอืน
ของเดือนปจัจุบัน และเงินเดือนของเดือนที�ผ่านมา
เกี�ยวกบัการเพิ�มขึ
นหรือลดลงของจํานวนพนักงานและ
จาํนวนเงนิ เพื�อเป็นขอ้มลูแก่ฝา่ยบรหิารในการตรวจสอบ 

ขอ้เสนอแนะ 

ที�ผ่านมาบรษิัทฯ มีการดําเนินการสรุปยอดเงนิ
เดอืนของแต่ละแผนกประจําทุกเดอืน เพื�อใหฝ้า่ย
บริหารอนุมัติการจ่ายเงินเดือน แต่ไม่ได้มีการ
กระทบยอดผลแตกต่างของเงินเดือนระหว่าง
เงินเดือนของเดือนปจัจุบัน และเงินเดือนของ
เดอืนที�ผ่านมาเกี�ยวกบัการเพิ�มขึ
นหรอืลดลงของ
จํานวนพนักงานและจาํนวนเงนิ  ทั 
งนี
ตั 
งแต่เดอืน
มิถุนายน 2557 เ ป็นต้นมา ทางบริษัทฯได้
ดําเนินการจดัทํารายงานกระทบยอดเงินเดือน
และค่าจา้งเป็นประจาํทุกเดอืน เพื�อใหม้ั �นใจไดว้่า



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชี ความเหน็ของผูบ้ริหาร 

บรษิทัฯควรพจิารณากําหนดระเบยีบปฏบิตัใิหพ้นักงานที�
รบัผิดชอบด้านระบบเงินเดือนจดัทํางบกระทบยอดเงิน
เดือนและค่าจ้างเป็นประจําทุกเดือน พร้อมทั 
งแนบกบั
รายงานสรุปเงนิเดือนและค่าจ้างเพื�อให้ฝ่ายบรหิารสอบ
ทานและใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการอนุมตักิารจ่ายเงนิเดอืน 
ซึ�งรายงานกระทบยอดดงักล่าวจะช่วยอธบิายเหตุผลถึง
ความเปลี�ยนแปลงของค่าจา้งและเงนิเดอืนในแต่ละเดอืน
และเป็นการสรุปเงินเดือนเพื�อส่งให้ฝ่ายบริหารได้
ตรวจสอบและอนุมตัิและช่วยให้ฝ่ายบริหารของบรษิัทฯ
มั �นใจได้ว่าไม่มีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างให้กับ
พนกังานที�ลาออกจากบรษิทัฯแลว้ 

ไม่มกีารจ่ายเงนิเดอืนและค่าจา้งใหก้บัพนกังานที�
ลาออกจากบริษัทฯแล้ว และเพื�อเป็นข้อมูลแก่
ฝา่ยบรหิารในการตรวจสอบ 

 

6. ระบบการจดัทาํงบการเงิน 
6.1 ควรจดัใหม้กีารยนืยนัยอดระหว่างกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ขอ้สงัเกต 

บริษัทฯไม่มีการส่งหนังสือยืนยันยอดหรือกระทบยอด
บญัชกีบับรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัทุกบรษิทั 

 ขอ้เสนอแนะ 

บรษิทัฯควรจะมนีโยบายในการส่งหนังสอืยนืยนัยอดหรอื
กระทบยอดบญัชรีะหว่างบรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนัทุกบริษัท
และมกีารตดิตามผลต่างที�เกดิอย่างน้อยทุกเดอืน เพื�อให้
การลงบญัชขีองบรษิทัเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

บริษัทฯได้ดําเนินการจัดทําหนังสือยืนยันยอด 
เพื�อกระทบยอดบัญชีระหว่างกันของบริษัทที�
เกี�ยวข้องกันทุกบริษัทฯ ตั 
งแต่เดือนมิถุนายน 
2557เพื�อใหก้ารลงบญัชขีองบรษิทัฯเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง 

6.2 ควรมกีารเร่งรดัในการรวบรวมใบแจง้หนี
และเอกสารการ
รับมอบงานจากทุกโครงการเพื�อนํามาบันทึกหนี
สนิให้
ครบถว้น ณ ทุกสิ
นรอบระยะเวลาบญัช ี

ขอ้สงัเกต 

โดยปกติบรษิัทฯจะไม่บนัทกึหนี
สนิจนกว่าจะมกีารเรยีก
เกบ็เงนิจากเจ้าหนี
และบนัทกึรายการหนี
สนิย้อนหลงัใน
ระบบ และเมื�อสิ
นไตรมาสบรษิทัฯจะบนัทกึหนี
สนิสาํหรบั
ใบแจ้งหนี
ที�ทางแผนกบัญชีได้รับ ซึ�งแผนกบัญชีมกัจะ
ไดร้บัใบแจง้หนี
ดงักล่าวชา้กว่าวนัที�รบัมอบงานจงึมผีลทาํ
ใหก้ารบนัทกึหนี
สนิไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามรอบระยะเวลา
บญัช ี

 

ที�ผ่านมา ฝ่ายบัญชีการเงินมีการติดตามและ
รวบรวมใบแจง้หนี
ของทุกโครงการเป็นประจาํทุก
สิ
นเดอืนอยู่แล้วทั 
งนี
เพื�อให้ฝ่ายบญัชกีารเงนินํา
ใบแจง้หนี
มาบนัทกึหนี
สนิใหค้รบถว้นและถูกต้อง
ตามรอบระยะเวลาบัญชี ทางบริษัทฯจึงมีการ
กําหนดรอบในการส่งเอกสารและวางบิลของ
เจา้หนี
 เพื�อใหส้ามารถรวบรวมเอกสารใบแจง้หนี

ได้ครบถ้วน ซึ�งได้ดําเนินการแล้วตั 
งแต่เดือน
มถุินายน 2557 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชี ความเหน็ของผูบ้ริหาร 
 ขอ้เสนอแนะ 

ทุกสิ
นไตรมาส บรษิทัฯควรจดัใหม้พีนักงานบญัชตีดิตาม
กบัผู้รบัผิดชอบของทุกๆ โครงการให้ส่งเอกสารการรบั
มอบงานมาที�แผนกบัญชีเพื�อนํามาบันทึกหนี
สินให้
ครบถว้นและถูกตอ้งตามรอบระยะเวลาบญัช ี

 
 

13.3 ข้อมูลเกี�ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

5A.A.5 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้แต่งตั 
ง บริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัติ
ง จํากดั ("เอซีเอ็มฯ") เพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบภายในให้กบั
บรษิัทฯ โดย เอซเีอม็ฯ จะทําการตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ตามแผนการ
ตรวจสอบรายปีที�ตกลงร่วมกนักบับรษิทัฯ และจดัทํารายงานและขอ้เสนอแนะ เพื�อปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามแผนและ
นโยบายการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์5 ขอ้ของ COSO ตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งต้นทั 
งนี
 รายละเอยีดเกี�ยวกบัเอซเีอม็ฯและหวัหน้างานกํากบัดูแลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ ! 

5A.A.+ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความเหมาะสมของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ครั 
งที� "/2557 เมื�อวนัที� �i มถุินายน 2557มมีตแิต่งตั 
งบรษิทั 
เอซเีอม็ คอนซลัติ
ง จํากดั เพื�อทําหน้าที�เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ  โดยมคุีณอจัฉราพร มานะศานต์ เป็น
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ทั 
งนี
 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ผูด้ํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในมี
ความเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัิหน้าที�การตรวจสอบภายในและมบีุคลากรที�มวีุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ 
ความรูแ้ละความสามารถ ที�เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าที�การตรวจสอบภายในไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

5A.A.A แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการแต่งตั 0ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

การแต่งตั 
ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งเป็นไปตามที�กําหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ และไดร้บั
การอนุมตัโิดยมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 
งที� �/2557 เมื�อวนัที� "i มถุินายน 2557 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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14. รายการระหว่างกนั 

 
14.1 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับุคคลที�อาจมีความขดัแย้งในงวดปีบญัชีสิ&นสุดวนัที� '( ธนัวาคม *++, 31 ธนัวาคม 2557 และ '1 มิถนุายน *++3 

 

บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
%. บรษิทั อโีค ซสิ

เทม็ จาํกดั 
� ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนักบับรษิทัฯ 

โดย 
- นายพรีะพงศ ์จรญูเอก ถอืหุน้

บรษิทั อโีค ซสิเทม็ จาํกดั 
รอ้ยละ 49.88 

- นางอารดา จรญูเอก ถอืหุน้
บรษิทั อโีค ซสิเทม็ จาํกดั 
รอ้ยละ 49.88 

� กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
ไดแ้ก่ นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
และนางอารดา จรญูเอก 

� ปจัจุบนั บรษิทั อโีค ซสิเทม็ 
จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทั 
เมื�อวนัที� < สงิหาคม �==< และ 
อยู่ระหว่างการชาํระบญัชบีรษิทั 

%.% เงนิใหกู้ย้มื 
� เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นจาก

บรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิ�มระหว่างงวด 
- ชาํระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
� ดอกเบี
ยรบั 
� ดอกเบี
ยคา้งรบั 

 
 

 
 

 
 
 

882.2 
- 
- 

882.2 
 

68.A 
127.9 

 
 
 

882.2 
- 

882.2 
- 
 

32.8 
- 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 

 
� บรษิทัฯ ไดใ้หเ้งนิกูย้มืเงนิระยะสั 
น

แก่บรษิทั อโีค ซสิเทม็ จาํกดั ตั 
งแต่
ปี 2555 ซึ�งเป็นบริษัทที�มผีู้ถือหุ้น
และกรรมการร่วมกนั และไม่มกีาร
ให้กู้เพิ�มในงวดปี �==E คงเหลือ 
F.8 ลา้นบาท โดยมกีารคดิดอกเบี
ย
ในอตัรารอ้ยละ 7.75 ต่อปี ซึ�งเป็นอ้
ตราที�สูงกว่าอัตราต้นทุนเงนิกู้ยมื
เฉลี�ยของบรษิทัฯ  

� ทั 
งนี
  บริษัทฯ ได้ร ับชําระคืนเงิน
กูย้มืและดอกเบี
ยคา้งรบัจากบรษิทั 
อีโค ซิสเท็ม จํากัด แล้วทั 
งหมด 
เมื�อเดอืนมถิุนายน �==< 

� บริษัทฯ มีดอกเบี
ยรับสําหรับปี 
�==E และสําหรบัปี �==< จํานวน 
F.F< ลา้นบาท และ F.FI ลา้นบาท 
และมดีอกเบี
ยค้างรบั จํานวน F.% 
ลา้นบาท สําหรบัปี �==E โดยไม่มี
ดอกเบี
ยคา้งรบัสาํหรบัปี �==< 

 
� ไม่สมควรมีการทํารายการ

ดงักล่าวในอนาคต ทั 
งนี
 อตัรา
ดอกเบี
ยรับอยู่ ในอัตราที�สูง
กว่าอตัราต้นทุนเงนิกู้ยมืเฉลี�ย
ของบรษิทัฯ  

� อัตราดอกเบี
ยที�เรียกเก็บมี
ความสมเหตุสมผล 

� บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้
เงนิกูย้มืแก่บรษิทัฯ ที�เกี�ยวขอ้ง
กนัในอนาคต 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.3.14 หน้าที� 2 

บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
2. นายพรีะพงศ์

จรญูเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย
ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

� เป็นสามขีองนางอารดา จรญูเอก 
� ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
� เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับรษิทัฯ 
 
 
 
 
 
 

�.% เงนิใหกู้ย้มื 
� เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นจาก

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิ�มระหว่างงวด 
- ชาํระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
� ดอกเบี
ยรบั 
� ดอกเบี
ยคา้งรบั 

 
 
 
 

 
 
 

%,257.9 
49,988.1 
48,592.M 
2,653.2 

 
1,475.4 
1,875.= 

 
 
 
 

 

 
 
 

2,653.2 
- 

2,653.2 
- 
 

79.9 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
� บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้เงนิ

กูย้มืระยะสั 
นแก่นายพรีะพงศ์ จรูญ
เอก ซึ�งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ โดยในรอบปี 
2556 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่
นายพีระพงศ์ จรูญเอก เพิ�มเติม
จํานวน 50.F ล้านบาท อย่างไรก็
ต าม  บ ริษัท ฯ  ไ ด้ ร ับ ชํ า ร ะคืน
บางส่วนภายในรอบปี 2556 เป็น
จาํนวนเงนิ 48.6 ลา้นบาท คงเหลอื
จํานวน �.< ล้านบาท และบรษิทัฯ 
ไดร้บัชําระคนืยอดคงเหลอืทั 
งหมด
ภายในรอบปี �==< เป็นจาํนวนเงนิ 
�.< ลา้นบาท โดยมกีารคดิดอกเบี
ย
ในอัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี สําหรบั
คอนโด เอเจนซี� และประมาณร้อย
ละ 8.0 ต่อปี สําหรบับริษัทฯ และ
ออรจิิ
น วนั ทั 
งนี
 เนื�องจาก คอนโด 
เอเจนซี� ไม่มเีงนิกู้ยืมจึงคิดอัตรา
ดอก เบี
 ย เทียบ เคีย งกับ อัต ร า
ดอกเบี
ยเงนิฝากธนาคาร ในขณะที�
บริษัทฯ และออรจิิ
น วนั คิดอัตรา
ดอกเบี
ยในอัตราที�สูงกว่าอัตรา

 
� ไม่สมควรมีการทํารายการ

ดงักล่าวในอนาคต ทั 
งนี
 อตัรา
ดอกเบี
ยรับอยู่ ในอัตราที�สูง
กว่าอตัราต้นทุนเงนิกู้ยมืเฉลี�ย
ของบริษัทฯ และออริจิ
น วัน 
และเทียบเคียงได้กับอัตรา
ดอกเบี
ยเงนิฝากธนาคาร 

� อัตราดอกเบี
ยที�เรียกเก็บมี
ความสมเหตุสมผล 

� บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้
เงนิกูย้มืแก่กรรมการในอนาคต 

 
 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
ต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี�ยของบริษัทฯ 
และออรจิิ
น วนั  

� ทั 
งนี
 บรษิทัฯ และออรจิิ
น วนั ไดร้บั
ชาํระคนืเงนิจากนายพรีะพงศ ์จรญู
เ อ ก  แ ล้ ว ทั 
ง ห ม ด  เ มื� อ เ ดื อ น
มถิุนายน 2557และคอนโด เอเจนซี�
ได้รบัเงนิชําระคนืทั 
งหมดจากนาย
พรีะพงศ์ จรูญเอก ทั 
งหมดในเดอืน
พฤศจกิายน �==< 

� บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมดีอกเบี
ย
รบัสาํหรบัรอบปี 2556 และปี �==< 
จาํนวน 1.= ลา้นบาท และ F.% ลา้น
บาท ตามลําดบั และมดีอกเบี
ยคา้ง
รบั จาํนวน %.8 ลา้นบาทในปี �==E 
ทั 
งนี
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บั
ชําระดอกเบี
ยค้างรบัจากนายพีระ
พงศ์ จรูญเอก แลว้ทั 
งหมดในเดอืน
พฤศจกิายน �==< 

 
  �.� เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ 

� เงนิกูย้มืระยะสั 
น 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิ�มระหว่างงวด 
- ชาํระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 

9,263.3 
75,830.6 
23,858.5 

61,235.A 

 
 

61,235.A 
135,129.8 
196,365.2 

- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
� บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะสั 
นจาก

นาย  พีระพงศ์ จรูญเอก ซึ�งเป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บ ริ ษั ท ฯ  เ พื� อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน ทั 
งนี
  ในรอบปี 255E 

 
� เ ป็นรายการสนับสนุนทาง

การเงินให้บริษัทฯ เพื�อเสริม
สภาพคล่องและเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯทั 
งนี
  ในอนาคต



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.3.14 หน้าที� 4 

บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
 

� ดอกเบี
ยจ่าย 
� ดอกเบี
ยคา้งจ่าย 

 

 
217.E 
361.9 

 
5,306.1 

- 
 

 
- 
- 

 

และปี �==< บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงิน
จ า ก น า ย พี ร ะ พ ง ศ์  จ รู ญ เ อ ก 
เพิ�มเติมจํานวน 7=.M ล้านบาท 
และ %I5.1 ล้านบาท และชําระคนื
เงินกู้บางส่วนจํานวน �I.8 ล้าน
บาทในปี �==E ทั 
งนี
  บริษัทฯ ได้
ชําระคืนเงนิกู้ยืมแก่นายพรีะพงศ์ 
จ รูญ เอกทั 
งหมดแล้ว ใน เดือน
พฤศจกิายน �==< 

� บรษิทัฯ มกีารจ่ายดอกเบี
ยในอตัรา
ร้อยละ 6.75 ต่อ ปีซึ� ง เ ป็นอัตรา
เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิกูย้มื
เฉลี�ยจากธนาคารของบรษิทัฯ  

� บรษิทัฯ มดีอกเบี
ยจ่ายสําหรบัรอบ
ปี 2556 และปี �==< จํานวน F.� 
ล้ านบาท  และ  = . I  ล้ านบาท 
ตามลําดบั และมดีอกเบี
ยค้างจ่าย 
จํานวน F.A ล้านบาทในปี �==E 
โดยบริษัทฯ ได้ชําระดอกเบี
ยค้าง
จ่ า ย แ ล้ ว ท้ ง ห ม ด เ มื� อ เ ดื อ น
พฤศจกิายน �==< 

 

บริษัทฯ จะพิจารณากู้ยืมเงิน
จ า ก ส ถ า บัน ก า ร เ งิน แ ล ะ
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ร ะ ด ม ทุ น ใ น
รูปแบบอื� น  ที�มีต้น ทุนทาง
การเงนิที�เหมาะสม 

� อัตราดอกเบี
 ยอยู่ ในอัต ร า
เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี
ย
เ ฉ ลี� ย ที� บ ริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม จ า ก
ธนาคาร 

� อัตราดอกเบี
ยที�จ่ายมีความ
สมเหตุสมผล 
 

  �.3 การวางเงนิมดัจําที�ดนิ 
และการซื
อที�ดนิ 

� เงนิมดัจาํค่าที�ดนิ 

 
 

62,000.0 

 
 
- 

 
 
- 

 
� บรษิัทฯ ได้ทําสญัญาจะซื
อจะขาย

ที�ดนิกบันายพรีะพงศ ์จรญูเอก เมื�อ

 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บริษัทฯ เพื�อใช้ที�ดินดังกล่าว



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
 

� ซื
อที�ดนิเพื�อพฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัย ์
 
 

 
- 

 
<M,927.2 

 
- 

วันที� 11 กันยายน 2556 เพื�อนํา
ที�ดินดังกล่าวมาพัฒนาโครงการ 
Tropicana เอราวณัจํานวนทั 
งหมด 
15 แปลง เนื
 อที�ดินรวม 896.90 
ตารางวา เป็นจํานวนเงนิ 78.9ลา้น
บาท หรือคิด เ ป็นราคา 88,000 
บาทต่อตารางวา 

� ในปี �==E บรษิทัฯ ไดช้ําระเงนิมดั
จําค่าที�ดนิ เป็นจํานวน E�.F ล้าน
บาท และบรษิัทฯ ได้ชําระค่าที�ดนิ
ส่วนที�เหลือและรบัโอนกรรมสิทธิ [
ที�ดิน เรียบร้อยแล้ว  เมื�อ เดือน
พฤศจิกายน�==< และบนัทึกเป็น
รายการต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรพัย์เพื�อขาย จํานวน 
78.9 ล้ า น บ า ท  เ มื� อ เ ดื อ น
พฤศจกิายน 2557 

� ทั 
งนี
  การขายที�ดินของกรรมการ
ให้แก่บรษิัทฯ นั 
น เพื�อเป็นการจดั
กลุ่มทรัพย์สินที�ดินทั 
งหมดให้มา
รวมอยู่ภายใต้บริษัทฯ เพื�อขจัด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสงัหารมิทรพัย ์อย่างไรกต็าม 
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสังหาริมทรัพย์ ในอนาคต 
บริษัทฯ จะเป็นผู้ดําเนินการ
จัดซื/ อที�ดิน เองทั /งหมด ไม่
สมควรใหก้รรมการเขา้ซื/อที�ดนิ
แทนบรษิทัฯ แต่อย่างใด 

� ทั /งนี/ ราคาซื/อขายที�ดนิดงักล่าว 
ได้มีการเปรียบเทียบราคา
เสนอขายที�ดินอื�นในบริเวณ
ใกลเ้คยีง และเป็นราคาซื/อขาย
ที�เทยีบเคยีงได้กบัราคาตลาด
ซึ�งประเมนิโดยบรษิัทประเมนิ
มูลค่าทรัพย์สินที�ได้ร ับความ
เหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
แล ะ เ ป็นการปร ะ เมิน เพื� อ
วตัถุประสงค์สาธารณะดงันั 
น 
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

  �.4 ซื
อสนิทรพัย ์
� ซื
อรถยนต ์

 
750.0 

 
- 

 
- 

  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
 
 
 

 
 

 
 
 

 � บรษิทัฯ ไดซ้ื
อรถยนต์จากนายพรีะ
พงศ์ จรูญเอก เพื�อใช้เป็นรถยนต์
ส่วนกลางของบริษัทฯ ในราคา 
<=F,FFF บาท โดยบรษิทัฯ ไดช้าํระ
เงนิและรบัโอนกรรมสทิธิ [แลว้เสรจ็
เมื�อปลายปี �==E 

� ทั 
งนี
 ราคาซื
อขายรถยนต์ดงักล่าว 
เ ป็นราคาเทียบเคียงกับร าคา
รถยนต์ประเภทเดียวกันที�เสนอ
ขายในตลาด 

� ใ น อ น า ค ต  ห า ก บ ริษั ท ฯ  จ ะ
ดําเนินการจดัซื
อสนิทรพัย์ดงักล่าว 
บริษัทฯ จะพิจารณาจัดซื
อจาก
บรษิทัภายนอกเป็นหลกั 
 

� เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกตขิองบรษิทัฯ  

� ราคาขายรถยนต์ดงักล่าวเป็น
ราคาตลาด โดยเทยีบเคยีงได้
กบัราคารถยนต์ที�เสนอขายใน
ตลาดดงันั 
น จงึเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 

  �.5 การขายหอ้งชุด 
� เงนิมดัจาํและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 
 

 
534.0 

 
- 
 

 
- 

 

 
� นายพรีะพงศ ์จรญูเอกไดท้าํสญัญา

ซื
 อ ข าย ห้อ งชุ ด ขอ ง โค ร งการ
Knigthsbridgeสุขมุวทิ %F< จาํนวน 
2 หอ้ง คดิเป็นจํานวนเงนิ 6.7 ลา้น
บาท ตามสญัญาซื
อขายเมื�อวนัที� 1 
ตุ ล าคม  2555 โ ดย ใน ปี  � = =E 
บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิมดัจําและเงนิรบั
ล่วงหน้า จาํนวน 0.5 ลา้นบาท  

 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  
� ราคาขายห้องชุดเป็นราคา

ปกติทั �วไปและเทียบเคียงได้
กบัราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้า
ภายนอกรายอื�นดงันั 
น จงึเหน็
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
� อย่างไรก็ตาม นายพีระพงศ์ จรูญ

เอก ได้แจ้งความประสงค์ยกเลิก
การซื
อห้องชุดดงักล่าวทั 
ง � ห้อง 
ในวันที� A มิถุนายน �==< และ
บริษัทฯ ได้คืนเงินจองและเงิน
ดาวน์ทั 
งหมดในวนัที� 26 มถิุนายน 
�==< โดยกรรมการได้รบัเงนิคืน
เท่ากับต้นทุน และไม่ได้ร ับกําไร
จากการคืนห้องชุดดังกล่าวแต่
อย่างใด 

� ทั 
งนี
 กรรมการคนืห้องชุดดงักล่าว 
เนื�องจากพจิารณาเหน็ว่ายงัมคีวาม
ต้องการห้องชุดจากลูกค้าหลาย
รายในโครงการดงักล่าว และเพื�อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ จงึไดค้นื
หอ้งชุดดงักล่าว และปจัจุบนับรษิทั
ฯ ได้ขายห้องชุดได้แล้ว ในราคา
ขาย re-sale ที�สงูกว่าราคาเดมิ 
 

� การคืนห้องชุดของกรรมการ
เพื�อผลประโยชน์ของบรษิัทฯ 
เป็นหลัก เนื� องจากมีความ
ตอ้งการจากลกูคา้ ประกอบกบั
ราคาขายห้องชุดมีการปรับ
เพิ�มขึ
น จึงพิจารณาเห็นว่ามี
ความสมเหตุสมผล 

  �.6 คํ
าประกนัเงนิกูย้มืจาก
ธนาคารพาณชิย ์
� คํ
าประกนัเงนิกูย้มืของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 
 

1,371,060.0 

 
 

2,465,870.0 
 

 
 

5,182,459.0 
 

 
 

� บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสญัญา
เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ใน
ปร ะ เทศ เพื� อ ใช้ ใ นการพัฒน า
โครงการอสงัหารมิทรพัย์และเป็น

 
 

� เ ป็นรายการสนับสนุนทาง
การเงนิใหบ้รษิทัฯ 

� เห็นสมควรในการทํารายการ
เพื�อเป็นการสนับสนุนธุรกรรม



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
เงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ  โดย
นายพรีะพงศ์ จรูญเอก คํ
าประกนั
วงเงนิกู้รวมจํานวน 1,371.% ล้าน
บาท  ณ วันที�  I %  ธ .ค .  �==E  
จํานวน 2,465.9 ลา้นบาท ณ วนัที� 
I% ธ.ค. �==< และจาํนวน 5,182.5 
ลา้นบาท ณ วนัที� 30 ม.ิย. 2558 

� ทั 
งนี
  นายพีระพงศ์ จรูญเอก คํ
า
ประกนัวงเงนิกู้ดงักล่าว โดยไม่ได้
คดิค่าธรรมเนียมการคํ
าประกนัแต่
อย่างใด 

� ทั 
งนี
  ภายหลังจากการ เข้าจด
ทะ เบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
บรษิทัฯ จะดาํเนินการขอปลดภาระ
การคํ
 าประกันส่ วน บุคคลจาก
เจา้หนี
ธนาคาร 
 

ทางการ เงินตามปกติขอ ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
เป็นไปตามเงื�อนไขการค้า
ทั �วไป 
 

  �.7 คํ
าประกนัการเช่าซื
อ
รถยนต ์
� คํ
าประกนัการชาํระหนี


การเช่าซื
อรถยนตข์อง
บรษิทัฯ 

 
 

597.7 

 
 

597.7 

 
 

597.7 

 
 

� บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าการเงนิกบั
บริษัทลีสซิ�งเพื�อเช่ารถยนต์ใช้ใน
การดาํเนินงานของกจิการ โดยนาย
พีระพงศ์ จรูญเอก คํ
าประกนัการ
ชําระหนี
การเช่าซื
อรถยนต์ จํานวน
รวม 0.6 ล้านบาท F.E ล้านบาท 

 
 

� เ ป็นรายการสนับสนุนทาง
การเงนิใหบ้รษิทัฯ 

� เห็นสมควรในการทํารายการ
เพื�อเป็นการสนุบสนุนธุรกรรม
ทางการ เงินตามปกติขอ ง



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
และ 0.6 ลา้นบาท ณ วนัที� I% ธ.ค. 
�==E I% ธ.ค. �==< และ IF ม.ิย. 
2558 ตามลาํดบั 

� ทั 
งนี
  นายพีระพงศ์ จรูญเอก คํ
า
ประกนัวงเงนิกู้ดงักล่าว โดยไม่ได้
คดิค่าธรรมเนียมการคํ
าประกนัแต่
อย่างใด 

� ทั 
งนี
  ภายหลังจากการ เข้าจด
ทะ เบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บรษิทัฯ จะดาํเนินการขอปลดภาระ
คํ
าประกันส่วนบุคคลจากเจ้าหนี

บรษิทัลสีซิ�ง 
 

บ ริษั ท ฯ  แ ล ะ เ ป็ น ไ ปต าม
เงื�อนไขการคา้ทั �วไป 
 

3. นายพรีะพงศ์
และ นางอารดา 
จรญูเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 
100 

� ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ
และเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

� เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ 

 
 
 
 
 

3.1 การซื
อที�ดนิ 
� ซื
อที�ดนิเพื�อพฒันา

โครงการอสงัหารมิทรพัย ์
 
 

 
7,600.0 

 
- 
 

 
- 

 

 
� ในปี �==E บริษัทฯ ซื
อที�ดินจาก

นายพรีะพงศ์ และนางอารดา จรูญ
เอก จาํนวน 1 แปลง เนื
อที�ดนิ 199 
ตารางวา เป็นจํานวนเงนิ 7.6 ลา้น
บาท หรือคิด เ ป็นราคา 38,191 
บาทต่อตารางวา โดยที�ดนิดงักล่าว
อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไป
ไ ด้ ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสงัหารมิทรพ้ย ์

� ทั 
งนี
  การขายที�ดินของกรรมการ
ให้แก่บรษิัทฯ นั 
น เพื�อเป็นการจดั

 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บริษัทฯ เพื�อใช้ที�ดินดังกล่าว
ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสงัหารมิทรพัย ์อย่างไรกต็าม 
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสังหาริมทรัพย์ ในอนาคต 
บริษัทฯ จะเป็นผู้ดําเนินการ
จัดซื/ อที�ดิน เองทั /งหมด ไม่
สมควรใหก้รรมการเขา้ซื/อที�ดนิ
แทนบรษิทัฯ แต่อย่างใด 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
 
 
 

 กลุ่มทรัพย์สินที�ดินทั 
งหมดให้มา
รวมอยู่ภายใต้บริษัทฯ เพื�อขจัด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

� ในปี 2556 บรษิัทฯได้จ่ายชําระค่า
ที�ดนิดงักล่าว จาํนวน 7.6 ลา้นบาท
และรบัโอนกรรมสทิธิ [ที�ดนิแลว้เสรจ็ 
เมื�อเดอืนพฤษภาคม �==E 

� รายการซื
อที�ดนิดงักล่าวจะไม่มใีน
อนาคต และบรษิทัฯ จะดําเนินการ
จัดซื
อที�ดินด้วยตนเอง และ/หรือ 
ผ่านบุคคลภายนอก และ/หรอื ผ่าน
ตวัแทนนายหน้าคา้ที�ดนิ 
 

� ทั /งนี/ ราคาซื/อขายที�ดนิดงักล่าว 
ได้มีการเปรียบเทียบราคา
เสนอขายที�ดินอื�นในบริเวณ
ใกลเ้คยีงและเป็นราคาซื/อขาย
ที�เทยีบเคยีงได้กบัราคาตลาด 
ซึ�งประเมนิโดยบรษิัทประเมนิ
มูลค่าทรัพย์สินที�ได้ร ับความ
เหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
แล ะ เ ป็นการปร ะ เมิน เพื� อ
วตัถุประสงค์สาธารณะ ดงันั 
น 
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

A. นางอารดา 
จรญูเอก 

� ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทฯ โดยถอื
หุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 50 

� เป็นภรรยาของนายพรีะพงศ ์จรญู
เอก 

� ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และประธานเจา้หน้าที�ปฏบิตักิาร 

� เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ 
 

A.% การวางเงนิมดัจําที�ดนิ 
และ การซื
อที�ดนิ 
� เงนิมดัจาํค่าที�ดนิ 

 
� ซื
อที�ดนิเพื�อพฒันา

โครงการอสงัหารมิทรพัย ์
 
 

 

 
 

21,875.0 
 
- 

 
 
- 
 

�<,676.0 

 
 
- 
 
- 

 
 

� บรษิัทฯ ได้ทําสญัญาจะซื
อจะขาย
ที�ดินกบันางอารดา จรูญเอก เมื�อ
วนัที� 5 เมษายน 2556 เพื�อนําที�ดนิ
ดงักล่าวมาพฒันาโครงการ B-Loft 
สุขุมวิท %%= จํานวนทั 
งหมด 2 
แปลง เนื
อที�ดนิรวม 407 ตารางวา 
เป็นจาํนวนเงนิ 27.< ลา้นบาท หรอื
คิด เ ป็ น ร าค า  68,000 บ าท ต่ อ 
ตารางวา 

 
 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บริษัทฯ เพื�อใช้ที�ดินดังกล่าว
ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสงัหารมิทรพัย ์อย่างไรกต็าม 
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสังหาริมทรัพย์ ในอนาคต 
บริษัทฯ จะเป็นผู้ดําเนินการ
จัดซื/ อที�ดิน เองทั /งหมด ไม่
สมควรใหก้รรมการเขา้ซื/อที�ดนิ
แทนบรษิทัฯ แต่อย่างใด 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.3.14 หน้าที� 11 

บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
� ในปี �==E บรษิทัฯ ไดช้ําระเงนิมดั

จําค่าที�ดนิ เป็นจํานวน �%.8 ล้าน
บาท และบริษัทฯ ได้ชําระเงนิค่า
ที� ดิ น ส่ ว น ที� เ ห ลือ แ ล ะ รับ โ อ น
กรรมสิทธิ [ที�ดินแล้วเสร็จในรอบปี 
�==< และบันทึก เ ป็นรายการ
ต้ น ทุ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
อสงัหาริมทรพัย์เพื�อขาย จํานวน 
�<.< ลา้นบาท เมื�อเดอืนกุมภาพนัธ ์
2557 

� ทั 
งนี
  การขายที�ดินของกรรมการ
ให้แก่บรษิัทฯ นั 
น เพื�อเป็นการจดั
กลุ่มทรัพย์สินที�ดินทั 
งหมดให้มา
รวมอยู่ภายใต้บริษัทฯ เพื�อขจัด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

� รายการซื
อที�ดนิดงักล่าวจะไม่มใีน
อนาคต และบรษิทัฯ จะดําเนินการ
จัดซื
อที�ดินด้วยตนเอง และ/หรือ 
ผ่านบุคคลภายนอก และ/หรอื ผ่าน
ตวัแทนนายหน้าคา้ที�ดนิ 
 

� ทั /งนี/ ราคาซื/อขายที�ดนิดงักล่าว 
ได้มีการเปรียบเทียบราคา
เสนอขายที�ดินอื�นในบริเวณ
ใกลเ้คยีงและเป็นราคาซื/อขาย
ที�เทยีบเคยีงได้กบัราคาตลาด
ซึ�งประเมนิโดยบรษิัทประเมนิ
มูลค่าทรัพย์สินที�ได้ร ับความ
เหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
แล ะ เ ป็นการปร ะ เมิน เพื� อ
วตัถุประสงค์สาธารณะดงันั 
น 
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 
 

  A.� การซื
อหุน้บรษิทัยอ่ย  
� เจา้หนี
ค่าหุน้ 

 

 
8FF.F 

 

 
- 
 

 
- 

 

 
� บรษิทัฯ ตกลงเขา้ซื
อหุน้สามญัของ

ออริจิ
น วัน จากนางอารดา จรูญ
เอก จํานวน 89,999 หุ้น คิดเป็น

 
� เห็นสมควรในการทํารายการ 

เพื�อการปรบัโครงสรา้งการถอื
หุน้ภายในกลุ่มบรษิทัฯ เพื�อให้



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
มูลค่าซื
อขายรวม 0.9 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้
ชําระเงนิค่าหุ้น จํานวน F.8 ล้าน
บาท ณ วนัที� I% ธ.ค. �==E และ
บริษัทฯ ได้ชําระค่าหุ้นแล้วเสร็จ
เมื�อวนัที� 2 พ.ค. 2557 

� ทั 
งนี
 บรษิทัฯ ไดร้บัโอนหุน้ทั 
งหมด
จาํนวน 89,999 หุน้ จากนางอารดา 
จรูญเอก เรยีบรอ้ยแลว้ เมื�อวนัที� 1 
ตุลาคม �=== 
 

 

โครงสร้างการถือหุ้นมีความ
โปร่งใสและลดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

� ราคาซื
อขายหุ้นดังกล่าวเป็น
ร า ค า ที� เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล (โปรดพจิารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมจากข้อ 
%A.� รายการปรับโครงสร้าง
การถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทัฯ เพื�อ
การเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์) 

  A.I คํ
าประกนัเงนิกูย้มืจาก
ธนาคารพาณชิย ์
� คํ
าประกนัเงนิกูย้มืของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 
 

1,371,060.0 

 
 

2,465,870.0 
 

 
 

5,182,459.0 
 

 
 

� บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสญัญา
เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ใน
ปร ะ เทศ เพื� อ ใช้ ใ นการพัฒน า
โครงการอสงัหารมิทรพัย์และเป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ  โดย
นางอารดา จรูญเอก คํ
าประกัน
วงเงนิกู้รวมจํานวน 1,371.% ล้าน
บาท ณ วนัที� I% ธ.ค. �==E จาํนวน 
2,465.9 ลา้นบาท ณ วนัที� I% ธ.ค. 
�==< และจํานวน 5,182.5 ล้าน
บาท ณ วนัที� IF ม.ิย. 2558 

 
 

� เ ป็นรายการสนับสนุนทาง
การเงนิใหบ้รษิทัฯ 

� เห็นสมควรในการทํารายการ
เพื�อเป็นการสนับสนุนธุรกรรม
ทางการ เงินตามปกติขอ ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
เป็นไปตามเงื�อนไขการค้า
ทั �วไป 
 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
� ทั 
งนี
  นางอารดา จรูญเอก คํ
 า

ประกนัวงเงนิกู้ดงักล่าว โดยไม่ได้
คดิค่าธรรมเนียมการคํ
าประกนัแต่
อย่างใดทั 
งนี
 ภายหลงัจากการเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ 
บรษิทัฯ จะดาํเนินการขอปลดภาระ
การคํ
 าประกันส่ วน บุคคลจาก
เจา้หนี
ธนาคาร 

  A.A คํ
าประกนัการเช่าซื
อ
รถยนต ์
� คํ
าประกนัการชาํระหนี


การเช่าซื
อรถยนตข์อง
บรษิทัฯ 

 
 

1,189.4 

 
 

4,A=%.3 
 
 
 
 
 
 

 
 

5,723.3 

 
 

� บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าการเงนิกบั
บรษิทัลสีซิ�งเพื�อเช่ารถยต์ใชใ้นการ
ดาํเนินงานของกจิการ โดยนางอาร
ดา จรูญเอก คํ
าประกันการชําระ
หนี
การเช่าซื
อรถยนต์จํานวนรวม 
%.� ล้านบาท A.= ล้านบาท และ 
5.7 ล้านบาท ณ วันที�  I% ธ.ค. 
�==E I% ธ.ค. �==< และ IF ม.ิย. 
2558 ตามลาํดบั 

� ทั 
งนี
  นางอารดา จรูญเอก คํ
 า
ประกนัวงเงนิกู้ดงักล่าว โดยไม่ได้
คดิค่าธรรมเนียมการคํ
าประกนัแต่
อย่างใด 

� ทั 
งนี
  ภายหลังจากการ เข้าจด
ทะ เบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 
 

� เ ป็นรายการสนับสนุนทาง
การเงนิใหบ้รษิทัฯ 

� เห็นสมควรในการทํารายการ
เพื�อเป็นการสนุบสนุนธุรกรรม
ทางการ เงินตามปกติขอ ง
บ ริษั ท ฯ  แ ล ะ เ ป็ น ไ ปต าม
เงื�อนไขการคา้ทั �วไป 
 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
บรษิทัฯ จะดาํเนินการขอปลดภาระ
คํ
าประกันส่วนบุคคลจากเจ้าหนี

บรษิทัลสีซิ�ง 

 

=. นายลกัษณะ
น้อย พึ�งรศัม ี

� ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
ของบรษิทัฯ 

� เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ 
 

=.% การขายหอ้งชุด 
� เงนิมดัจาํและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 
 

 
130.0 

 
1,453.2 

 

 
1,527.8 

 
� นายลักษณะน้อย พึ�งร ัศมี ได้ทํา

สญัญาซื
อขายหอ้งชุดของโครงการ
Knightsbridge Sky River Ocean 
จาํนวน 2 หอ้ง โครงการ Tropicana 
เอ ร าวัณ  จํ านวน  1 ห้อ ง  และ
โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร 
จํานวน % ห้อง คดิเป็นจํานวนเงนิ
รวม %�.3 ลา้นบาท ตามสญัญาซื
อ
ขายเมื�อวนัที� 24 พฤศจกิายน 2556 
สําหรับโครงการ Knightsbridge 
Sky River Ocean วั น ที�  22 
พฤษภาคม 2557 สําหรบัโครงการ 
Tropicana เอราวณั และ วนัที� 28 
พฤศจกิายน 2557 สาํหรบัโครงการ 
Notting Hill พหล-เกษตร โดยในปี 
�==E ปี �==< และงวดหกเดือน
ของปี 2558 บรษิัทฯ ได้รบัเงนิมดั

 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  
� ราคาขายห้องชุดเป็นราคา

ปกติทั �วไปและเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่ลูกคา้ภายนอก
ร าย อื� น  ดัง นั 
น  จึ ง เ ห็น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.3.14 หน้าที� 15 

บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
จําและเงนิรบัล่วงหน้า จํานวน 0.% 
ล้านบาท %.5 ล้านบาท และ 1.5 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

  =.� ค่าใชจ้่ายค่าที�ปรกึษา
ของบรษิทัฯ 
� ค่าที�ปรกึษา 

 
� ค่าที�ปรกึษาคา้งจ่าย 

 
 

550.0 
 

50.0 

 
 

EFF.F 
 
- 

 
 

50.0 
 
- 

 
 

� บริษัทฯ ว่าจ้างนายลักษณะน้อย 
พึ�งรศัม ีเป็นที�ปรกึษาของบรษิัทฯ 
โดยสญัญาที�ปรกึษามรีะยะเวลา � 
ปี ตั 
งแต่เดือนกุมภาพันธ์ �==E 
และอัตราค่ าที�ปรึกษาเดือนละ 
50,000 บาท ทั 
งนี
  ภายหลังครบ
ระยะเวลา � ปี เมื�อเดอืนมกราคม 
�==M บรษิทัฯ ไม่ไดต้่ออายุสญัญา
ที�ปรึกษาแล้ว  จึงไม่มีรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าวอกีในอนาคต 

� นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ีเป็นผูท้ี�ม ี
คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์
การทํางานในบรษิทัขนาดใหญ่ ทํา
ให้สามารถช่วยแนะนําเกี�ยวกับ
ภาพรวมด้านการจดัการ และด้าน
บญัชกีารเงนิของบรษิทัฯ ได ้
 
 

 
 

� เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกตขิองบรษิทัฯ  

� อตัราค่าที�ปรกึษาเทยีบเคยีงได้
กบัอตัราค่าที�ปรกึษารายอื�นที�
บริษัทฯว่าจ้าง ดงันั 
น จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.3.14 หน้าที� 16 

บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
E.นาวสาวศรินิท

รา จรยิคุณ 
� ดําร งตํ าแหน่งกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
� เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับรษิทัฯ 

E.% การขายหอ้งชุด 
� เงนิมดัจาํและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 
 

 
118.0 

 
238.8 

 

 
- 

 
� นางสาวศิรินทรา จริยคุณ ได้ทํา

สญัญาซื
อขายหอ้งชุดของโครงการ
Knigthsbridge สุ ขุ ม วิ ท  % F < 
จํานวน 1 ห้อง และโครงการ B-
Loft สุขุมวิท %%= จํานวน 1 ห้อง 
คิดเป็นจํานวนเงินรวม 2.7 ล้าน
บาท ตามสญัญาซื
อขายเมื�อวันที� 
18 พฤษภาคม 2556 และวนัที� 31 
มนีาคม 2557 ตามลําดบั โดยในปี 
�==E และปี �==< บรษิัทฯ ได้รบั
เ งินมัดจํ าและ เงินรับล่ ว งห น้ า 
จาํนวน 0.% ลา้นบาท และ F.� ลา้น
บาท ตามลาํดบั 

� อย่างไรก็ตาม นางสาวศิรินทรา 
จริยคุณ ได้แจ้งความประสงค์
ยกเลกิการซื
อหอ้งชุดของโครงการ 
Knigthsbridge สุขุมวิท %F< และ
โครงการ B-Loft สุขุมวทิ %%= โดย
บริษัทฯ ได้คืนเงินจองและเงิน
ดาวน์ทั 
งหมดแล้ว โดยกรรมการ
ไดร้บัเงนิคนืเท่ากบัตน้ทุน และไมม่ี
กาํไรจากการคนืหอ้งชุดดงักล่าวแต่
อย่างใด 

 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  
� ราคาขายห้องชุดเป็นราคา

ปกติทั �วไปและเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่ลูกคา้ภายนอก
ร าย อื� น  ดัง นั /น  จึ ง เ ห็น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

� การคืนห้องชุดของกรรมการ
เพื�อผลประโยชน์ของบรษิัทฯ 
เป็นหลัก เนื� องจากมีความ
ตอ้งการจากลกูคา้ ประกอบกบั
ราคาขายห้องชุดมีการปรับ
เพิ�มขึ/น จึงพิจารณาเห็นว่ามี
ความสมเหตุสมผล 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.3.14 หน้าที� 17 

บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
� ทั 
งนี
 กรรมการคนืหอ้งชุดดงักล่าว 

เนื�องจากพจิารณาเหน็ว่ายงัมคีวาม
ต้องการห้องชุดจากลูกค้าหลาย
รายในโครงการดงักล่าว และเพื�อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ จงึไดค้นื
ห้อ งชุ ดดังกล่ า ว  และป ัจ จุบัน  
บรษิัทฯ ได้ขายห้องชุดได้แล้ว ใน
ราคาขาย re-sale ที�สูงกว่าราคา
เดมิ 
 

<. บรษิทั ออฟฟิศ
เมท จาํกดั 
(มหาชน) 

� เป็นกิจการที�มกีรรมการร่วมกัน
กับบริษัทฯ  ได้แ ก่  น ายสหัส 
ตรีทิพยบุตร ซึงดํารงตําแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัฯ 

<.% ซื
ออุปกรณ์สาํนกังาน 
� ค่าใชจ้่ายอุปกรณ์

สาํนกังาน 
 

� ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

 
II<.5 

 
 

12.1 

 
285.3 

 
 
- 

 
325.4 

 
 

102.7 

 
� บรษิทัฯ ซื
ออุปกรณ์สํานกังาน เช่น 

เครื�องเขยีน กระดาษ เป็นต้น จาก
บ ริ ษั ท  อ อ ฟ ฟิ ศ เ ม ท  จํ า กั ด 
(มหาชน) เพื�อใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจทั �วไปของบริษัทฯ โดยในปี 
�==E ปี �==< และงวดหกเดือน
ของปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์สาํนกังาน จาํนวน F.I ลา้น
บาท F.I ล้านบาท และ 0.3 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยมีค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย จํานวน 0.1 ล้านบาท ณ 
สิ
นไตรมาส � ของปี 2558 
 

 
� ราคาซื
อสนิค้าเป็นราคาตลาด

ทั �วไปที�บริษัท ออฟฟิศเมท 
จํากัด (มหาชน) ขายให้กับ
ลูกคา้รายอื�น ดงันั 
น จงึเหน็ว่า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.3.14 หน้าที� 18 

บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
M. นางสาวสติา 

อคัรพลกุล 
� ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของ

บรษิทัฯ 
� เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยของ

บรษิทัฯ 

M.% การขายหอ้งชุด 
� รายไดจ้ากการขาย 

 
%,AAM.% 

 
- 
 

 
- 

 

 
� นางสาวสิตา อัครพลกุล ได้ทํา

สญัญาซื
อขายหอ้งชุดของโครงการ 
Notting Hill สุขมุวทิ %F< จาํนวน 1 
ห้อง คิดเป็นจํานวนเงนิ 1.4 ล้าน
บาท ตามสญัญาซื
อขายเมื�อวันที� 
31 ตุลาคม 2554 โดยในปี �==E 
บริษัทฯ ได้โอนห้องชุดขายแก่
นางสาวสติา อคัรพลกุล เรยีบรอ้ย
แลว้ และบนัทกึรายไดจ้ากการขาย
จาํนวน %.A ลา้นบาท 
 

 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  
� ราคาขายห้องชุดเป็นราคา

ปกติทั �วไปและเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่ลูกคา้ภายนอก
ร าย อื� น  ดัง นั 
น  จึ ง เ ห็น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

  M.� การซื
อหุน้บรษิทัยอ่ย  
� เจา้หนี
ค่าหุน้ 

 

 
5F.F 

 

 
- 
 

 
- 

 

 
� บรษิทัฯ ตกลงเขา้ซื
อหุน้สามญัของ

ออรจิิ
น วนั จากนางสาวสติา อคัร
พลกุล จํานวน 4,999 หุ้น คิดเป็น
มูลค่าซื
อขายรวม 49,990 บาท 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้
ชําระเงนิค่าหุ้น จํานวน 0.05 ล้าน
บาท ณ วนัที� I% ธ.ค. �==E และ
บริษัทฯ ได้ชําระค่าหุ้นแล้วเสร็จ
เมื�อวนัที� 2 พ.ค. 2557 

� ทั 
งนี
 บรษิทัฯ ไดร้บัโอนหุน้ทั 
งหมด
จํานวน 4,999 หุ้น จากนางสาวสิ

 
� เห็นสมควรในการทํารายการ 

เพื�อการปรบัโครงสรา้งการถอื
หุน้ภายในกลุ่มบรษิทัฯ เพื�อให้
โครงสร้างการถือหุ้นมีความ
โปร่งใสและลดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

� ราคาซื
อขายหุ้นดังกล่าวเป็น
ร า ค า ที� เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล (โปรดพจิารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมจากข้อ 
%A.� รายการปรับโครงสร้าง
การถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทัฯ เพื�อ



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
ตา อคัรพลกุล เรยีบร้อยแล้ว เมื�อ
วนัที� 1 ตุลาคม �=== 

 

การเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์) 

9. นายพงศอ์นนัต์ 
รตัตธิรรม 

� ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของ
บรษิทัฯ 
 

9.% การขายหอ้งชุด 
� รายไดจ้ากการขาย 

 
- 

 
1,989.5 

 
- 

 
� นายพงศ์อนันต์ ร ัตติธรรม ได้ทํา

สญัญาซื
อขายหอ้งชุดของโครงการ 
Kensington สุขุมวิท %F< จํานวน 
1 หอ้ง คดิเป็นจํานวนเงนิ �.F ลา้น
บาท ตามสญัญาซื
อขายเมื�อวันที� 
23 กันยายน 255< โดยปี �==< 
บรษิทัฯ ไดโ้อนหอ้งชุดขายแก่ นาย
พงศ์อนันต์ ร ัตติธรรม เรียบร้อย
แลว้ และบนัทกึรายไดจ้ากการขาย
จาํนวน �.F ลา้นบาท 
 

 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  
� ราคาขายห้องชุดเป็นราคา

ปกติทั �วไปและเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่ลูกคา้ภายนอก
ร าย อื� น  ดัง นั 
น  จึ ง เ ห็น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
 

1F. นางมะลวิลัย ์
บุตรชาต ิ

� ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของ
บรษิทัฯ 

%F.% การขายหอ้งชุด 
� เงนิมดัจาํและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 
 

 
- 

 
IF.F 

 
52.3 

 
� นางมะลวิลัย ์บุตรชาต ิไดท้าํสญัญา

ซื
อขายห้องชุดของโครงการThe 
Cabana สํ า โ ร ง  จํ านวน 1 ห้อง 
จํานวนเงนิรวม %.I ลา้นบาท ตาม
สั ญ ญ า ซื
 อ ข า ย เ มื� อ วั น ที�  % 
พฤศจกิายน 2557 โดยในปี �==< 
แ ล ะ ง ว ดห ก เดือ นข อง ปี  2558  
บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิมดัจําและเงนิรบั

 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  
� ราคาขายห้องชุดเป็นราคา

ปกติทั �วไปและเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่ลูกคา้ภายนอก
ร าย อื� น  ดัง นั 
น  จึ ง เ ห็น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
ล่วงหน้า จํานวน 0.FI ล้านบาท 
และ 0.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

1%. นางสาวรวกีร 
บุญพรม 

� ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของ
บรษิทัฯ 

%%.% การขายหอ้งชุด 
� เงนิมดัจาํและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 
 

 
- 

 
IF.F 

 
60.4 

 
� นางสาวรวีกร  บุญพรม ได้ทํ า

สญัญาซื
อขายหอ้งชุดของโครงการ 
The Cabana สาํโรง จาํนวน 1 หอ้ง 
จํานวนเงนิรวม %.= ลา้นบาท ตาม
สญัญาซื
อขายเมื�อวนัที� %A ตุลาคม 
2557 โดยในปี �==< และงวดหก
เดือนของปี 2558 บริษัทฯ ได้ร ับ
เงินมัดจํ าและ เงินรับล่ ว งห น้ า 
จํานวน 0.FI ล้านบาท และ 0.06 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  
� ราคาขายห้องชุดเป็นราคา

ปกติทั �วไปและเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่ลูกคา้ภายนอก
ร าย อื� น  ดัง นั 
น  จึ ง เ ห็น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

1�. นายคมกฤช 
ตรทีพิยบุตร 

� บุตรของนายสหัส ตรีทิพยบุตร 
ซึงดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ 

%�.% การขายหอ้งชุด 
� เงนิมดัจาํและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 
 

 
- 

 
<F.F 

 
175.0 

 
� นายคมกฤช ตรีทิพยบุตร ได้ทํา

สญัญาซื
อขายหอ้งชุดของโครงการ 
The Tropicana เอราวณั จํานวน 1 
หอ้ง จํานวนเงนิรวม �.= ลา้นบาท 
ตามสัญญาซื
อขายเมื�อวันที� �= 
กนัยายน 2557 โดยในปี �==< และ
งวดหกเดือนของปี 2558 บริษัทฯ 
ไดร้บัเงนิมดัจําและเงนิรบัล่วงหน้า 

 
� เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  
� ราคาขายห้องชุดเป็นราคา

ปกติทั �วไปและเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่ลูกคา้ภายนอก
ร าย อื� น  ดัง นั 
น  จึ ง เ ห็น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ที�อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

'1 ธ.ค. +6 

งวดปีบญัชี
สิ&นสดุ  

3( ธ.ค. 57 

งวด , เดือน 
สิ&นสดุ  

31 มิ.ย. +3 
จํานวน 0.F< ล้านบาท และ 0.2 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

1I. นายสุธรี ์
จนัทรแ์จ่ม
จรสั 

� น้องชายของนายเมธา จนัทร์แจ่ม
จรสั ซึงดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัฯ 

%I.% การขายหอ้งชุด 
� เงนิมดัจาํและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 
 

 
- 

 
- 

 
EF.F 

� นายสุธีร์  จันทร์แจ่มจรัส ได้ทํา
สญัญาซื
อขายหอ้งชุดของโครงการ 
Knightsbridge Sky City ส ะ พ าน
ใหม ่จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวนเงนิรวม 
�.7 ล้านบาท ตามสัญญาซื
อขาย
เมื�อวนัที� %= มถิุนายน �==M และ
งวดหกเดือนของปี 2558 บริษัทฯ 
ไดร้บัเงนิมดัจําและเงนิรบัล่วงหน้า 
จาํนวน 0.F6 ลา้นบาท  
 

� เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บรษิทัฯ  

� ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั �วไปและเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่ลูกคา้ภายนอก
ร าย อื� น  ดัง นั /น  จึ ง เ ห็น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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14.2 รายการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นในกลุ่มบริษทัฯ เพื"อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
ในช่วงเดอืนตุลาคม 4555 และ ตุลาคม 4556 บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ภายในกลุ่มบรษิทัฯ เพื�อใหโ้ครงสรา้งการถอืหุน้มคีวามโปร่งใสและลดความประเดน็ความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการซื/อหุน้บรษิทัย่อย จํานวน 4 บรษิทัจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ บรษิทั ออรจิิ/น วนั จํากดั และ บรษิทั คอนโด เอเจนซี� เมเนจ
เมน้ท ์จาํกดั โดยมรีายละเอยีดการดาํเนินการ สรุปดงันี/ 

วนัที"ทาํรายการ หุ้นที"เกี"ยวข้อง 
ผูจ้่ายเงิน 
(ผูซ้ื0อหุ้น) 

ผูร้บัเงิน 
(ผูข้ายหุ้น) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

1 ตุลาคม �=== � หุน้สามญัของบรษิทั ออรจิิ/น วนั 
จาํกดั จํานวน 99,998 หุน้  
(คดิเป็นรอ้ยละ ::.:: ของหุน้
ทั /งหมด) 

 
 

บรษิทัฯ � นางอารดา จรูญเอก จํานวน 89,999 
หุน้ 

� นางสาวพรีะนุช จบูรริกัษ์ 5,000 หุน้ 
� นางสาวสิตา อัครพลกุล จํานวน 

@,::: หุน้ 

999.9 � บริษัทฯ ซื/อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ/น วัน จํากัด จากผู้ถือหุ้น  
จํานวน 3 รายดงักล่าว ในจํานวนเงนิรวม B.C ล้านบาท หรอืคดิเป็น
ราคา 10 บาทต่อหุ้น ซึ�งเป็นราคาตามมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ (มูลค่าทาง
บญัชขีองบรษิทั ออรจิิ/น วนั จาํกดั เมื�อวนัที� DB ธนัวาคม 455@ เท่ากบั 
9.84 บาทต่อหุน้) 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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วนัที"ทาํรายการ หุ้นที"เกี"ยวข้อง 
ผูจ้่ายเงิน 
(ผูซ้ื0อหุ้น) 

ผูร้บัเงิน 
(ผูข้ายหุ้น) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

8 ตุลาคม �==6 � หุน้สามญัของบรษิทั คอนโด เอเจนซี� 
เมเนจเมน้ท ์จาํกดั จํานวน 99,998
หุน้ 
(คดิเป็นรอ้ยละ ::.:: ของหุน้
ทั /งหมด) 

 

บรษิทัฯ � นายพีร ะพงศ์จรูญ เอก  จํ านวน 
42,999 หุน้ 

� นางอารดา จรูญเอก จํานวน 42,999
หุน้ 

� นางสาวสิตา อัครพลกุล จํานวน 
@,000 หุน้ 

� นางสาวพัชรนันท์ อึ
 งอําพันวงศ์  
จาํนวน 2,000 หุน้ 

� นางสาวศศธิร พานนท ์จาํนวน �,FFF 
หุน้ 

� นายธนวัฒน์ เ ปิงขุนทด จํานวน 
2,000 หุน้ 

� นางสาวพีระนุช จูบริร ักษ์ จํานวน 
4,000 หุน้ 

999.9 � บรษิัทฯ ซื/อหุ้นสามญัของบรษิทั คอนโด เอเจนซี� เมเนจเมน้ท์ จํากดั 
จากผู้ถือหุ้น จํานวน 7 รายดงักล่าว ในจํานวนเงนิรวม B.C ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นราคา 10 บาทต่อหุ้น ซึ�งเป็นราคาตามมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ 
(มูลค่าทางบญัชขีองบรษิัท คอนโด เอเจนซี� เมเนจเมน้ท์ จํากดั เมื�อ
วนัที� DB ธนัวาคม 4555 เท่ากบั 18.30 บาทต่อหุน้) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาเหน็ว่า บรษิทัฯ ดําเนินการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทัฯ เพื�อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ�งส่งผลดตี่อ
ธุรกจิของบรษิทัฯ ในระยะยาว และเพื�อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั /งเป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัภาพรวมผลประกอบการของบรษิทัฯ ทั /งนี/ ราคาซื/อขายหุน้ของ
บรษิทัย่อยทั /งสองบรษิทัเป็นราคาตามมูลค่าหุน้ที�ตราไว ้เนื�องจากบรษิทัย่อยดงักล่าวมผีูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนักบับรษิทัฯ และถอืว่าเป็นราคาที�เหมาะสม ในการนี/ คณะกรรมการตรวจสอบ
จงึพจิารณาเหน็ว่ามคีวามสมเหตุสมผลในการทาํรายการดงักล่าว 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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14.3 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ครั 
งที� A/�==< เมื�อวนัที� �8 กรกฎาคม 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครั 
งที� 1/2558 เมื�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ �==M และที�ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ภายใต้บรษิทัมหาชน ครั 
งที� 4/2558 เมื�อวนัที� 11 สงิหาคม �==M ไดพ้จิารณา
ข้อมูลรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิ
นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 I% ธนัวาคม �==< และ IF 
มถุินายน �==M ประกอบกบัสอบถามขอ้มูลต่างๆ จากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ รวมทั 
งสอบทานขอ้มูลตามที�ระบุใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ แลว้เหน็ว่า รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชี
สิ
นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ I% ธนัวาคม �==< และงวด E เดอืนสิ
นสดุวนัที� IF มถุินายน �==M เป็นรายการ
ที�เป็นไปเพื�อการดาํเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ทั �วไป หรอืเป็นไป
ตามเงื�อนไขที�เหมาะสมและยุติธรรม ในลกัษณะเดยีวกบัที�วญิvูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทั �วไปในสถานการณ์
เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอทิธพิลในการที�คู่สญัญาอกีฝา่ยมสีถานะเป็นบุคคลที�อาจมคีวาม
ขดัแยง้ (Arm's Length Basis) และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และบุคคลหรอืนิติ
บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ 

 
14.4 มาตรการหรอืขั &นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 
งที� A/�==< เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมตัิ นโยบายและ
ขั 
นตอนการทํารายการระหว่างกนั เพื�อใหร้ายการระหว่างบรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อย กบับุคคล หรอืนิตบิุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื�อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยสามารถสรุปไดด้งันี
  

บรษิัทฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบัประกาศคําสั �งหรอืขอ้กําหนด
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั 
งนี
 กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ี�มสี่วนได้
สว่นเสยีจะไม่สามารถเขา้มามสีว่นร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าวได ้

ในกรณีที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะจดัใหม้คีณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื�อพิจารณาและให้ความเห็นเกี�ยวกับความจําเป็นในการทํารายการและความ
สมเหตุสมผลของรายการนั 
นๆ ทั 
งนี
 การทํารายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป และการ
ทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป ใหม้หีลกัการดงันี
 

การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป 

การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป ระหว่างบรษิทัฯ กบักรรมการ ผูบ้รหิาร บรษิทั
ใหญ่ หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง ได้รบัอนุมตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ประธานเจ้าหน้าที�
บรหิารสามารถอนุมตักิารทําธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวนั 
นมขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที�
วญิvชูนพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทั �วไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอทิธพิลในการ
ที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร บรษิทัใหญ่ หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง  

ทั 
งนี
 บรษิทัฯ จะจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมเพื�อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชมุ
คณะกรรมการในทุกไตรมาส 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป 

การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป เช่น การเช่า/ใหเ้ช่าทรพัยส์นิหลกัในการ
ดําเนินงาน การซื
อสนิทรพัย์ถาวรที�มนีัยสําคญั การให้หรอืได้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ เป็นต้น จะต้องถูก
พจิารณาและใหค้วามเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืที�ประชุมผู้
ถอืหุน้ เพื�อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ทั 
งนี
 ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั 
ประกาศ คําสั �ง หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการ
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัฯ  

ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที�อาจจะเกดิขึ
น บรษิทัฯ จะ
แต่งตั 
งผู้เชี�ยวชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ เป็นผู้ให้ความเหน็เกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื�อ
นําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิัทฯ  และ/หรอื ผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี เพื�อให้มั �นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  ทั 
งนี
 บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี และ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิที�ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  

 

14.5 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคต หากบรษิัทฯ มคีวามจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกนักบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิัทฯ จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั 
นตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนัตามที�บรษิทัฯ 
กําหนด และกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ี�มสี่วนไดเ้สยีจะไม่สามารถมสี่วนร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าว เพื�อให้
การตดัสนิใจเขา้ทาํรายการดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ทุก
ราย ทั 
งนี
 หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี
ส่วนไดเ้สยี หรอื บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของการเขา้ทํารายการดงักล่าว โดยพจิารณาเงื�อนไขต่างๆ 
ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการคา้ปกตใินอุตสาหกรรม และเมื�อบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
แลว้  รายการระหว่างกนัที�อาจเกดิขึ
นในอนาคตนั 
นคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสั �ง หรอืขอ้กําหนดคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถึง การปฏบิตัิตามขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกี�ยวโยงกันของ
บรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี�กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ทั 
งนี
 บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิที�ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิัทฯ และหากหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ได้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว 
บรษิัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาํปี (แบบ 56-2) ตามที�กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนที� 	.4 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

15. ข้อมูลทางการเงินที�สาํคญั 

  
15.1 งบการเงิน 

15.1.1 ชื�อผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินของบริษทัฯและงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

ผูส้อบบญัชสีาํหรบังบการเงนิของบรษิทัฯและงบการเงนิรวมของบรษิทัฯสามารถสรุปไดด้งันี
  

งบการเงิน รอบบญัชี 
ชื�อผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาต 
ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที� 

บริษทัผูส้อบบญัชี 

บรษิทัฯ รอบปีบญัช ีสิ
นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2554 

วรรณทพิย ์สุภทัรประทปี 6317 บรษิทั สาํนกังานตรวจสอบบญัช ี
เอ แอนด ์เอ เมอืงทองธานี 
จาํกดั 

บรษิทัฯ รอบปีบญัช ีสิ
นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2555 

สุกญัญา ตั 
งวงศเ์จรญิลาภ 6516 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซ.ีท.ีดดี ี

บรษิทัฯ และ 
งบการเงนิรวม 

รอบปีบญัช ีสิ
นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2556 

วสิสตุา จรยิธนากร 3853 บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

บรษิทัฯ และ 
งบการเงนิรวม 

รอบปีบญัช ีสิ
นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 255? 

วสิสตุา จรยิธนากร 3853 บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

บรษิทัฯ และ 
งบการเงนิรวม 

งวด @ เดอืน สิ
นสุด
วนัที� AB มถุินายน 
�CCD 

วสิสตุา จรยิธนากร 3853 บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

15.1.2 สรปุรายงานการสอบบญัชีในระยะเวลา 4 ปีที�ผ่านมา (2554 - 2557) และงวด 3 เดือนสิ4นสุดวนัที� 56 
มิถนุายน 	889 

ผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็สาํหรบังบการเงนิในรอบปีบญัช ีสิ
นสดุวนัที� AF ธนัวาคม �CC4 ดงันี
 

งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� AF ธนัวาคม �CC4 และผลการดําเนินงานสาํหรบัปีสิ
นสุดวนัเดยีวกนั
ของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป 

ผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็สาํหรบังบการเงนิในรอบปีบญัช ีสิ
นสดุวนัที� AF ธนัวาคม �CC5 ดงันี
 

งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� AF ธนัวาคม �CC5 และผลการดําเนินงานสาํหรบัปีสิ
นสุดวนัเดยีวกนั
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิสาํหรบักจิการที�ไม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

ผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็สาํหรบังบการเงนิในรอบปีบญัช ีสิ
นสดุวนัที� AF ธนัวาคม �CC6 ดงันี
 

งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� AF ธนัวาคม �CC6 ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด สําหรบัปี
สิ
นสุดวนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็สาํหรบังบการเงนิในรอบปีบญัช ีสิ
นสดุวนัที� AF ธนัวาคม �CC7 ดงันี
 

งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� AF ธนัวาคม �CC7 ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด สําหรบัปี
สิ
นสุดวนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็สาํหรบังบการเงนิในรอบปีบญัช ีสิ
นสดุวนัที� AB มถุินายน �CCD ดงันี
 

ผูส้อบบญัชไีม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อว่างบการเงนิงวดสามเดอืนสิ
นสุดวนัที� AB มถุินายน �CCD ไม่ไดจ้ดัทาํ
ขึ
นตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� AK เรื�อง งบการเงนิระหว่างกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของผูส้อบบญัช ี

15.1.3 ตารางสรปุงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

� งบแสดงฐานะการเงิน 

 

31 ธนัวาคม 2554* 
(งบการเงินรวม) 

31 ธนัวาคม 2555 
(งบการเงินรวม) 

31 ธนัวาคม 2556 
(งบการเงินรวม) 

31 ธนัวาคม 2557 
(งบการเงินรวม) 

56 มิถนุายน 	889 
(งบการเงินรวม) 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
สินทรพัยห์มุนเวียน           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,227.0 2.66 17,975.1    3.91  19,845.8        1.96  37,876.5 1.98 75,870.3  3.10  

เงนิลงทุนชั �วคราว - - 8,253.5    1.80  280.1        0.03  287.8 0.02 289.3  0.01  

ลกูหนี
การคา้และลกูหนี
อื�น 0.6 0.00 556.6    0.12  2,343.3        0.23  630.0 0.03 4,018.6  0.16  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15,626.3 12.87 1,149.7    0.25  3,535.4        0.35  - - -   -   

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย 87,492.5 72.08 235,241.6  51.18  772,722.8      76.43  1,672,363.3 87.57 2,127,140.6  86.78  

เงนิมดัจาํค่าที�ดนิ 7,672.5 6.32 176,992.0  38.51  90,395.5        8.94  52,628.8 2.76 186.0  0.01  

เงนิจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสรา้ง - - 6,500.0    1.41  63,957.6        6.33  38,115.8 2.00 37,144.0  1.52  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 730.9 0.60 1,688.3    0.37  11,518.6        1.14  20,597.0 1.08 12,857.2  0.52  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 114,749.7 94.54 448,356.7 97.55 964,599.3 95.41 1,822,499.2 95.43 2,257,506.1  92.10  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน           

เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ
าประกนั - - 500.0 0.11 - - -   -   - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 992.9 0.82 980.0 0.21 - - -   -   - - 

ที�ดนิรอการพฒันา - - - - 8,066.9 0.80 9,152.9 0.48 95,216.0  3.88  

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - - - - 2,518.9 0.25 2,267.0 0.12 2,204.5  0.09  

อาคาร และอุปกรณ์ 2,153.1 1.77 3,526.9 0.77 20,819.5 2.06 44,758.7 2.34 51,933.5  2.12  

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - - - - 413.2 0.04 503.2 0.03 450.3  0.02  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3,462.0 2.85 6,210.2 1.35 14,305.5 1.42 30,093.3 1.58 30,110.8  1.23  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 18.7 0.02 51.7 0.01 263.7 0.03 522.5 0.03 13,687.8  0.56  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 6,626.7 5.46 11,268.8 2.45 46,387.7 4.59 87,297.6 4.57 193,603.0  7.90  

รวมสินทรพัย์ 121,376.4 100.00 459,625.5 100.00 1,010,987.0 100.00 1,909,796.8 100.0 2,451,109.1  100.0  
 

  

 
หมายเหตุ * อ้างองิจากงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� F มกราคม �CCC เนื�องจากไม่มกีารเปลี�ยนแปลงระหว่างงวด ณ วนัที� AFธนัวาม �CCK โดยมจีุดประสงค์หลกัเพื�อการเปรยีบเทยีบ

ตวัเลขทางการเงนิระหวา่งปีเท่านั 
น   
   
   
   



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.4.15 หน้าที�3 

� งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 

31 ธนัวาคม 2554(1) 

(งบการเงินรวม) 
31 ธนัวาคม 2555 
(งบการเงินรวม) 

31 ธนัวาคม 2556 
(งบการเงินรวม) 

31 ธนัวาคม 2557 
(งบการเงินรวม) 

30 มิถนุายน 2559 
(งบการเงินรวม) 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
หนี4สินหมุนเวียน           

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั 
นจาก
ธนาคาร 

- - - - - - 172,339.1 9.02 291,238.4   11.88  

เจา้หนี
การคา้และเจา้หนี
อื�น 11,178.1 9.21 32,714.9 7.12 101,599.4 10.05 155,991.7 8.17 222,065.7   9.06  

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

33,732.2 27.79 58,999.9 12.84 64,941.5 6.42 514,091.6 26.92 322,083.4   13.14  

เงนิกูย้มืระยะสั 
นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 9,263.3 2.02 61,235.4 6.06 - - - - 

หนี
สนิภายใตส้ญัญาเชา่ซื
อที�ถงึกาํหนดชาํระ 
ภายในหนึ�งปี 

- - 102.7 0.02 392.4 0.04 1,085.7 0.06 1,442.8   0.06  

เงนิมดัจาํรบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 32,231.3 26.55 77,938.0 16.96 199,999.1 19.78 417,023.5 21.84 398,962.2   16.28  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - - 3,416.7 0.74 11,322.1 1.12 12,450.2 0.65 46,865.9  1.91  

เจา้หนี
ค่าหุน้ - - 1,000.0 0.22 1,000.0 0.10 - - - - 

หนี
สนิหมุนเวยีนอื�น 267.2 0.22 757.1 0.16 3,348.7 0.33 3,437.8 0.18 18,067.4   0.74  

รวมหนี4สินหมุนเวียน 77,408.8 63.78 184,192.4 40.07 443,838.6 43.90 1,276,419.6 66.84 1,300,725.9  53.07  

หนี4สินไม่หมุนเวียน           

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -สุทธ ิ
จากส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

8,950.0 7.37 62,216.0 13.54 265,055.2 26.22 343,134.7 17.97 768,789.4   31.36  

หนี
สนิตามสญัญาเชา่ซื
อ -สุทธจิากส่วนที�ถงึ 
กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

- - 400.3 0.09 1,032.6 0.10 2,887.7 0.15 3,400.5   0.14  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - - 163.9 0.04 252.5 0.02 648.2 0.03 919.5   0.04  

รวมหนี4สินไม่หมุนเวียน 8,950.0 7.37 62,780.2 13.66 266,340.3 26.34 346,670.5 18.15 773,109.5   31.54  

รวมหนี4สิน 86,358.8 71.15 246,972.6 53.73 710,178.8 70.25 1,623,090.1 84.99 2,073,835.4  84.61  

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนเรอืนหุน้ 50,000.0 41.19 200,000.0 43.51 300,000.0 29.67 301,575.0 15.79 301,575.0 12.30 

ทุนที�ออกและชาํระแล้ว 50,000.0 41.19 200,000.0 43.51 225,000.0 22.26 225,000.0 11.78 225,000.0 9.18 

สาํรองทางกฎหมาย - - - - - - 7,351.3 0.38 12,351.2   0.50  

กาํไร(ขาดทุน) สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (16,783.0) (13.83) 10,836.4 2.36 74,951.5 7.41 53,498.7 2.80 139,065.8(2)   5.67  

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้ - - (13.9) (0.00) 856.7 0.08 856.7 0.04 856.7   0.03  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 33,217.0 27.37 210,822.6 45.87 300,808.2 29.75 286,706.7 15.01 377,273.7(2)   15.39  

ส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัย่อย 1,800.6 1.48 1,830.4 0.40 - - -        - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,017.6 28.85 212,652.9 46.27 300,808.2 29.75 286,706.7 15.01 377,273.7(2)   15.39  

รวมหนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 121,376.4 100.00 459,625.5 100.00 1,010,987.0 100.00 1,909,796.8 100.00 2,451,109.1 
 

100.00  

 

  
 
หมายเหตุ   
(1 ) อา้งองิจากงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� F มกราคม �CCC เนื�องจากตวัเลขทางการเงนิไม่มกีารเปลี�ยนแปลงจากวนัที� AF ธนัวาม �CCK จงึนํามาใชเ้พื�อการเปรยีบเทยีบเท่านั 
น 
(2 ) ที�ประชมุคณะกรรมการครั 
งที� ?/�CCD มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาล จาํนวน FFF.K ลา้นบาท ซึ�งจะทาํใหก้าํไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรและส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงเป็นจาํนวน FFF.K 

ลา้นบาท โดยคาดวา่จะจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวภายในวนัที� 30 กนัยายน �CCD อนึ�ง การจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลดงักล่าวนี
เป็นการจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ และไม่ไดร้วมถงึผู้
ถอืหุน้ใหม่จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั 
งแรกในครั 
งนี
 

 
 
 
 
   



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.4.15 หน้าที�4 

� งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

สาํหรบัปีสิ4นสุดวนัที� สาํหรบังวด 6 เดือนสิ4นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2554 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธนัวาคม 2555 
(งบการเงินรวม) 

31 ธนัวาคม 2556 
(งบการเงินรวม) 

31 ธนัวาคม 2557  
(งบการเงินรวม) 

30 มิถนุายน 2557  
(งบการเงินรวม) 

30 มิถนุายน 2559  
(งบการเงินรวม) 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

รายได้             

รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์ 

- - 190,844.9 99.17 412,701.7 98.53 550,195.1 98.35 122,775.1  97.97  1,063,348.8  98.45  

รายไดอ้ื�น 44.2 100.00 1,597.3 0.83 6,152.8 1.47 9,245.5 1.65 2,546.8  2.03  16,736.7  1.55  

รวมรายได้ 44.2 100.00 192,442.2 100.00 418,854.4 100.00 559,440.5 100.00 125,321.9  100.00  1,080,085.5  100.00  

ค่าใช้จ่าย             

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ - - 109,045.5 56.66 223,998.8 53.48 320,186.4 57.23 62,282.7  49.70  620,417.3  57.44  

คา่ใชจ้่ายในการขาย 8,746.0 19,773.13 28,637.3 14.88 76,379.5 18.24 91,883.0 16.42 30,184.8  24.09  122,430.1  11.34  

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 5,951.0 13,454.10 22,163.4 11.52 35,176.7 8.40 56,312.6 10.07 23,566.6  18.80  39,485.9  3.66  

คา่ใชจ้่ายอื�น 458.0 1,035.37 - - - - - - -   -   -   -   

รวมค่าใช้จ่าย 15,154.9 34,262.61 159,846.2 83.06 335,555.1 80.11 468,382.0 83.72 116,034.1  92.59  782,333.4  72.43  

กาํไร (ขาดทุน)ก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

(15,110.7) (34,162.61) 32,596.0 16.94 83,299.4 19.89 91,058.6 16.28 9,287.8  7.41  297,752.1  27.57  

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 237.3 536.58 1,611.2 0.84 2,055.0 0.49 2,389.6 0.43 23.7 0.02 10,274.3 0.95 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

(15,348.0) (34,699.19) 30,984.8 16.10 81,244.3 19.40 88,669.0 15.85 9,264.1  7.39  287,477.8  26.62  

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ - - 2,349.5 1.22 17,089.1 4.08 18,364.9 3.28 2,380.1 1.90 57,538.0 5.33 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (15,348.0) (34,699.19) 28,635.3 14.88 64,155.2 15.32 70,304.1 12.57 6,884.0  5.49  229,939.8  21.29  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น             

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น
สาํหรบัปี 

- - - - - - - - - - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
รวมสาํหรบัปี 

(15,348.0) (34,699.19) 28,635.3 14.88 64,155.2 15.32 70,304.1 12.57 6,884.0  5.49  229,939.8  21.29  

การแบง่ปันกาํไรสุทธิ             

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ 

(15,348.0) (34,699.19) 27,619.4 14.35 64,115.1 15.31 70,304.1 12.57 6,884.0  5.49  229,939.8  21.29  

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัย่อย 

- - 1,015.8 0.53 40.2 0.01 - - - - - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (15,348.0) (34,699.19) 28,635.3 14.88 64,155.2 15.32 70,304.1 12.57 6,884.0  5.49  229,939.8  21.29  

การแบง่ปันกาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวม 

            

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ 

(15,348.0) (34,699.19) 27,619.4 14.35 64,115.1 15.31 70,304.1 12.57 6,884.0  5.49  229,939.8  21.29  

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัย่อย 

- - 1,015.8 0.53 40.2 0.01 - - - - - - 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็
รวม 

(15,348.0) (34,699.19) 28,635.3 14.88 64,155.2 15.32 70,304.1 12.57 6,884.0  5.49  229,939.8  21.29  

กาํไรต่อหุน้ขั 
นพื
นฐานสว่น
ที�เป็นของผูถ้อืหุน้ 

(B.FU)  B.F�  B.FK  0.16  0.02  0.51  

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ
าหนกั (พนัหุน้)* 

DF,FCB.?  �AD,C�K.@  KKA,DAC.@  450,000.0  450,000.0  450,000.0  

หมายเหตุ * คาํนวณจากมลูค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื�อใชใ้นการเปรยีบเทยีบได ้



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.4.15 หน้าที�5 

� งบกระแสเงินสด 

 

สาํหรบัปีสิ4นสุดวนัที�* สาํหรบังวด 6 เดือนสิ4นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 
2558 

(งบการเงิน
รวม) 

31 ธนัวาคม 
2556 

(งบการเงิน
รวม) 

31 ธนัวาคม 
2557 

(งบการเงิน
รวม) 

30 มิถนุายน 
2557  

(งบการเงิน
รวม) 

30 มิถนุายน 
2559  

(งบการเงิน
รวม) 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

กาํไรก่อนภาษี 30,984.8 81,244.3 88,669.0 9,264.1 287,477.8 

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จาก
กจิกรรมดาํเนินงาน 

     

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,927.4 6,073.0 10,314.2 4,157.0  14,098.1 

ค่าตดัจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 1,534.4 - - -   -   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 163.9 88.6 395.7 197.9  271.4  

ดอกเบี
ยรบั (459.6) (1,554.2) (86.6) (95.1) -   

ค่าใชจ้่ายดอกเบี
ย 1,611.2 2,055.0 2,389.6 23.7  10,274.3  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละ
หนี
สนิดาํเนินงาน 

38,762.0 87,906.8 101,681.9 13,547.7 
 

312,121.6 
 

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ
น) ลดลง      

ลกูหนี
การคา้และลกูหนี
อื�น (96.3) (243.0) (290.1) 215.1  (3,388.6) 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย (143,272.8) (525,351.9) (851,617.1) (341,374.5) (418,188.7) 

เงนิมดัจาํค่าที�ดนิ (169,319.5) 86,596.5 37,766.7 11,525.0  52,442.8  

เงนิจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสรา้ง (6,500.0) (57,457.6) 25,841.8 13,070.8  971.8  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (957.4) (9,830.4) (8,203.7) (5,035.8) 7,739.8 
สนิทรพัยอ์ื�น (33.0) (212.0) (258.8) 178.0  (13,165.3) 

หนี
สนิดาํเนินงานเพิ�มขึ
น (ลดลง)      

เจา้หนี
การคา้และเจา้หนี
อื�น 21,464.0 67,787.5 49,775.9 (17,142.4) 71,363.8  

เงนิมดัจาํรบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 45,706.7 122,061.1 217,024.4 94,254.1  (18,061.3) 

หนี
สนิหมุนเวยีนอื�น 489.9 2,591.6 89.1 4,058.9  14,629.6  

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (213,756.5) (226,151.4) (428,189.8) (226,703.0) 6,465.6 
จ่ายดอกเบี
ย (6,014.8) (15,606.2) (45,796.6) (18,910.3) (52,152.8) 

จ่ายภาษเีงนิได้ (1,681.0) (17,279.1) (33,899.2) (11,280.0) (23,139.8) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (221,452.3) (259,036.6) (507,885.6) (256,893.4) (68,827.0) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงนิลงทุนชั �วคราวลดลง (เพิ�มขึ
น) (8,253.5) 7,973.3 (7.7) (4.9) (1.5) 

เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ
าประกนัลดลง (เพิ�มขึ
น) (500.0) 500.0 - - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ�มขึ
น) 14,489.5 (2,385.7) 3,535.4 1,872.8 - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง - 980.0 - - - 

เงนิสดจ่ายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัย่อย - (1,000.0) - - (0.0) 

ซื
อที�ดนิรอการพฒันา - (8,066.9) (1,086.0) (1,086.0) (86,063.1) 

ซื
ออาคารและอุปกรณ์ (7,275.4) (22,135.1) (30,957.3) (2,793.1) (19,693.1) 
ซื
อสนิทรพัย์ไม่ม่มตีวัตน - (479.7) (193.4) - (13.9) 

ชาํระคนืเจา้หนี
ค่าหุน้  - (1,000.0)  (1,000.0) - 

ดอกเบี
ยรบั - 10.4 2,090.0 2,014.4 - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,539.4) (24,603.7) (27,619.0) (996.8) (105,771.6) 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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� งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิ4นสุดวนัที�* สาํหรบังวด 3 เดือนสิ4นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 
2558 

(งบการเงิน
รวม) 

31 ธนัวาคม 
2556 

(งบการเงิน
รวม) 

31 ธนัวาคม 
2557 

(งบการเงิน
รวม) 

56 มิถนุายน 
	88I 

(งบการเงิน
รวม) 

56 มิถนุายน
2559 

(งบการเงิน
รวม) 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั 
นจากธนาคาร - - 172,339.1 1,223.7  118,899.3  

เงนิกูย้มืระยะสั 
นจากบุคคลและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ
น 9,263.3 51,972.1 (61,235.4) 81,292.8  -   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 152,497.6 359,456.3 784,342.1 256,398.3  703,545.6  

ชาํระคนืหนี
สนิระยะยาว (73,963.9) (150,675.5) (257,112.5) (10,370.3) (469,899.1) 

จ่ายชาํระหนี
สนิสญัญาเชา่ทางการเงนิ (57.2) (241.9) (392.5) (194.5) (580.6) 

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุน 150,000.0 25,000.0 - - - 

เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระค่าหุน้ - - 18,750.0 - - 

เงนิสดจ่ายชาํระค่าหุน้จากการลดทุน - - (18,750.0) - - 

จ่ายเงนิปนัผล - - (84,405.6) (84,405.6) (139,372.8) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 237,739.8 285,511.1 553,535.3 243,944.3 212,592.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ4น (ลดลง) สุทธิ 14,748.1 1,870.7 18,030.7 (13,945.9) 37,993.8  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 3,227.0 17,975.1 19,845.8 19,845.8  37,876.5  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 17,975.1 19,845.8 37,876.5 5,900.0  75,870.3  

หมายเหตุ: * บรษิทัฯไม่ไดจ้ดัทาํงบกระแสเงนิสดในปี 2554 เนื�องจากบรษิทัฯ ยงัคงถอืปฏบิตัติามมาตรฐาน การรายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการที�ไม่มสี่วนได้
เสยีสาธารณะ 

  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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15.1.4 อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม  

สาํหรบัปีสิ4นสุดวนัที� 
สาํหรบังวด 6 

เดือนสิ4นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 

2554* 
31 ธนัวาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถนุายน 

2559*** 
อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.48 2.43 2.17 1.43 1.74 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.04 0.15 0.05 0.03 0.06 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) n/a -1.69 -0.82 -0.59 -0.11 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี
การคา้** (เท่า) 0.00 685.03 284.63 370.08 914.98 
ระยะเวลาเกบ็หนี
เฉลี�ย** (วนั) n/a 1 1 1 0 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 0.00 0.68 0.44 0.26 0.65 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ย  (วนั) n/a 533 810 1,375 551 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี
 (เท่า) 0.00 4.97 3.34 2.49 6.56 
ระยะเวลาชาํระหนี
เฉลี�ย (วนั) n/a 72 108 145 55 
วงจรเงนิสด (วนั) n/a 461 703 1,231 497 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร       
อตัรากาํไรขั 
นตน้ (รอ้ยละ) n/a 42.86 45.72 41.80 41.65 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (รอ้ยละ) n/a 16.24 18.69 14.87 26.43 
อตัรากาํไรอื�น (รอ้ยละ) 100.00* 0.83 1.47 1.65 1.55 
อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (รอ้ยละ) n/a -714.39 -335.77 -620.79 -24.49 
อตัรากาํไรสุทธ ิ (รอ้ยละ) -34699.19* 14.88 15.32 12.57 21.29 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) -52.60* 23.12 24.99 23.93 138.52 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน       
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (รอ้ยละ) -20.27* 9.86 8.72 4.81 21.09 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร (รอ้ยละ) -339.@�* F,235.80 514.90 226.20 955.91 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย์ (เท่า) 0.00* 0.66 0.57 0.38 0.99 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
อตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.47 1.16 2.36 5.66 5.50 
อตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.22 B.C? F.FB 3.60 3.68 
อตัราส่วนความสามารถชาํระหนี
ดอกเบี
ย (เท่า) n/a -3C.CK -1K.KU -9.35 0.12 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) n/a -2.?� -1.KU -1.36 -0.11 
อตัราการจ่ายปนัผล  (รอ้ยละ) - - - 120.06 60.61**** 

หมายเหตุ* ขอ้มลูงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็คํานวณจากงบการเงนิเฉพาะกจิการสิ
นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 และขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิ
คาํนวณจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 (ปรบัปรุงใหม่) 

** อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี
การค้า และระยะเวลาขายสนิค้า ไม่ได้สะท้อนภาพการหมุนเวยีนยอดขายของบริษทัฯ อย่างแท้จริง 
เนื�องจากลูกหนี
การคา้และลูกหนี
อื�นที�นํามาคาํนวณเป็นลูกหนี
ทั �วไป เช่น ดอกเบี
ยค้างรบัจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง เป็นต้น ซึ�งไม่ได้
เป็นลกูหนี
ที�เกี�ยวขอ้งกบัรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ แต่อย่างใด 

*** คาํนวณแบบคดิเตม็ปี (Annualized) เพื�อใหส้ามารถวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบได ้
****ไม่รวมเงนิปนัผลระหวา่งกาล จาํนวน FFF.K ลา้นบาท ซึ�งคาดวา่จะจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลดงักล่าวภายในวนัที� AB กนัยายน 

�CCD ซึ�งการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะทาํใหเ้งนิสดและส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวมงวดหกเดอืนสี
นสุดวนัที� AB 
มถุินายน �CCD ลดลงเป็นจาํนวน FFF.K ลา้นบาท อนึ�ง การจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลดงักล่าวนี
เป็นการจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทัฯ และไม่ไดร้วมถงึผูถ้อืหุน้ใหม่จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั 
งแรกในครั 
งนี
 

 

 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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16. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

  
16.1 คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

16.1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานที%ผา่นมา 

บรษิทัฯ เริ�มก่อตั 
งขึ
นในปี 2552 และเริ�มพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมโครงการแรก ภายใต้
ชื�อSense of London สุขุมวทิ ?@A มูลค่าโครงการประมาณ 198 ลา้นบาท ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมเินียมโครงการ
แรกๆ ในบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ�ง จงัหวดัสมุทรปราการ และไดร้บัผลการตอบรบัเป็นอย่างดจีากลกูคา้ ซึ�ง
โครงการดงักล่าวไดเ้ริ�มก่อสรา้งในเดอืนมนีาคม �NNO และแลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายน �N5N ทําใหบ้รษิทัฯ เริ�มรบัรู้
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2555 และภายหลงัจากโครงการแรกประสบความสาํเรจ็ บรษิทัฯ ไดพ้ฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมมาอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี
 บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จาํนวน P บรษิทั 
ได้แก่ ออรจิิ
น วนั ซึ�งประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ คอนโด เอเจนซี� ซึ�ง
ประกอบธุรกิจให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เช่น การบริหารจดัการนิติบุคคลส่วนกลางของ
คอนโดมเินียม การเป็นตวักลางในการจดัหาผูเ้ช่าหอ้งชุด เป็นต้น และ ทสิา ลฟิวิ�ง ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของคอนโด เอ
เจนซี� ซึ�งใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ การเป็นนายหน้าขายหอ้งชุด และบรกิารจดัหาผูเ้ช่า
หอ้งชุด โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาตโิดยเฉพาะคนญี�ปุ่น โดยบรษิทัย่อยทั 
งสามแห่งดงักล่าวจะสามารถช่วย
สร้างรายได้เพิ�มเติมและสนับสนุนผลการดําเนินงานให้แก่กลุ่มบรษิัทฯ อกีด้วย และ ณ วนัที� 30 มถุินายน �NNV 
บรษิัทฯ มโีครงการคอนโดมเินียมที�ปิดโครงการแล้ว จํานวน ? โครงการ อยู่ระหว่างการขายจํานวน �? โครงการ 
โดยแบ่งเป็น โครงการที�พฒันาแล้วเสรจ็จํานวน 8 โครงการ (ซึ�งเป็นโครงการของออรจิิ
น วนั 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ B-Loft สุขุมวิท 109) และโครงการที�อยู่ระหว่างพฒันา จํานวน 1P โครงการ และโครงการในอนาคต 
จาํนวน N โครงการ 

จากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมทั 
งแบบอาคาร Low Rise และอาคาร High 
Rise อย่างต่อเนื�องนั 
น ทําใหบ้รษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างต่อเนื�องในรอบ 
3 ปีที�ผ่านมา (2555-2557) โดยมีอตัราการเติบโตโดยเฉลี�ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 69.79 ทั 
งนี
 สําหรบัปี 2555 ปี 
2556 และปี 2557 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยร์วมจํานวน 190.8 ลา้นบาท 412.7 ลา้นบาท และ 
550.2 ล้านบาท ตามลําดบัโดยในปี 2554 บรษิัทฯ ยงัไม่มกีารรบัรู้รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ เนื�องจาก
บรษิัทฯ เริ�มโอนกรรมสทิธิ cห้องชุดของโครงการแรก Sense of London สุขุมวทิ 109 ในเดอืนเมษายน 2555 ทั 
งนี
 
บรษิทัฯ มแีผนการเตบิโตดว้ยการขยายจาํนวนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียม โดยพจิารณา
คดัเลอืกการพฒันาโครงการบนทําเลที�มแีนวโน้มการเติบโตของความต้องการที�อยู่อาศยัทั 
งในแถบรอบนอกของ
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวมทั 
งแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ�งบรษิทัฯ จะทาํการศกึษาความเป็นไปไดก่้อนการ
พฒันาโครงการ และพจิารณาอตัราผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดร้บั ทั 
งนี
 บรษิทัฯ เชื�อว่าผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
จะทยอยเตบิโตเพิ�มมากขึ
นในอนาคตอย่างต่อเนื�อง 

สาํหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด f เดอืนสิ
นสุดวนัที� P@ มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มรีายได้
รวมจาํนวน 0.04 ลา้นบาท 192.4 ลา้นบาท 418.A ลา้นบาท 559.4 ลา้นบาท และ 1,080.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ
มกีําไร(ขาดทุน)สุทธ ิจํานวน -15.O ล้านบาท 28.6 ล้านบาท 64.� ล้านบาท 70.3 ล้านบาท และ 229.9 ล้านบาท  
ตามลําดับ ทั 
งนี
  บริษัทฯมีรายได้รวมเติบโตขึ
นอย่างต่อเนื� องจากการเติบโตขึ
นของรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นส่วนใหญ่ กล่าวคอื รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์มาจากการเพิ�มขึ
นของโครงการที�แลว้
เสรจ็และไดม้กีารโอนกรรมสทิธิ cหอ้งชุดใหแ้ก่ผูซ้ื
อ โดยบรษิทัฯ เริ�มการโอนกรรมสทิธิ cหอ้งชุดของโครงการ Sense of 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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London สุขุมวทิ 109 ในปี 2555 และสําหรบัโครงการ Kensington สุขุมวทิ 107และโครงการ Notting Hill สุขุมวทิ 
107 ในปี 2556 และสําหรับโครงการ The Knight I และ II สุขุมวิท ?@l โครงการ The Knightsbridge 107 และ
โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 109  ในปี 2557 และสาํหรบั The Knight I สุขุมวทิ 107 โครงการ The Knight II สุขุมวทิ 
107 โครงการ Knightsbridge สขุมุวทิ 107 โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 115 โครงการ B-Republic สขุมุวทิ 101/1 และ
โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 109 ในงวด f เดอืนสิ
นสดุวนัที� P@ มถุินายน �NNV  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัไม่มกีารรบัรู้
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2554 เนื�องจากรายไดจ้ากการขายหอ้งชุดในโครงการอาคารชุดพกัอาศยั จะ
บนัทกึรบัรูร้ายไดข้ายเมื�อการก่อสรา้งเสรจ็ตามสญัญาและไดม้กีารโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มนีัยสาํคญัของ
ความเป็นเจ้าของใหแ้ก่ผูซ้ื
อแล้ว โดยมกีารโอนกรรมสทิธิ cใหผู้้ซื
อหลงัจากได้รบัชําระเงนิจากผูซ้ื
อครบถ้วน ดงันั 
น 
จากการเติบโตของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสทิธภิาพ ทําให้บรษิทัฯ มอีตัรากําไรขั 
นต้นอยู่ในระดบัสูง อตัรากําไรสุทธอิยู่ในเกณฑด์ ีโดยอตัรากําไรขั 
นต้น
ของบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 รอ้ยละ 45.72 รอ้ยละ 41.80 และรอ้ยละ 41.65 และอตัรากาํไรสทุธ ิคดิเป็นรอ้ยละ 
14.88 รอ้ยละ 15.32 รอ้ยละ 12.57 และรอ้ยละ 21.29 สาํหรบัปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด f เดอืนสิ
นสุดวนัที� 
P@ มถุินายน �NNV ตามลาํดบั  

ณ สิ
นปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี �NNV บริษัทฯ มีสนิทรพัย์รวม จํานวน 
121.O ล้านบาท 459.6 ล้านบาท 1,01?.@ ล้านบาท 1,909.8 ล้านบาท และ �,451.1 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
สนิทรพัยส์่วนใหญ่เพิ�มขึ
นจากตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย ทั 
งนี
 ณ สิ
นปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี �NNV บรษิัทฯ มหีนี
สนิรวม จํานวน 86.O ล้านบาท 24l.@ ล้านบาท 710.� ล้าน
บาท 1,623.1 ลา้นบาท และ 2,073.8 ลา้นบาท ตามลําดบั ในขณะที�บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ จํานวน 35.0 ลา้น
บาท 212.l ลา้นบาท 300.8 ลา้นบาท 286.7 ลา้นบาท และ 377.3ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ�งอตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วน
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ สิ
นปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี �NNV คดิเป็น 2.47 เท่า 
1.16 เท่า 2.36 เท่า 5.66 เท่า และ 5.50 เท่า ตามลําดบั และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 
คดิเป็น 1.22 เท่า 0.57 เท่า 1.10 เท่า 3.60 เท่า และ 3.68 เท่า ตามลาํดบั ทั 
งนี
 อตัราสว่นหนี
สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 
และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี �NNN มแีนวโน้มลดลงจากปี 2554 เนื�องจากบรษิทัฯ 
มกีารเพิ�มทุนจาํนวน 150.0 ลา้นบาทเป็นจาํนวน 200.0 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม ณ วนัที� P? ธนัวาคม 2556 และ P? 
ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้
ถอืหุน้เพิ�มขึ
น เนื�องจากบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิ�มขึ
นเป็นหลกั เพื�อใชส้าํหรบัการพฒันา
โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง แต่ ณ วนัที� 30 มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี
สนิต่อสว่น
ของผูถ้อืหุน้ ลดลง เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พิ�มขึ
นและมผีลการดาํเนินงานที�
ปรบัตวัดขีึ
น นอกจากนี
 เมื�อบรษิทัฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนในครั 
งนี
แลว้ บรษิทัฯ เชื�อว่า 
อตัราสว่นหนี
สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ จะลดลงตํ�ากว่าที�เจา้หนี
ธนาคารกาํหนด 

16.1.2 การปรบัโครงสรา้งกลุ่มบริษทัฯ 

ณ วนัที� 1 ตุลาคม 2555 และ 8 ตุลาคม 2556 บรษิัทฯ ได้ปรบัโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบรษิัทฯ โดย
บรษิัทฯ ได้เขา้ซื
อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ในหุ้นสามญัของ 2 บรษิัทย่อยของบรษิทัฯ ได้แก่ ออรจิิ
น วนั และ 
คอนโด เอเจนซี� ตามลาํดบั เพื�อใหโ้ครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามชดัเจน โปร่งใส และลดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ที�อาจเกดิขึ
นกบัผูถ้ือหุน้ใหญ่ ดงันั 
น ภายหลงัการปรบัโครงสร้างดงักล่าว ออรจิิ
น วนั จํากดั และ 
คอนโด เอเจนซี� จงึกลายเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในส่วนที� 2.�การประกอบ
ธุรกจิ – ขอ้ ?.Pการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ) 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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อย่างไรกต็าม งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ในรอบระยะเวลา 4 ปีที�ผ่านมา (2554-2557) และงวดไตรมาส � 
ของปี �NNV สามารถนํามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบตามโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ ณ ปจัจุบนัได้ เนื�องจากการจดัทํางบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาว่า ก่อนวนัที�ลงทุนดงักล่าว ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ซึ�งไดแ้ก่นายพรีะพงศ ์
จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก ได้ถือหุ้นและควบคุมการดําเนินงานของบรษิัทย่อยทั 
งสองบรษิัทมาโดยตลอด 
ดงันั 
น การลงทุนครั 
งนี
จงึเป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั และบรษิทัฯ ไดจ้ดัทํางบการเงนิรวม โดยถอื
เสมอืนว่าบรษิทัย่อยทั 
งสองบรษิทัเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มาโดยตลอด 

ทั 
งนี
 มูลค่าการลงทุนซื
อหุน้ของสองบรษิทัย่อยดงักล่าว คดิเป็นจํานวนรวม 2.0 ลา้นบาท และเมื�อเทยีบกบั
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษัทย่อยทั 
งสองบริษัท จะมีส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดยีวกนักบัมูลค่าสุทธติามบญัชขีองบรษิัทย่อยทั 
งสองบรษิทั ณ วนัที�ซื
อ รวมจํานวน 0.86 ล้านบาท ซึ�งแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากภายใต ้"องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้" สรุปดงันี
 

การซื�อหุ้นเพื�อปรบัโครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

สดัส่วนที� 
ลงทุน  

(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทุน
ทั �งหมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าสทุธิตาม
บญัชี 

(ล้านบาท) 

ส่วนเกิน (ตํ�า) กว่าทุนจากการรวม
ธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

(ล้านบาท) 
ออรจิิ�น วนั 100.00 1.0 1.0 (0.01) 
คอนโด เอเจนซี� 100.00 1.0 1.9 0.87 
รวม  2.0 2.9 0.86 

ณ วนัที� 31 สงิหาคม 2558 บรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิทัย่อย P บรษิทั สรุปดงัต่อไปนี
 

 บริษทัยอ่ย ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
สดัส่วนการ

ลงทุน 
(รอ้ยละ) 

มูลค่าเงินลงทุนตามราคา
ทุน ณ 31 สิงหาคม 2558  

(ล้านบาท) 

1. บรษิทั ออรจิิ
น วนั จาํกดั ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทคอนโดมเินียม และธุรกจิ
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

?@@.@ ?l.N 

2. บรษิทั คอนโด เอเจนซี� แอนด ์
เมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบั
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

?@@.@ ?.@ 

3. บรษิทั ทสิา ลฟิวิ�ง จาํกดั* ธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบั
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

N?.@ @.? 

รวม   16.7 

หมายเหตุ  *ผูถ้อืหุน้อื�น ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ชาวญี�ปุน่ถอืหุน้รอ้ยละ ON และพนกังานของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ O ทั 
งนี
 ผูถ้อืหุน้กลุ่มดงักล่าว
ไมไ่ดเ้ป็นบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

16.1.3 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

16.1.3.1 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2554 ถึงปี 2557 
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โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2554 ถงึปี 2557 สรุปดงันี
 

โครงสร้างรายได้ 

สาํหรบัปีสิ=นสดุวนัที% 
31 ธนัวาคม 2554* 
 (งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธนัวาคม 2555 
(งบการเงินรวม)**** 

31 ธนัวาคม 2556 
(งบการเงินรวม)**** 

31 ธนัวาคม 2557 
(งบการเงินรวม)**** 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ   
รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

- - 190,844.9 99.17 412,701.7 98.53 550,195.1 98.35 

รายไดจ้ากค่าบรกิาร** - - �NA.O @.?P A�f.O @.�� 2,864.2 0.51 
รายไดอ้ื�น*** 44.2 100.00 ?,PPl.A @.l@ N,��f.O ?.�N 6,381.3 1.14 
รวมรายได้ 44.2 100.00 192,442.2 100.00 418,854.4 100.00 559,440.5 100.0 

หมายเหตุ *  ในปี �NNO บรษิทัฯ ไม่ได้จดัทํางบการเงนิรวม อย่างไรกต็าม ในปีดงักล่าว คอนโด เอเจนซี� และ ออรจิิ
น วนั ยงัไม่มรีายได้จากธรุกจิ
หลกัซึ�งไมไ่ดม้นียัสําคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

 ** รายไดจ้ากค่าบรกิาร ประกอบดว้ย รายไดค้่าบรหิารนิตบิุคคล รายไดค้่าบรกิารทาํความสะอาดนิตบิุคคล เป็นหลกั 
 *** รายไดอ้ื�นประกอบดว้ย ดอกเบี
ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั และรายไดโ้อนมดัจาํจากการยกเลกิสญัญาซื
อขายเป็น

หลกั 
**** บรษิทัฯ จดัทาํงบการเงนิรวมโดยถอืเสมอืนว่าบรษิทัย่อยทั 
งสองอยู่ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนัมาโดยตลอด 

แหล่งที�มา:  ขอ้มลูบรษิทัฯ 

รายไดห้ลกัของบรษิทัฯคอื รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน ?A@.V ลา้นบาท O?�.l ลา้นบาท และ 
550.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ AA.?l  AV.NP และ 98.35 ของรายได้รวมสําหรบัปี �NNN  �NNf และ 
2557 ตามลําดบัซึ�งรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ เริ�มมกีารรบัรูร้ายไดค้รั 
งแรกเมื�อโอนกรรมสทิธิ c
โครงการ Sense of Londonสุขุมวทิ 109 ซึ�งเป็นโครงการแรกของบรษิัทฯ เมื�อเดือนเมษายน �NNN และสําหรบั
รายไดจ้ากค่าบรกิารจะมาจากธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์เช่น รายไดค่้าบรกิารทําความ
สะอาดของนิตบิุคคลอาคารชุดรายไดจ้ากการบรหิารนิตบิุคคล และรายไดค่้านายหน้าจากการบรกิารจดัหาผูเ้ช่า เป็น
ต้น ซึ�งดําเนินการผ่านคอนโด เอเจนซี� บริษัทย่อยของบริษัทฯ และสําหรบัรายได้อื�นของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
ดอกเบี
ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นหลกั ซึ�งรายไดบ้รกิารและรายไดอ้ื�นดงักล่าว รวมเป็นจาํนวน 
?.f ลา้นบาท f.� ลา้นบาท และ  9.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ@.VP รอ้ยละ ?.Ol และรอ้ยละ 1.65 ของ
รายได้รวมสําหรับปี �NNN �NNf และ 2557 ตามลําดับ ซึ�งเป็นสดัส่วนรายได้ที�ไม่มีนัยสําคัญกับภาพรวมการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

รายได้ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการรบัรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์เมื�อมกีารโอนกรรมสทิธิ cห้องชุดใหผู้้ซื
อ
หลงัจากได้รบัชําระเงนิจากผู้ซื
อครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์สําหรบัปี 2555 ปี 2556 และปี 
2557 มจีํานวน 190.8 ลา้นบาท O?�.l ลา้นบาท และ 550.2 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.17 รอ้ยละ 
98.53 และร้อยละ 98.35 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามลําดบั ทั 
งนี
 ปี 2554 บรษิัทฯ ยงัไม่มรีายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์เนื�องจากโครงการแรก Sense of Londonสขุมุวทิ 109 อยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ 

ทั 
งนี
รายละเอยีดการรบัรู้รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์แยกตามโครงการสําหรบัปี �NNO ปี �NNN ปี 
�NNf และปี 2557 สามารถสรุปไดด้งันี
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ส่วนที� �.4.16 หน้าที� 5 

หมายเหตุ * ไมร่วมอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุของบรษิทัฯ 
แหล่งที�มา:  ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ในปี 2555 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 190.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ
นจากปี 2554 ซึ�งยงั
ไม่มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์นื�องจากบรษิทัฯ ไดเ้ริ�มรบัรูร้ายไดเ้ป็นปีแรกจากโครงการSense of London
สุขุมวทิ 109 ซึ�งเป็นโครงการที�เริ�มการขายในเดอืนสงิหาคม �NNP และก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายน 2555 จงึ
เริ�มโอนกรรมสทิธิ cในปีเดยีวกนั และมกีารโอนกรรมสทิธิ cแลว้คดิเป็นรอ้ยละ 96.04 ของมลูค่าโครงการทั 
งหมด 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 412.7 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 116.25 จาก
จาํนวน 190.8 ลา้นบาท ในปี 2555เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเดมิต่อเนื�อง
จากปีที�ผ่านมา โดยในปี �NNf นี
บรษิัทฯ มโีครงการที�เริ�มโอนกรรมสทิธิ cและรบัรู้รายได้เพิ�มอกี 2 โครงการได้แก่ 
โครงการKensington สุขุมวิท 107และโครงการNotting Hill สุขุมวิท ?@lโดยรายได้หลักในปีดังกล่าวนี
มาจาก
โครงการ Kensington สขุมุวทิ 107 และโครงการ Notting Hill สขุมุวทิ ?@l ซึ�งคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 57.26 และรอ้ย
ละ 40.83 ของรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ตามลําดบัเมื�อพจิารณาสถานะการโอนกรรมสทิธิ cแยกโครงการ 
บรษิทัฯมกีารรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ Kensington สุขุมวทิ 107และโครงการ Notting Hill สุขุมวทิ ?@l  เท่ากบัรอ้ย
ละ 81.49 และรอ้ยละ 51.07 ของมลูค่าโครงการนั 
นๆ ตามลาํดบั นอกจากนั 
นบรษิทัฯยงัมกีารรบัรูร้ายไดส้ว่นที�เหลอื
ของโครงการ Sense of Londonสุขุมวทิ 109 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.96 ของมูลค่าโครงการอย่างไรกต็าม หอ้งชุด
ของโครงการ Sense of Londonสุขุมวทิ 109 จํานวน 4 หอ้งนั 
น บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการ
ลงทุน เพื�อปล่อยเช่าพื
นที�ใหแ้ก่รายยอ่ย เช่น รา้นซกัรดี รา้นขายของชาํ เป็นตน้ ทั 
งนี
 การที�บรษิทัฯ ลงทุนในหอ้งชดุ
ของโครงการดงักล่าว เพื�อเป็นการใหบ้รกิารและอํานวยความสะดวกแก่ลูกคา้ผูซ้ื
อบา้นภายในโครงการดงักล่าว ซึ�ง
เป็นโครงการแรกของบรษิทัฯ โดยอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนในหอ้งชุดของโครงการ Sense of London สขุมุวทิ 
109 ดงักล่าว ไม่ไดร้วมคาํนวณเป็นมลูค่าโครงการ 

โครงการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

โครงการ Sense of 
Londonสุขมุวทิ 109* 

- - 190,844.9 100.00 7,864.1 1.91 - - 

โครงการ Kensington 
สุขมุวทิ 107 

- - -  - 236,312.6  57.26 20,438.7   3.71 

โครงการ Notting Hill 
สุขมุวทิ 107 

- - -  - 168,525.0  40.83 131,297.5  23.86 

โครงการ The Knights I   
สุขมุวทิ 107 

- - - - - - 118,144.8  21.47 

โครงการ The Knights II  
สุขมุวทิ 107 

- - - - - - 81,090.3   14.74 

โครงการ Knightsbridge 
สุขมุวทิ 107 

- - - - - - 117,717.4  21.40 

โครงการ B Loft  
สุขมุวทิ 109 

- - - - - - 81,506.4   14.81 

รวมรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรพัย ์

0.00 0.00 190,844.9 100.00 412,701.7  100.00 550,195.1  100.00 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ในปี 2557 มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จํานวน 550.2 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 33.32 จากจํานวน 
412.7 ลา้นบาท ในปี 2556 เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเดมิต่อเนื�องจากปีที�
ผ่านมา โดยในปี �NN7 นี
บรษิทัฯ มโีครงการที�เริ�มโอนกรรมสทิธิ cและรบัรูร้ายไดเ้พิ�มอกี 4 โครงการซึ�งไดก่้อสรา้งแลว้
เสรจ็ ไดแ้ก่ โครงการ The Knights I  สุขุมวทิ 107 โครงการ The Knights II สุขุมวทิ 107 โครงการ Knightsbridge 
สุขุมวทิ 107 และ โครงการ B Loft สุขุมวทิ 109 ซึ�งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.47 รอ้ยละ 14.74 รอ้ยละ 21.40 และ
ร้อยละ 14.81 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์ ตามลําดบั เมื�อพิจารณาสถานะการโอนกรรมสทิธิ cแยก
โครงการ บรษิัทฯ มกีารรบัรู้รายได้จากโครงการ โครงการ The Knights I  สุขุมวทิ 107 โครงการ The Knights II 
สขุมุวทิ 107 โครงการ Knightsbridge สขุมุวทิ 107 และ โครงการ B Loft สขุมุวทิ 109  เท่ากบัรอ้ยละ 84.39 รอ้ยละ 
71.13 รอ้ยละ 14.53 และ รอ้ยละ 33.96 ของมลูค่าโครงการนั 
นๆ ตามลาํดบั นอกจากนั 
น บรษิทัฯยงัมกีารรบัรูร้ายได้
ส่วนที�เหลอืของโครงการ Kensington สุขุมวทิ 107 และโครงการ Notting Hill สุขุมวทิ ?@l คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
6.81 และ รอ้ยละ 38.62 ของมลูค่าโครงการ ตามลาํดบั  

ตารางดา้นล่าง แสดงสถานะการโอนตามมลูค่าของโครงการคอนโดมเินียม สาํหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
และ ปี 2557 

หมายเหตุ: คํานวณจากยอดโอนกรรมสทิธิ cโครงการในแต่ละชว่งเวลาหารดว้ยมลูค่าโครงการ ณ วนัที� 30 มถุินายน �NNV 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

โครงการ 

เดือนที%
เริ%ม

ก่อสร้าง
โครงการ 

เดือนที%เริ%ม
โอน

กรรมสิทธิD  

มลูค่า
โครงการ 

(ล้านบาท) 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงินรวม 
ยอดโอน

กรรมสิทธิD
สะสม ณ 

3E มิถนุายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2557 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
โครงการ Sense 
of London
สุขมุวทิ 109 

มนีาคม
2554 

เมษายน 
2555 

198.7 - 96.05 3.96  - ?@@.@@ 

โครงการ 
Kensington 
สุขมุวทิ 107 

เมษายน 
2555 

พฤษภาคม  
�NNf 

300.0 - - lV.ll f.V? 87.30 

โครงการ 
Notting Hill 
สุขมุวทิ ?@l 

กนัยายน
�NNN 

กนัยายน 
�NNf 

340.0 - - OA.Nl PV.f� 94.15 

โครงการ The 
Knights I   
สุขมุวทิ 107 

พฤษภาคม 
�N56 

สงิหาคม 
2557 

140.0 - - - VO.PA 92.93 

โครงการ The 
Knights II  
สุขมุวทิ 107 

พฤษภาคม 
�N56 

กรกฎาคม 
�N57 

114.0 - - - l?.?P lA.?A 

โครงการ 
Knightsbridge 
สุขมุวทิ 107 

มนีาคม
�N56 

ธนัวาคม 
�N57 

810.0 - - - ?O.NP 77.52 

โครงการ B Loft  
สุขมุวทิ 109 

กนัยายน 
�N56 

ธนัวาคม 
�N57 

240.0 - - - PP.Af 84.03 
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รายได้อื%น 

รายไดอ้ื�นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยรายไดค่้าบรกิาร ดอกเบี
ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็น
หลกั 

รายไดอ้ื�นของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 0.04 ลา้นบาท 1.6 ลา้นบาท 6.� 
ลา้นบาท และ 9.2 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100.00 รอ้ยละ 0.83 รอ้ยละ 1.47 และรอ้ยละ 1.65 ของ
รายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั 

ในปี 2555 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื�นจาํนวน 1.6 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 3,5??.�0 จากจํานวน 0.04 ลา้นบาท ใน
ปี 2554 เนื�องจากบรษิทัฯมดีอกเบี
ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มื และรายไดอ้ื�นๆเพิ�มขึ
นเป็นหลกั 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื�นจํานวน 6.� ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 285.20 จากจํานวน 1.6 ลา้นบาท ในปี
2555 เนื�องจากมีรายได้อื�นๆ ได้แก่ รายได้ดอกเบี
ยรบัจากเงินให้กู้ยมืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ
นเป็นหลกั 
นอกจากนี
 รายได้จากค่าบรกิารจากธุรกจิของคอนโด เอเจนซี� มจีํานวนเพิ�มขึ
นจาก 0.P ล้านบาทในปี �NNN เป็น
จาํนวน 0.9 ลา้นบาท ในปี �NNf หรอืเพิ�มขึ
นประมาณรอ้ยละ 257.69 ซึ�งสอดคลอ้งกบัการที�บรษิทัฯ มโีครงการแลว้
เสรจ็เพิ�มขึ
น และไดเ้ขา้ดาํเนินการบรหิารนิตบิุคคลของโครงการเพิ�มขึ
นดงักล่าว 

ในปี 2557 บรษิัทฯ มรีายได้อื�นจํานวน 9.� ล้านบาทเพิ�มขึ
นร้อยละ 50.26 จากจํานวน 6.2 ล้านบาท ในปี
2556 เนื�องจากมรีายไดอ้ื�นๆ เพิ�มขึ
น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากค่าบรหิารนิตบิุคคลอาคารชุดของคอนโด เอเจนซี� เพิ�มขึ
นเป็น
หลกั ซึ�งสอดคลอ้งกบัการที�บรษิทัฯ มโีครงการแลว้เสรจ็เพิ�มขึ
น และไดเ้ขา้ดําเนินการบรหิารนิตบิุคคลของโครงการ
เพิ�มขึ
นดงักล่าว 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์

ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยห์ลกัของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ต้นทุนที�ดนิ และค่าก่อสร้างอาคาร โดยระหว่าง
การก่อสรา้งโครงการและยงัไม่มกีารโอนกรรมสทิธิ cใหแ้ก่ผูซ้ื
อ บรษิทัฯ จะบนัทกึต้นทุนดงักล่าวเป็นต้นทุนโครงการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขายในงบแสดงฐานะการเงนิ และจะมกีารโอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อ
ขายมาเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื�อมีการบันทึกรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 109.? ลา้นบาท 224.0 
ล้านบาท และ 320.2 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 56.66 ร้อยละ 53.48 และ ร้อยละ 57.23 ของรายได้
รวมของบรษิทัฯ ตามลําดบั ทั 
งนี
 ปี 2554 บรษิทัฯยงัไม่มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จงึไม่รบัรูต้้นทุนขาย
อสงัหารมิทรพัยเ์ช่นเดยีวกนั 

ในปี 2555 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 109.? ลา้นบาทเพิ�มขึ
นจากปี 2554 ซึ�งยงัไม่มตีน้ทนุ
ขายอสงัหารมิทรพัยเ์นื�องจากบรษิทัฯเริ�มมกีารรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยจ์ากโครงการ 
Sense of Londonสขุมุวทิ 109 ที�เริ�มมกีารโอนกรรมสทิธิ cในเดอืนเมษายน �NNN 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 224.0 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 105.42 จากจํานวน
109.? ลา้นบาท ในปี 2555 เนื�องจากบรษิทัฯมโีครงการที�เริ�มโอนกรรมสทิธิ c และรบัรูร้ายไดเ้พิ�มอกี2 โครงการไดแ้ก่ 
โครงการ Kensington สุขุมวิท 107 และ Notting Hill สุขุมวิท 107 ทําให้มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ�มขึ
น
สอดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายไดท้ี�เพิ�มขึ
น เมื�อพจิารณาต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยแ์ยกตามประเภท ในปี 2556 สดัส่วน
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ตน้ทุนค่าที�ดนิต่อตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยท์ั 
งหมดเพิ�มขึ
นเลก็น้อยจากรอ้ยละ 11.66 ในปี 2555 เป็น รอ้ยละ 13.54 
ในปี 2556 เนื�องจากต้นทุนค่าที�ดินมีการปรับเพิ�มขึ
น อย่างไรก็ตาม สดัส่วนต้นทุนค่าก่อสร้างต่อต้นทุนขาย
อสงัหารมิทรพัย์ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจาก ร้อยละ 86.04 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 83.76 ในปี 2556   ซึ�งเป็นผลมา
จากการที�บรษิทัฯ สามารถบรหิารต้นทุนค่าก่อสร้างไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอนัเนื�องมาจากการประหยดัจากขนาด 
(Economic of Scale) ตามจาํนวนโครงการที�บรษิทัฯ พฒันาที�เพิ�มขึ
น 

ในปี 2557 บรษิัทฯ มสีดัส่วนต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์เพิ�มขึ
นจากร้อยละ 53.48 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 
57.23 ในปี 2557 เนื�องจากบริษัทฯ มีโครงการที�เริ�มโอนกรรมสิทธิ c และรับรู้รายได้เพิ�มอีก 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ The Knights I  สขุมุวทิ 107 โครงการ The Knights II สขุมุวทิ 107 โครงการ Knightsbridge สขุมุวทิ 107 
และ โครงการ B Loft สขุมุวทิ 109 เนื�องจากบรษิทัฯมสีดัสว่นตน้ทุนค่าที�ดนิที�เพิ�มขึ
น เป็นหลกั 

ตารางดา้นล่าง แสดงตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยแ์ยกตามประเภทตน้ทุนของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2554 ปี 2555 
ปี 2556 และ ปี 2557 

หมายเหตุ * ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ประกอบดว้ย ค่าวจิยัผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ค่าธรรมเนียมอื�น และดอกเบี
ยการกูย้มืระหว่างก่อสรา้ง เป็นหลกั 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ตารางด้านล่าง แสดงต้นทุนขายโครงการคอนโดมเินียมแยกตามโครงการของบรษิัทฯ สําหรบัปี 2554 ปี 
2555 ปี 2556 และปี 2557 

โครงการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย-ที�ดนิและส่วน
ปรบัปรุงที�ดนิ 

- - 12,709.4 11.66 30,337.9 13.54 52,632.0 16.44 

ตน้ทุนขาย-ค่าก่อสรา้ง
อาคาร 

- - 93,819.5 86.04 187,614.9 83.76 254,792.0 79.58 

ตน้ทุนขาย-ค่าใชจ่้าย
อื�นๆ* 

- - 2,516.6  2.30 6,046.0  2.70 12,762.4 3.99 

ต้นทุนขาย
อสงัหาริมทรพัย ์

0.00 0.00 109,045.5 100.00 223,998.8 100.00 320,186.4 100.00 

โครงการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 
พนับาท ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

โครงการ Sense of 
Londonสุขมุวทิ 109 

- - 109,045.5 100.00 3,705.3 1.65 - - 

โครงการ Kensington 
สุขมุวทิ ?@l 

- - - - 129,582.6 57.85 9,378.9 2.93 

โครงการ Notting Hill 
สุขมุวทิ ?@l 

- - - - 90,710.9 40.50 66,044.7 20.63 

โครงการ The Knights I  
สุขมุวทิ 107 

- - - - - - 71,465.6 22.32 

โครงการ The Knights 
II สุขมุวทิ 107 

- - - - - - 49,520.5 15.47 
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แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ทั 
งหมดจากโครงการ Sense of London สุขุมวิท ?@A 
จาํนวน ?@A.? ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ?@@.@@ ของตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยท์ั 
งหมด  

ในปี �NNf บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย์จากโครงการ Sense of London สุขุมวิท ?@Aโครงการ 
Kensington สุขุมวทิ ?@lและ โครงการ Notting Hill สุขุมวทิ ?@l จํานวน P.l ลา้นบาท ?�A.f ลา้นบาทและ A@.l 
ล้านบาทคิดเป็นเป็นร้อยละ ?.fN ร้อยละ Nl.VN และ ร้อยละ O@.N@ ของต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ทั 
งหมด 
ตามลาํดบั 

ในปี �NN7 บรษิัทฯ มตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยจ์ากโครงการ Kensington สุขุมวทิ ?@l โครงการ Notting 
Hill สุขุมวิท ?@l The Knights I  สุขุมวิท 107 โครงการ The Knights II สุขุมวิท 107 โครงการ Knightsbridge 
สขุมุวทิ 107 และ โครงการ B Loft สขุมุวทิ 109 จาํนวน 9.4 ลา้นบาท 66.0 ลา้นบาท 71.5 ลา้นบาท 49.5 ลา้นบาท 
65.3 ล้านบาท และ 58.5 ล้านบาท คิดเป็นเป็นร้อยละ 2.93 ร้อยละ 20.63 ร้อยละ 22.32 ร้อยละ 15.47 ร้อยละ 
20.40 และ รอ้ยละ 18.2N ของตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยท์ั 
งหมด ตามลาํดบั ซึ�งสอดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการ
ขายอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการดงักล่าว 

กาํไรขั =นต้นและอตัรากาํไรขั =นต้น 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 
พนั
บาท 

ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

- - 190,844.9 100.00 412,701.7 100.00 550,195.1 100.00 

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ - - 109,045.5 57.14 223,998.8 54.28 320,186.4 58.20 
กาํไรขั =นต้น 0.00 0.00 81,799.4 42.86 188,702.9 45.72 230,008.7 41.80 

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

กําไรขั 
นต้นของบรษิัทฯ สําหรบัปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 81.8 ล้านบาท 188.7 ล้านบาท และ 
�30.0 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขั 
นต้นร้อยละ 42.86 ร้อยละ 45.72 และร้อยละ 41.8ตามลําดบั 
ทั 
งนี
 เนื�องจากในปี �NNO บรษิัทฯ ยงัไม่เริ�มรบัรู้รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ จงึไม่มกีารการคํานวณกําไร
ขั 
นตน้ในปี 2554 เช่นเดยีวกนั 

ในปี 2555 บรษิทัฯ มกีําไรขั 
นต้นจาํนวน 81.8 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นจากปี 2554 ซึ�งยงัไม่มกีาํไรขั 
นตน้ เนื�องจาก
บรษิัทฯยงัไม่เริ�มรบัรู้รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ จงึไม่มกีารการคํานวณกําไรขั 
นต้นในปี 2554 โดยกําไร

โครงการ Knightsbridge 
สุขมุวทิ 107 

- - - - - - 65,305.8 20.40 

โครงการ B Loft  
สุขมุวทิ 109 

- - - - - - 58,471.0 18.25 

ต้นทุนขาย
อสงัหาริมทรพัย ์ 0.00 0.00 109,045.5 100.00 223,998.8 100.00 320,186.4 100.00 
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ขั 
นตน้ทั 
งหมดมาจากการรบัรูก้าํไรของโครงการ Sense of Londonสขุมุวทิ 109และมอีตัรากาํไรขั 
นตน้เท่ากบัรอ้ยละ 
42.86 

ในปี 2556 บรษิัทฯ มกีําไรขั 
นต้นจํานวน 188.7 ล้านบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 130.69 จากจํานวน81.8 ล้านบาท 
ในปี 2555 เนื�องจากในปีดงักล่าว บรษิัทฯ มโีครงการที�เริ�มโอนกรรมสทิธิ cและรบัรู้รายได้เพิ�มอกี 2 โครงการไดแ้ก่
โครงการ Kensington สุขุมวทิ 107และโครงการ Notting Hill สุขุมวทิ 107โดยมอีตัรากําไรขั 
นต้นรอ้ยละ 45.72 ซึ�ง
ปรับตัวดีขึ
นจากปี 2555 เนื�องจากบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ
น รวมทั 
งบริษัทฯ 
สามารถขายหอ้งของโครงการKensington สขุมุวทิ 107และ โครงการ Notting Hill สขุมุวทิ 107 ไดใ้นราคาขายเฉลี�ย
ต่อตารางเมตรสูงกว่าของโครงการ Sense of Londonสุขุมวิท 109 ซึ�งเป็นโครงการที�ได้รับบัตรส่งเสริมจาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนในเรื�องสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีซึ�งกาํหนดใหม้กีารขายหอ้งชุดอย่างน้อย N@ หอ้งใน
ราคาไม่เกนิ ?.@ ล้านบาทนอกจากนี
ในปี �NNf รฐับาลได้อนุมตัิการก่อสร้างส่วนต่อขยายแบริ�ง - บางปู ส่งผลให้
ราคาขายหอ้งชุดของโครงการดงักล่าวสามารถปรบัราคาขายไดเ้พิ�มขึ
น 

ในปี 2557 บรษิทัฯ มกีําไรขั 
นต้นจํานวน 230.0 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 21.89 จากจํานวน 188.7 ลา้นบาท 
ในปี 2556 เนื�องจากในปีดงักล่าว บรษิัทฯ มโีครงการที�เริ�มโอนกรรมสทิธิ cและรบัรู้รายไดเ้พิ�มอกี 4 โครงการไดแ้ก่ 
The Knights I  สุขุมวิท 107 โครงการ The Knights II สุขุมวิท 107 โครงการ Knightsbridge สุขุมวิท 107 และ 
โครงการ B Loft สขุมุวทิ 109 โดยมอีตัรากาํไรขั 
นตน้รอ้ยละ 41.80 ซึ�งปรบัตวัลดลงจากปี 2556 เนื�องจากอตัรากาํไร
ขั 
นต้นของโครงการ B Loft สุขุมวทิ ?@A มสีดัส่วนร้อยละ �V.�f ซึ�งน้อยกว่าโครงการอื�น เนื�องจากเดมิบรษิทัฯ มี
แผนการขอใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI บริษัทฯจึงมีการขายห้องชุดในราคาไม่เกิน ? ล้านบาทต่อห้อง
บางส่วนตามเงื�อนไขการขอรบัสทิธปิระโยชน์จาก BOI แต่ภายหลงับรษิัทฯ พจิารณายกเลกิการใช้สทิธดิงักล่าว 
เนื�องจากตน้ทุนการพฒันาโครงการเพิ�มขึ
น  จงึทาํใหอ้ตัรากาํไรขั 
นตน้เฉลี�ยโดยรวมของบรษิทัฯ ลดลงเลก็น้อย 

ตารางดา้นล่าง แสดงอตัรากาํไรขั 
นต้นแยกตามโครงการของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 
2557 

อตัรากาํไรขั =นต้นแยกโครงการ 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2557 

โครงการ Sense of London สุขุมวิท 
109 

- O�.Vf N�.VV 
- 

โครงการ Kensington สุขมุวทิ ?@l - - ON.?l 54.11 
โครงการ Notting Hill สุขมุวทิ ?@l - - Of.?l 49.70 
โครงการ The Knights I สุขมุวทิ 107 - - - 39.51 
โครงการ The Knights II สุขมุวทิ 107 - - - 38.93 
โครงการ Knightsbridge สุขมุวทิ 107 - - - 44.52 
โครงการ B Loft สุขมุวทิ 109 - - - 28.26 
อตัรากาํไรขั =นต้นของบริษทัฯ - IJ.67 IK.LJ 41.80 

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

เมื�อพจิารณาอตัรากําไรขั 
นต้นรายโครงการในแต่ละปีจะพบว่า ในปี 2555 บรษิัทฯ มอีตัรากําไรขั 
นต้นจาก
โครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 ร้อยละ 42.86 เมื�อเทียบกบัอตัรากําไรขั 
นต้นรายโครงการของปี 2556 
บรษิทัฯ มอีตัรากําไรขั 
นต้นจากโครงการ Sense of London สุขุมวทิ 109 โครงการ Kensington สุขุมวทิ 107 และ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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โครงการ Notting Hill สุขุมวทิ 107 ร้อยละ 52.88 ร้อยละ 45.1lและร้อยละ 46.17 ตามลําดบั ส่งผลให้อตัรากําไร
ขั 
นตน้รวมของบรษิทัฯ ดขีึ
นจากรอ้ยละ 42.86 ในปี 2555 เป็นรอ้ยละ 45.72 ในปี 2556  

นอกจากนี
 อตัรากําไรขั 
นต้นของโครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 ปี 2556 เท่ากบัร้อยละ N�.88 
เพิ�มขึ
นจากปี �NNN ที�เท่ากบัรอ้ยละ 42.86 เนื�องจากเป็นกลยุทธก์ารบรหิารจดัการอตัรากาํไรของบรษิทัฯ โดยมกีาร
เก็บห้องชุดบางส่วนไว้รอขาย และทยอยปรบัราคาขายห้องชุดเพิ�มขึ
นตามราคาตลาดสําหรบัห้องชุดพร้อมอยู่ 
ภายหลงัโครงการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั 
นตน้สงูขึ
น 

สําหรบัปี 2N57 อตัรากําไรขั 
นต้นของโครงการ B Loft สุขุมวทิ 109 ซึ�งพฒันาโครงการโดย ออรจิิ
น วนั มี
อตัราน้อยกว่าโครงการอื�นตามเหตุผลที�อธบิายขา้งต้น อย่างไรกต็าม สําหรบัโครงการอื�นนั 
น บรษิัทฯ สามารถคง
ระดบัอตัรากําไรขั 
นต้นที�ประมาณรอ้ยละ O@.@@ ขึ
นไปได ้ทําใหอ้ตัรากําไรขั 
นต้นของปี 2557 ลดลงเลก็น้อยเท่ากบั
รอ้ยละ 41.80 จาก รอ้ยละ 45.72 ในปี 2556 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยเงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังานฝา่ยขายและการตลาด
ค่าภาษธีุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขาย เป็นหลกั โดยค่าใชจ้่าย
ในการขายสาํหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 สรุปไดด้งันี
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

เงนิเดอืนและค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบั
พนกังานฝา่ยขายและการตลาด 

1,755.4 20.07 2,665.5 9.31 7,681.9 10.06 12,859.2 14.00 

ค่าภาษธุีรกจิเฉพาะและ
ค่าธรรมเนียมการโอน 

- - 8,384.8 29.28 17,102.3 22.39 23,527.1 25.61 

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละ
ส่งเสรมิการขาย 

N,953.0 68.07 10,831.2 37.82 34,110.5 44.66 34,841.8 37.92 

ค่าเสื�อมราคาทรพัยส์นิส่วนงานขาย - - 4,775.8 16.68 5,585.5 7.31 9,246.1 10.06 
ค่าใชจ่้ายในการขายอื�น* 1,037.6 11.86 1,980.0 6.91 11,899.3 15.58 11,408.9 12.42 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 8,746.0 100.00 28,637.3 100.00 76,379.5 100.00 91,883.0 100.00 
สดัส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการ
ขายต่อรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรพัย ์

- 15.01 18.51 16.70 

หมายเหตุ *ค่าใชจ้า่ยในการขายอื�น ประกอบดว้ย ค่าเชา่ที�ดนิและอาคารสํานกังานขาย ค่าตกแต่งสํานกังานขาย และค่าใชจ้า่ยเบด็เตลด็ เป็นหลกั 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบรษิทัฯ สําหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 8.7 ล้านบาท 28.6 
ลา้นบาท 76.O ลา้นบาท และ 91.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ?N.@? รอ้ยละ 18.N? และรอ้ยละ 16.70 
ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี �NNN ปี �NNf และปี 2557 ตามลําดบั แต่ไม่สามารถคํานวณสดัส่วน
ค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยไ์ดใ้นปี �NNO เนื�องจากบรษิทัฯ ยงัไม่มรีายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ในปี 2555 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการขายจาํนวน 28.6 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 227.OP จากจาํนวน 8.7 ลา้น
บาท ในปี 2554 เนื�องจากบรษิทัฯมค่ีาใชจ้า่ยในการโอนกรรมสทิธิ cหอ้งชดุโครงการ Sense of Londonสขุมุวทิ 109จงึ
มค่ีาภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนในปี 2555 จํานวน 8.O ล้านบาท นอกจากนั 
น ในระหว่างปี 255N 
บริษัทฯ มีการเปิดจองโครงการใหม่เพิ�มอีก �โครงการคือ โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107และ โครงการ 
Knightsbridgeสุขมุวทิ 107 ทําใหม้ค่ีาโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขายเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 81.95เมื�อเทยีบกบั
ปี �NNO ที�บรษิทัฯ มกีารเปิดจองโครงการใหม่เพยีง ? โครงการ คอื โครงการ Kensington สขุมุวทิ 107 

ในปี 2556 บรษิัทฯ มค่ีาใช้จ่ายในการขายจํานวน 76.O ล้านบาทเพิ�มขึ
นร้อยละ 166.71 จากจํานวน 28.6 
ล้านบาท ในปี 2555 เนื�องจากมีโครงการจํานวน 2 โครงการ ซึ�งได้แก่ โครงการKensington สุขุมวิท 107 และ 
โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 ซึ�งเริ�มมีการโอนกรรมสิทธิ cห้องชุดจึงส่งผลให้ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ค่าธรรมเนียมการโอนเพิ�มขึ
นตามการรบัรู้รายได้ของบรษิทัฯ จากจํานวน8.Oล้านบาทในปี 255 5เป็นจํานวน17.1 
ลา้นบาทในปี 2556 หรอืเพิ�มขึ
นอตัรารอ้ยละ 10P.Al นอกจากนี
 ในระหว่างปี �NNf บรษิทัฯ มกีารเปิดจองโครงการ
ใหม่เพิ�มอกี f โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ The KnightIและ II สขุมุวทิ ?@l โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 109 โครงการ B-
Loft สุขุมวทิ 115 โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean และโครงการ B-Republicสุขุมวทิ 101/1 ทําใหบ้รษิทั
ฯ มค่ีาใช้จ่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขายเพิ�มสูงขึ
นป็นอย่างมาก เพื�อกระตุ้นยอดขาย (Presale) 
ของโครงการดงักล่าว เนื�องจากในช่วงการเปิดโครงการใหม่ บรษิทัฯ จะมค่ีาใชจ้่ายในการขายเกดิขึ
นทนัท ีในขณะที�
รายไดจ้ะรบัรูเ้มื�อโอนกรรมสทิธิ cหอ้งชุด ซึ�งในปี �NNf ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขายเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 
�14.93 เมื�อเทยีบกบัปี �NNN ที�บรษิทัฯ มกีารเปิดจองโครงการใหม่เพยีง� โครงการ 

ในปี 2557 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการขายจาํนวน 91.9 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 20.30 จากจาํนวน 76.4 ลา้น
บาท ในปี 2556 เนื�องจากบริษัทฯ มีโครงการที�เริ�มโอนกรรมสทิธิ cและรบัรู้รายได้เพิ�มอีก 4 โครงการ ได้แก่ The 
Knights I สุขุมวทิ 107 โครงการ The Knights II สุขุมวทิ 107 โครงการ Knightsbridge สุขุมวทิ 107 และ โครงการ 
B Loft สขุมุวทิ 109 จงึสง่ผลใหค่้าภาษธีุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนเพิ�มขึ
นตามการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัฯ 
เพิ�มขึ
นจาก 17.1 ลา้นบาท ในปี 2556 เป็น 23.5 ลา้นบาทในปี 2557 นอกจากนี
 ในระหว่างปี �NNl บรษิทัฯ มกีาร
เปิดจองโครงการใหม่เพิ�มอกี 7 โครงการ ไดแ้ก่  โครงการ Tropicana เอราวณั โครงการ Villa Lasalle สุขุมวทิ 105 
โครงการ The Cabana สาํโรง โครงการ Notting Hill ตวิานนท-์แคราย โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร โครงการ 
Pause A สุขุมวิท 107 และโครงการ Pause B สุขุมวิท 107 ทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ มีสดัส่วน
ค่าใชจ้่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการขายเป็นหลกั ซึ�งค่าใชจ้่ายดงักล่าวมสีดัสว่นใกลเ้คยีงกบัปี �NNf  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงานฝ่ายบริหารเป็นหลักโดย
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 สรุปดงันี
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

เงนิเดอืนและค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน
ฝา่ยบรหิาร* 

2,637.3 44.32 11,947.8 53.91 20,456.3 58.15 34,268.1 60.85 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารอื�นๆ** 412.5 6.93 1,851.8 8.36 2,038.� 5.79 7,763.4 13.79 
ค่าเสื�อมราคาทรพัยส์นิส่วนงานบรหิาร 1,154.9 19.40 151.5 0.68 487.4 1.39 1,068.2 1.90 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิารอื�น*** 1,746.3 29.35 V,�?�.P Pl.@N ?�,?AO.V PO.fl 13,212.9 23.46 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,951.0 100.00 22,163.4 100.00 35,176.7 100.00 56,312.6 100.00 
สดัส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการ
บริหารต่อรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรพัย ์

- 11.61 8.52 10.24 

หมายเหตุ * เงนิเดอืนและค่าใชจ้า่ยเกี�ยวกบัพนกังานฝา่ยบรหิาร ประกอบดว้ย เงนิเดอืนและโบนสั เป็นหลกั 
 ** ค่าธรรมเนียมและบรกิารอื�นๆ หลกัประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจดจํานอง ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอาคารชุด และ 

ค่าธรรมเนียมวชิาชพีต่างๆ   
 *** ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารอื�น ประกอบดว้ย ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่าซ่อมแซมทั �วไป ค่าดูแลระบบ และค่าตรวจสอบบญัช ีเป็นหลกั 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั f.@ ลา้นบาท 22.� 
ลา้นบาท 35.� ลา้นบาท และ 56.3 ลา้นบาท ตามลําดบั  คดิเป็นรอ้ยละ11.f? รอ้ยละ 8.N� และรอ้ยละ 10.24 ของ
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี �NNN �NNf และ 2557 ตามลาํดบั อย่างไรกต็าม ในปี �NNO บรษิทัฯ ยงัไมม่ี
การรบัรูร้ายไดจ้ากการอสงัหารมิทรพัย ์จงึไม่มกีารคํานวณสดัส่วนรอ้ยละค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการ
ขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2555 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน 22.� ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 272.43 จากจํานวน f.@ 
ลา้นบาท ในปี 2554 เนื�องจากการเพิ�มขึ
นของค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนักงานเป็นหลกัซึ�งบรษิทัฯ มกีารว่าจา้งพนกังาน
เพิ�มขึ
น เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายงานของบรษิทัฯ 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน PN.� ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ NV.l� จากจํานวน ��.� 
ลา้นบาท ในปี 2555 เนื�องจากการเพิ�มขึ
นของค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนักงานเป็นหลกั โดยมสีาเหตุมาจากการเพิ�มขึ
น
ของพนักงาน เพื�อรองรบัการขยายตวัของการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทั 
งในส่วนของพนักงาน
ประจาํ ทมีวศิวกร ทมีพฒันาโครงการ และทมีบญัชกีารเงนิ เป็นตน้ 

ในปี 2557 บรษิัทฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน 56.3 ล้านบาทเพิ�มขึ
นร้อยละ 60.0V จากจํานวน 35.2 
ลา้นบาท ในปี 2556 เนื�องจากการเพิ�มขึ
นของค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนักงานเป็นหลกั โดยมสีาเหตุมาจากการเพิ�มขึ
น
ของพนกังาน เพื�อรองรบัการขยายตวัของการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน และอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 255L 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

- - 190,844.9 100.00 412,701.7 100.00 550,195.1 100.00 

ตน้ทุนขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

- - 109,045.5 57.14 223,998.8 54.28 320,186.4 58.20 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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รายการ 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 255L 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร 

14,697.0 
n/a 

50,800.7 26.62 111,556.2 27.03 148,195.5 26.94 

กาํไร(ขาดทุน)จากการ
ดาํเนินงาน 

(14,697.0) n/a 30,998.7 16.24 77,146.7 18.69 81,813.1 14.87 

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานของบรษิทัฯ สําหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี �NNl เท่ากบั    -
14.7 ลา้นบาท P?.@ ลา้นบาท  ll.� ลา้นบาท และ 81.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากาํไร (ขาดทุน) จาก
การดําเนินงาน ร้อยละ ?f.�O ร้อยละ ?V.fA และร้อยละ 14.8l ในปี �NNN �NNf และ 2557 ตามลําดบั อย่างไรก็
ตาม ในปี �NNO บริษัทฯ ยงัไม่มกีารรบัรู้รายได้จากการอสงัหาริมทรพัย์ จึงไม่มกีารคํานวณอตัรากําไรจากการ
ดาํเนินงาน 

ในปี 2555 บรษิทัฯ มกีาํไรจากการดาํเนินงานจํานวน P?.@ ลา้นบาทและมอีตัรากาํไรจากการดาํเนินงานร้อย
ละ ?f.�O ซึ�งปรบัตวัดขีึ
นจากปี 2554 ที�มผีลขาดทุนจากการดําเนินงานเนื�องจากบรษิทัฯเริ�มรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัยโ์ครงการแรกในปี �NNN จากการทยอยโอนกรรมสทิธิ cโครงการที�สรา้งแลว้เสรจ็จํานวน 1 โครงการ 
(โครงการ Sense of Londonสขุมุวทิ 109)บรษิทัฯจงึมกีารรบัรูก้าํไรจากการดาํเนินงานเช่นเดยีวกนั 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มกีาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน ll.� ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ ?OV.Vl จากจาํนวนP?.@ 
ล้านบาท ในปี 2555 และมอีตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ ?V.fA ซึ�งปรบัตวัดขีึ
นจากปี 2555 เนื�องจาก ใน
ระหว่างปีดังกล่าว บริษัทฯ มีโครงการที�เริ�มโอนกรรมสิทธิ cและรับรู้รายได้เพิ�มอีก 2 โครงการได้แก่ โครงการ 
Kensington สุขุมวิท 107และ โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 ซึ�งมีอัตรากําไรขั 
นต้นสูงกว่าโครงการที�โอน
กรรมสทิธิ cในปี 2555 (โครงการ Sense of London สขุมุวทิ 109) 

ในปี 2557 บรษิทัฯ มกีําไรจากการดําเนินงานจํานวน 81.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ 6.05 จากจํานวน 77.? 
ล้านบาท ในปี 2556 และมอีตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 14.87 ซึ�งปรบัตวัลดลงจากปี 2556 เนื�องจาก ใน
ระหว่างปีดงักล่าว บรษิทัฯ มโีครงการที�เริ�มโอนกรรมสทิธิ cและรบัรู้รายได้เพิ�มอกี O โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ The 
Knights I สุขุมวทิ 107 โครงการ The Knights II สุขุมวทิ 107 โครงการ Knightsbridge 109 และ โครงการ B Loft 
สุขุมวทิ 109 ซึ�งโครงการ B Loft สุขุมวทิ 109 มอีตัรากําไรขั 
นต้นน้อยกว่าโครงการอื�นที�โอนกรรมสทิธิ cในปี 255l  
ทาํใหเ้ฉลี�ยอตัรากาํไรขั 
นตน้ลดลงเลก็น้อย สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรจากการดาํเนินงานลดลงเลก็น้อยเช่นกนั 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี
ยจ่ายธนาคารดอกเบี
ยจ่ายเงินให้กู้ยมืแก่บุคคลที�
เกี�ยวขอ้งกนัและดอกเบี
ยจ่ายตามสญัญาเช่าซื
อ เป็นหลกั 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิัทฯ สําหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 0.2 ล้านบาท 1.6 
ลา้นบาท  2.?ลา้นบาท และ 2.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 536.58 รอ้ยละ 0.84 รอ้ยละ 0.49 และ รอ้ย
ละ 0.43 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั  

ในปี 2555 �NNf และ 2557 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายทางการเงนิจาํนวน 1.6 ลา้นบาท �.? ลา้นบาท และ 2.4 ลา้น
บาท เพิ�มขึ
นร้อยละ 578.85 จากปี �NNO ร้อยละ �l.NN จากปี �NNN และร้อยละ 16.28 จากปี 2556 ตามลําดบั 
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เนื�องจากบรษิทัฯมเีงนิกูย้มืจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั และเงนิกูย้มืจากสญัญาเช่าซื
อเพิ�มขึ
น เพื�อใชใ้นการบรหิารงาน
ของบรษิทัฯ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2555 ปี 2556  และปี 2557 เท่ากบั �.O ลา้นบาท  ?l.? 
ลา้นบาท และ 18.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ?.�� รอ้ยละ O.@V และรอ้ยละ 3.28 ของรายไดร้วมของ
บรษิทัฯ ตามลาํดบั ทั 
งนี
 ปี 2554 บรษิทัฯ ยงัไม่มค่ีาใชจ้่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล เนื�องจากบรษิทัฯ มขีาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน �.O ล้านบาทเพิ�มขึ
นจากปี 2554 ซึ�งยงัไม่มี
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล เนื�องจากบรษิทัฯ เพิ�งเริ�มรบัรูร้ายไดจ้ากการขายโครงการ Sense of Londonสขุมุวทิ 
109ในปี 2555 สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีารรบัรูก้าํไรจากการดาํเนินงาน โดยในปี �NNN นี
 อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลลดลง
เหลอืรอ้ยละ 23.00 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจาํนวน ?l.? ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ f�l.PO จากจาํนวน
�.O ล้านบาท ในปี 2555 เนื�องจากบรษิทัฯ มกีําไรจากการดําเนินงานเพิ�มมากขึ
นจากการรู้รายได้โครงการใหม่ � 
โครงการคอื โครงการ Kensington สุขุมวทิ 107และโครงการ Notting Hill สุขุมวทิ 107โดยในปี �NN6 นี
 อตัราภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลลดลงเหลอืรอ้ยละ 2@.00 

ในปี 2557 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลจํานวน 18.4 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 7.47 จาก จํานวน 
17.1 ลา้นบาท ในปี 2556 เนื�องจากบรษิทัฯ มกีําไรจากการดําเนินงานเพิ�มมากขึ
นจากการรูร้ายไดโ้ครงการใหม่ O 
โครงการ คอื โครงการ The Knights I สขุมุวทิ 107 โครงการ The Knights II สขุมุวทิ 107 โครงการ Knightsbridge 
สขุมุวทิ 107 และโครงการ B Loft 109  

กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รวมรายได ้ 44.2 100.00 192,442.2 100.00 418,854.4 100.00 559,440.5 100.00 
รวมค่าใชจ่้าย 15,154.9 34,262.61 159,846.2 83.06 335,555.0 80.11 468,382.0 83.72 
กาํไร (ขาดทุน)ก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

(15,110.7) (34,162.61) 32,596.0 16.94 83,299.4 19.89 91,058.6 16.28 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (237.3) (536.58) (1,611.2) (0.84) (2,055.1) (0.49) 2,389.6 0.43 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อน
ค่าใช้จ่าย 
ภาษีเงินได้ 

(15,348.0) (34,699.19) 30,984.8 16.10 81,244.3 19.40 88,669.0 15.85 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ - - (2,349.5) (1.22) (17,089.1) (4.08) 18,364.9 3.28 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ (15,348.0) (34,699.19) 28,635.3 14.88 64,155.2 15.32 70,304.1 12.57 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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กาํไร (ขาดทุน) สทุธขิองบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั -15.P ลา้นบาท 28.6 
ลา้นบาท 64.� ลา้นบาท และ 70.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรสทุธริอ้ยละ 14.88 รอ้ยละ 15.32 และ
รอ้ยละ 12.57 ในปี �NNN  �NNf และ 2557 ตามลําดบั ทั 
งนี
 ในปี �NNO บรษิทัฯ มขีาดทุนสุทธ ิจงึแสดงอตัรากําไร
สทุธติดิลบ 

ในปี 2555 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิาํนวน 28.6 ลา้นบาทและมอีตัรากาํไรสทุธริอ้ยละ 14.88 ซึ�งปรบัตวัดขีึ
นจาก
ปี 2554 ที�มผีลขาดทุนสทิธเินื�องจากบรษิทัฯยงัไม่สามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิที�จะสามารถรบัรูร้ายไดก้ารขายไดต่้อเมื�อโครงการคอนโดมเินียมก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และมกีาร
โอนกรรมสทิธิ cจากผูซ้ื
อครบถว้นในปี �NNN บรษิทัฯเริ�มมกีารรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ Sense of Londonสขุมุวทิ 109
เป็นครั 
งแรกซึ�งทาํใหบ้รษิทัฯมผีลกาํไรสทุธ ิ

ในปี 2556 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิาํนวน 64.� ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 124.04 จากจาํนวน 28.6 ลา้นบาท ในปี 
2555 เนื�องจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที�เพิ�มขึ
นจากการเริ�มรับรู้รายได้ในโครงการใหม่จํานวน 2 
โครงการคอื โครงการ Kensington สขุมุวทิ 107และ โครงการ Notting Hill สขุมุวทิ 107 และมอีตัรากาํไรสทุธริอ้ยละ 
15.32 ซึ�งปรบัตวัดขีึ
นจากปี 2555 เนื�องจากบรษิทัฯ สามารถบรหิารต้นทุนไดม้ปีระสทิธภิาพ ทําใหม้อีตัรากําไรจาก
การดําเนินงานดีขึ
น รวมทั 
งอตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคลลดลงเป็นร้อยละ �@.@@ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิเพิ�มขึ
น 

ในปี 2557 บรษิทัฯ มกีําไรสุทธจิํานวน 70.3 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 9.58 จากจํานวน 64.2 ลา้นบาท ในปี 
2556 เนื�องจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที�เพิ�มขึ
นจากการเริ�มรับรู้รายได้ในโครงการใหม่จํานวน 4 
โครงการ คอื โครงการ The Knights I สขุมุวทิ 107 โครงการ The Knights II สขุมุวทิ 107 โครงการ Knightsbridge 
สุขุมวทิ 107 และโครงการ B Loft 109 และมอีตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 12.57 ซึ�งปรบัตวัลดลงจากปี 2557 เนื�องจาก
อตัรากาํไรขั 
นตน้โดยเฉลี�ยปรบัลดลงจากโครงการ B Loft สขุมุวทิ ?@A และค่าใชจ้่ายในการบรหิารที�เพิ�มขึ
นจากการ
ขยายการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นหลกั  

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 

ในปี 2554 บรษิัทฯ ไม่สามารถคํานวณอตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ไดเ้นื�องจากบรษิทัฯมผีลขาดทุนสุทธ ิ
และในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บรษิัทฯ มอีตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 23.12 ร้อยละ 24.99 
และรอ้ยละ 23.93 ตามลําดบั ทั 
งนี
 อตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้มอีตัราใกลเ้คยีงกนัเนื�องจากบรษิทัฯ มกีําไรสุทธิ
เพิ�มขึ
นจากการเริ�มรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 

16.1.3.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบังวดหกเดือนสิ=นสุดวนัที% PE มิถนุายน JKK6 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสดุวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NNV สรุปดงันี
 

โครงสร้างรายได้ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ=นสดุวนัที% 
PE มิถนุายน 255L 
(งบการเงินรวม) 

PE มิถนุายน JKK6  
(งบการเงินรวม) 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 122,775.1 97.97 1,063,348.8 98.45 
รายไดจ้ากค่าบรกิาร* 1,343.9 1.07 2,388.1 0.22 
รายไดอ้ื�น** 1,203.0 0.96 14,348.6 1.33 
รวมรายได้ 125,321.9 100.00 1,080,085.5 100.00 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ * รายไดจ้ากค่าบรกิาร ประกอบดว้ย รายไดค้่าบรหิารนิตบิุคคล รายไดค้่าบรกิารทาํความสะอาดนิตบิุคคล เป็นหลกั 
 ** รายไดอ้ื�นประกอบดว้ย ดอกเบี
ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั และรายไดเ้งนิมดัจาํรบัจากการยกเลกิสญัญาซื
อ

ขายเป็นหลกั 
แหล่งที�มา:  ขอ้มลูบรษิทัฯ 

รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ คอื รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 97.97 และ 98.45 ของ
รายไดร้วมสาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสดุวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ 255V ซึ�งรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยข์อง
บรษิัทฯ มาจากการรบัรู้รายได้การโอนกรรมสทิธิ cของโครงการ โครงการ Kensington สุขุมวทิ ?@l และ โครงการ 
Notting Hill สุขุมวิท ?@l สําหรับงวดหกเดือนปี �NN7 และ โครงการ The KnightI สุขุมวิท 107 โครงการ The 
KnightII สุขุมวิท 107 โครงการ Knightsbridge สุขุมวิท 107 โครงการ B-Loft สุขุมวิท 115 โครงการ B-Republic 
สุขุมวทิ 101/1 และโครงการ B-Loft สุขุมวทิ 109 สาํหรบังวดหกเดอืนปี �NN8 และสาํหรบัรายไดจ้ากค่าบรกิารจะมา
จากธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์เช่น รายไดค่้าบรกิารทําความสะอาดของนิตบิุคคลอาคาร
ชุดรายได้จากการบริหารนิติบุคคล และรายได้ค่านายหน้าจากการบริการจดัหาผู้เช่าเป็นต้น ซึ�งดําเนินการผ่าน
คอนโด เอเจนซี� บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และสาํหรบัรายไดอ้ื�นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ดอกเบี
ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มื
แก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั และรายได้เงนิมดัจํารบัจากการยกเลิกสญัญาซื
อขายเป็นหลกั ซึ�งรายได้ค่าบรกิารและ
รายได้อื�นดงักล่าว คดิเป็นสดัส่วนรวมร้อยละ 2.03 และ 1.55 ของรายได้รวมสําหรบังวดหกเดือนสิ
นสุดวนัที� P@ 
มถุินายน �NNl และ �NNV ซึ�งเป็นสดัสว่นรายไดท้ี�ไม่มนียัสาํคญักบัภาพรวมการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

รายได้ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการรบัรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์เมื�อมกีารโอนกรรมสทิธิ cห้องชุดใหผู้้ซื
อ
หลงัจากไดร้บัชาํระเงนิจากผูซ้ื
อครบถว้นแลว้ รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยส์าํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� P@ 
มถุินายน �NNl และ �NNV มจีํานวน ?��.V ลา้นบาท และ ?,063.3 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 97.97 
และรอ้ยละ 98.45 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั  

ทั 
งนี
 รายละเอยีดการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ยกตามโครงการ สาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสุด
วนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NNV สามารถสรุปไดด้งันี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

โครงการ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดหกเดือนสิ=นสดุวนัที% 

PE มิถนุายน 2557 PE มิถนุายน  2556 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

โครงการ Kensington สุขมุวทิ ?@l 10,860.2  8.85  5,158.3  0.49  
โครงการ Notting Hill สุขมุวทิ ?@l 111,914.9  91.15  20,296.3  1.91  
โครงการ The Knight I สุขมุวทิ 107 -   -   11,963.2  1.13  
โครงการ The Knight II สุขมุวทิ 107 -   -   9,186.0  0.86  
โครงการ Knightsbridge สุขมุวทิ 107 -   -   510,188.2  47.98  
โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 115 -   -   152,829.3  14.37  
โครงการ B-Republic สุขมุวทิ 101/1 -   -   233,559.0  21.96  
โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 109 -   -   120,168.4  11.30  
รวมรายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 122,775.1 100.00 1,063,348.8 100.00 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.4.16 หน้าที� 18 

สาํหรบังวดหกเดอืนปี �NNV บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 1,063.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ
น
ร้อยละ 766.10 จากจํานวน 122.8 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนปี 2557 เนื�องจากบรษิัทฯ มกีารทยอยรบัรู้รายได้จาก
โครงการคอนโดมเินียมเดมิต่อเนื�องจากปี �NN7 ที�ผ่านมา จากโครงการ Kensington สขุมุวทิ ?@l โครงการ Notting 
Hill สขุมุวทิ ?@l  โครงการ The Knight I สขุมุวทิ 107 โครงการ The Knight II สขุมุวทิ 107 โครงการ Knightsbridge 
สุขุมวทิ 107 และโครงการ B-Loft สุขุมวทิ ?@A และในงวดหกเดอืนปี �NNV นี
 บรษิัทฯ มโีครงการใหม่ที�เริ�มโอน
กรรมสทิธิ cและรบัรูร้ายไดเ้พิ�มอกี � โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ B-Loft สขุมุวทิ 115 และโครงการ B-Republic สขุมุวทิ 
101/1  โดยรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยห์ลกัในงวดปีดงักล่าวนี
มาจากโครงการ Knightsbridge สุขุมวทิ 107 
ซึ�งคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 47.98 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ทั 
งนี
 เมื�อพจิารณาสถานะการโอนกรรมสทิธิ c
สะสมแยกโครงการ บรษิัทฯ มกีารรบัรู้รายได้จากโครงการ Knightsbridge สุขุมวทิ 107 โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 
115 โครงการ B-Republic สุขุมวิท 101/1 และโครงการ B-Loft สุขุมวิท 109 เท่ากบัร้อยละ 77.52 ร้อยละ 51.81 
รอ้ยละ 34.35 และรอ้ยละ 84.03 ของมลูค่าโครงการนั 
นๆ ตามลาํดบั นอกจากนั 
น บรษิทัฯ ยงัมกีารรบัรูร้ายไดส้ว่นที�
เหลอือกีเลก็น้อยของโครงการ Kensington สขุมุวทิ ?@l โครงการ Notting Hill สขุมุวทิ ?@l โครงการ The Knight I 
สขุมุวทิ 107 และโครงการ The Knight II สขุมุวทิ 107  

ตารางดา้นล่าง แสดงสถานะรอ้ยละการโอนตามมลูค่าของโครงการคอนโดมเินียม สาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสุด
วนัที� P1 ธนัวาคม �NNl และ P@ มถุินายน �NNV 

 

 
หมายเหตุ: คํานวณจากยอดโอนกรรมสทิธิ cโครงการในแต่ละชว่งเวลาหารดว้ยมลูค่าโครงการ ณ วนัที� P@ มถุินายน 255V  
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

 

 

โครงการ 
เดือนที%เริ%ม

ก่อสร้าง
โครงการ 

เดือนที%เริ%ม
โอน

กรรมสิทธิD  

มลูค่า
โครงการ 

(ล้านบาท) 

ยอดโอนกรรมสิทธิD สะสม ณ วนัที% 
PQ ธนัวาคม 2557 PE มิถนุายน 2556 

ร้อยละ ร้อยละ 
โครงการ Kensington 

สุขมุวทิ ?@l 
เมษายน 
2555 

พฤษภาคม 
2556 

300.0 VN.NV 87.30  

โครงการ Notting Hill 
สุขมุวทิ ?@l 

กนัยายน
2555 

กนัยายน 
2556 

P4@.@ VV.?V 94.15  

โครงการ The Knight I 
สุขมุวทิ 107 

พฤษภาคม 
2556 

สงิหาคม 
2557 

?40.@ VO.PA 92.93  

โครงการ The Knight II 
สุขมุวทิ 107 

พฤษภาคม 
2556 

กรกฎาคม 
�N57 

??O.@ l?.?P 79.19  

โครงการ Knightsbridge 
สุขมุวทิ 107 

มนีาคม
2556 

ธนัวาคม 
�N57 

810.0 ?O.NP 77.52  

โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 
115 

มกราคม 
255l 

มนีาคม �NNV 295.0 - 51.81  

โครงการ B-Republic 
สุขมุวทิ 101/1 

พฤศจกิายน 
2556 

มนีาคม 2558 
 

680.0 - 34.35 

โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 
109 

กนัยายน 
2556 

ธนัวาคม 
�NNl 

240.0 PP.Af 84.03 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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รายได้อื%น 

รายไดอ้ื�นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย รายไดค่้าบรกิาร ดอกเบี
ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็น 
และรายไดเ้งนิมดัจาํรบัจากการยกเลกิสญัญาการจองเป็นหลกั 

รายได้อื�นของบรษิทัฯ สําหรบังวดหกเดอืนปี �NNl และปี 255V เท่ากบั 2.5 ล้านบาท และ 16.7 ล้านบาท 
ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.03 และรอ้ยละ 1.55 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั 

ในงวดหกเดอืนปี 255V บรษิัทฯ มรีายได้อื�นจํานวน 16.7 ล้านบาทเพิ�มขึ
นร้อยละ 557.15 จากจํานวน 2.5 
ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนปี 2557 เนื�องจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้าการบรหิารนิตบิุคคลอาคารชุด และเงนิมดัจํารบัจาก
การยกเลกิสญัญาการจองเพิ�มขึ
นเป็นหลกั 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยห์ลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนที�ดนิ และค่าก่อสรา้งอาคาร เป็นหลกั 

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืนปี �NNl และปี 255V เท่ากบั 62.3 ลา้นบาท และ 
620.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.70 และรอ้ยละ 57.44 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั  

ในงวดหกเดอืนปี 255V บรษิทัฯ มตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 620.4 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 896.13 
จากจํานวน 62.3 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนปี 2557 ซึ�งสอดคล้องกบัรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ที�เพิ�มขึ
น 
ทั 
งนี
 เมื�อพจิารณาต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์แยกตามประเภท ในงวดหกเดอืนปี 255V สดัส่วนต้นทุนค่าที�ดนิต่อ
ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยท์ั 
งหมดเพิ�มขึ
นจากรอ้ยละ 15.50 ในงวดหกเดอืนปี 2557 เป็นรอ้ยละ 19.23 ในงวดหก
เดอืนปี 255V เนื�องจากตน้ทุนค่าที�ดนิมกีารปรบัเพิ�มขึ
น 

ตารางด้านล่าง แสดงต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์แยกตามประเภทต้นทุนของบรษิทัฯ สําหรบังวดหกเดอืน
สิ
นสดุวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NNV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ * ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ประกอบดว้ย ค่าวจิยัผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ค่าธรรมเนียมอื�น และดอกเบี
ยการกูย้มืระหว่างก่อสรา้ง เป็นหลกั 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

 

ตารางดา้นล่าง แสดงต้นทุนขายโครงการคอนโดมเินียมแยกตามโครงการของบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืน
สิ
นสดุวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NNV 

โครงการ 
งบการเงินรวม 

PE มิถนุายน 2557 PE มิถนุายน  2556 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย-ที�ดนิและส่วนปรบัปรุง
ที�ดนิ 

9,651.4  15.50 119,314  19.23 

ตน้ทุนขาย-ค่าก่อสรา้งอาคาร 51,236.2  82.26 468,807  75.56 
ตน้ทุนขาย-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ* 1,395.2  2.24 32,296  5.21 
ต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ 62,282.7 100.00 620,417.3 100.00 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� P@ มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยห์ลกัจากโครงการ 
Knightsbridge สุขุมวิท 107 จํานวน 267.8 ล้านบาท คิดเป็นเป็นร้อยละ 43.16 ของต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์
ทั 
งหมด ซึ�งสอดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการดงักล่าว เมื�อเทยีบกบังวดหกเดอืน
ปี �NNl บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย์เพยีง � โครงการ ได้แก่ โครงการ Kensington สุขุมวิท ?@l และ 
Notting Hill สขุมุวทิ ?@l 

กาํไรขั =นต้นและอตัรากาํไรขั =นต้น 

รายการ 
งบการเงินรวม 

30 มิถนุายน 2557 30 มิถนุายน 2556 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 122,775.1  100.00  1,063,348.
8  

100.00  

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 62,282.7  50.73  620,417.3  58.35  
กาํไรขั =นต้น 60,492.4  49.27  442,931.5  41.65  

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

กําไรขั 
นตน้ของบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� P? มนีาคม �NNl และ �NNV เท่ากบั 60.5 ลา้นบาท 
และ 442.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอื คดิเป็นอตัรากาํไรขั 
นตน้รอ้ยละ 49.27 และรอ้ยละ 41.65 ตามลาํดบั  

ในงวดหกเดอืนปี 255V บรษิัทฯ มกีําไรขั 
นต้นจํานวน 442.9 ล้านบาทเพิ�มขึ
นร้อยละ 632.21 จากจํานวน 
60.5 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนปี 2557 เนื�องจากในงวดดงักล่าว บรษิทัฯ มโีครงการที�โอนกรรมสทิธิ cและรบัรูร้ายได้
ทั 
งหมด 8 โครงการ ได้แก่ โครงการ Kensington สุขุมวิท ?@l โครงการ Notting Hill สุขุมวิท ?@l  The KnightI 
สุขุมวทิ 107 โครงการ The KnightII สุขุมวทิ 107 โครงการ Knightsbridge สุขุมวทิ 107 โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 
115 โครงการ B-Republic สขุมุวทิ 101/1 และโครงการ B-Loft สขุมุวทิ 109เมื�อเทยีบกบัจาํนวน 2 โครงการ ในงวด
เดยีวกนัปี �NNl 

โครงการ 
งบการเงินรวม 

PE มิถนุายน 2557 PE มิถนุายน 2556 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

โครงการ Kensington สุขมุวทิ ?@l 4,961.2  7.97 2,336.9  0.38 
โครงการ Notting Hill สุขมุวทิ ?@l 57,321.5  92.03 9,872.4  1.59 
โครงการ The KnightI สุขมุวทิ 107 - - 7,016.0  1.13 
โครงการ The KnightII สุขมุวทิ 107 - - 5,361.6  0.86 
โครงการ Knightsbridge สุขมุวทิ 107 - - 267,750.0  43.16 
โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 115 - - 103,554.8  16.69 
โครงการ B-Republic สุขมุวทิ 101/1 - - 146,467.7  23.61 
โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 109 - - 78,058.0  12.58 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์
62,282.7 

 
100.00 

620,417.3 
 

100.00 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางดา้นล่าง แสดงอตัรากําไรขั 
นต้นแยกตามโครงการของบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืนปี �NNl และงวด
หกเดอืนปี 255V 

อตัรากาํไรขั =นต้นแยกโครงการ 
งบการเงินรวม 

PE มิถนุายน JKKL PE มิถนุายน J556 
โครงการ Sense of London สุขมุวทิ 109 - - 
โครงการ Kensington สุขมุวทิ ?@l 54.32 54.70 
โครงการ Notting Hill สุขมุวทิ ?@l 48.78 51.36 
โครงการ The Knight I สุขมุวทิ ?@l  41.35 
โครงการ The Knight II สุขมุวทิ ?@l  41.63 
โครงการ Knightsbridge สุขมุวทิ 107  47.52 
โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 115  32.24 
โครงการ B-Republic สุขมุวทิ 101/1  37.29 
โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 109  35.04 
อตัรากาํไรขั =นต้นของบริษทัฯ 49.27 41.65 

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

สาํหรบังวดหกเดอืนปี 255V บรษิทัฯ มกีําไรขั 
นต้นจาํนวน 442.9 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 632.2 จากจาํนวน 
60.5 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนปี 255l เนื�องจากในงวดหกเดอืนปี 255V ดงักล่าว บริษัทฯ มีโครงการที�เริ�มโอน
กรรมสทิธิ cและรบัรูร้ายได้เพิ�มอกี 6 โครงการได้แก่ The KnightI สุขุมวทิ 107 โครงการ The KnightII สุขุมวทิ 107 
โครงการ Knightsbridge สุขุมวิท 107 โครงการ B-Loft สุขุมวิท 115 โครงการ B-Republic สุขุมวิท 101/1 และ
โครงการ B-Loft สุขุมวิท 109 โดยมีอัตรากําไรขั 
นต้นร้อยละ 41.65 ซึ�งปรับตัวลดลงจากงวดหกเดือนปี 255l 
เนื�องจากงวดหกเดอืนปี 2557 บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการที�ก่อสรา้งแลว้เสรจ็เป็นระยะเวลาหนึ�ง ซึ�งไดม้กีาร
ปรบัเพิ�มราคาขายทําใหม้อีตัรากําไรขั 
นต้นที�สูง ในขณะที� งวดหกเดอืนปี 2558 บรษิัทฯ รบัรู้รายได้ส่วนใหญ่จาก
โครงการที�เพิ�งเริ�มโอนกรรมสทิธิ cเป็นครั 
งแรกซึ�งเป็นราคาขายช่วงเปิดตวัทาํใหย้งัมอีตัรากาํไรขั 
นตน้ที�ยงัไม่สงูนกั 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยเงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังานฝา่ยขายและการตลาด
ค่าภาษธีุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขาย เป็นหลกั โดยค่าใชจ้่าย
ในการขายสาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสดุวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NNV สรุปดงันี
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
งบการเงินรวม 

PE มิถนุายน 2557 PE มิถนุายน 2556 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

เงนิเดอืนและค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานฝา่ยขายและการตลาด 4,597.0  15.23 11,250.1  9.19  
ค่าภาษธุีรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 4,935.1  16.35 44,732.8  36.54  
ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย 12,447.6  41.24 42,201.2  34.47  
ค่าเสื�อมราคาทรพัยส์นิส่วนงานขาย 3,736.0  12.38 9,790.5  8.00  
ค่าใชจ่้ายในการขายอื�น* 4,469.1  14.81 14,455.5  11.81  
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 30,184.8  100.00 122,430.1   100.00 
สดัส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรพัย ์

24.59 QQ.51 

หมายเหตุ *ค่าใชจ้า่ยในการขายอื�น ประกอบดว้ย ค่าเชา่ที�ดนิและอาคารสํานกังานขาย ค่าตกแต่งสํานกังานขาย และค่าใชจ้า่ยเบด็เตลด็ เป็นหลกั 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสดุวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NN8 เท่ากบั 30.2 
ล้านบาท และ 122.43 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 24.59 และร้อยละ 11.51 ของรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์ 

ในงวดหกเดอืนปี 2558 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการขายจํานวน 122.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ 305.60 จาก
จํานวน 30.2 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนปี 2557 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการ
ขาย เพิ�มขึ
นสอดคลอ้งกบัจาํนวนโครงการที�บรษิทัฯ เปิดขาย และค่าภาษธีุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนตาม
การรบัรูร้ายไดข้ายจากการโอนกรรมสทิธิ cหอ้งชุดที�เพิ�มขึ
น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนักงานฝ่ายบริหารเป็นหลกั โดย
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสดุวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NN8 สรุปดงันี
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งบการเงินรวม 

PE มิถนุายน 2557 PE มิถนุายน 2558 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

เงนิเดอืนและค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานฝา่ยบรหิาร* 13,252.9  56.24 27,403.2  69.40  
ค่าธรรมเนียมและบรกิารอื�นๆ 3,932.1  16.68 3,791.4  9.60  
ค่าเสื�อมราคาทรพัยส์นิส่วนงานบรหิาร 421.1  1.79 2,501.0  6.33  
ค่าใชจ่้ายในการบรหิารอื�น** 5,960.6  25.29 5,790.4  14.66  
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23,566.6 100.00 39,485.9   100.00 
สดัส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรพัย ์

19.19  3.71 

หมายเหตุ * เงนิเดอืนและค่าใชจ้า่ยเกี�ยวกบัพนกังานฝา่ยบรหิาร ประกอบดว้ย เงนิเดอืนและโบนสั เป็นหลกั 
 ** ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารอื�น ประกอบดว้ย ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่าซ่อมแซมทั �วไป ค่าดูแลระบบ และค่าตรวจสอบบญัช ีเป็นหลกั 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NN8 เท่ากบั 
23.6 ล้านบาท และ 39.5 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 19.19 และร้อยละ 3.71 ของรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์ตามลาํดบั  

ในงวดหกเดอืนปี 2558 บรษิัทฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน 39.5 ล้านบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 67.55 จาก
จาํนวน 23.6 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนปี 2557 เนื�องจากการเพิ�มขึ
นของจาํนวนพนกังานเพื�อรองรบัการขยายตวัของ
การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นหลกั 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน และอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  

รายการ 
งบการเงินรวม 

PE มิถนุายน 2557 PE มิถนุายน 2558 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 122,775.1 100.00  1,063,348.8 100.00  
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 62,282.7 50.73  620,417.3 58.35  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 53,751.4 43.78  161,916.1 15.23  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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รายการ 
งบการเงินรวม 

PE มิถนุายน 2557 PE มิถนุายน 2558 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 6,741.0 5.49  281,015.4 26.43  
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานของบรษิัทฯ สําหรบังวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ 
�NN8 เท่ากบั 6.7 ล้านบาท และ 281.0 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 
รอ้ยละ 5.49 และรอ้ยละ 26.43 ตามลาํดบั  

ในงวดหกเดอืนปี 2558 บรษิัทฯ มกีําไรจากการดําเนินงานจํานวน �V?.@ ล้านบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ O@fV.V 
จากจาํนวน f.l ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนปี 2557 และมอีตัรากาํไรจากการดาํเนินงานรอ้ยละ �f.OP ซึ�งปรบัตวัดขีึ
น
มากจากงวดหกเดอืนปี 2557 เนื�องจากบรษิทัฯ สามารถบรหิารค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
อนัเนื�องมาจากการประหยดัจากขนาด (Economic of Scale) ทําให้มอีตัรากําไรจากการดําเนินงานเพิ�มขึ
น แม้ว่า
อตัรากาํไรขั 
นตน้ลดลงเลก็น้อย 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี
ยจ่ายธนาคาร ดอกเบี
ยจ่ายเงนิให้กู้ยมืแก่บุคคลที�
เกี�ยวขอ้งกนัและดอกเบี
ยจ่ายตามสญัญาเช่าซื
อ เป็นหลกั 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NN8 เท่ากบั @.0
ล้านบาท และ 10.3 ล้านบาท ตามลําดบั หรอื คดิเป็นร้อยละ @.@� และร้อยละ @.95 ของรายได้รวมของบรษิัทฯ 
ตามลาํดบั  

ในงวดหกเดอืนปี 2558 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายทางการเงนิจาํนวน 10.3 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 43280.36 จาก
จํานวน @.0 ลา้นบาทในงวดหกเดอืนปี 2557 เนื�องจากบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายดอกเบี
ยจากจํานวนโครงการที�ก่อสร้าง
แลว้เสรจ็เพิ�มขึ
นจาก 2 โครงการ ณ งวดหกเดอืนปี 2557 เป็น 8 โครงการ ณ งวดหกเดอืนปี 2558 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิตบิุคคลของบรษิัทฯ สําหรบังวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NN8 
เท่ากบั 2.4ลา้นบาท และ 57.5 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.90 และรอ้ยละ 5.33 ของรายไดร้วมของ
บรษิทัฯ ตามลาํดบั   

ในงวดหกเดือนปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 57.5 ล้านบาทเพิ�มขึ
นร้อยละ 
2317.45 จากจาํนวน 2.4 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนปี 2557 ซึ�งสอดคลอ้งกบัที�บรษิทัฯ มกีาํไรจากการดาํเนินงานเพิ�ม
มากขึ
น 

 

 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
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กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ 

รายการ 
งบการเงินรวม 

30 มิถนุายน 2557 30 มิถนุายน 2558 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รวมรายได ้ 125,321.9  100.00 1,080,085.5  100.00 
รวมค่าใชจ่้าย 116,034.1  92.59  782,333.4  72.43  
กาํไร (ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

9,287.8  7.41  297,752.1  27.57  

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 23.7  0.02 10,274.3  0.95 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 
ภาษีเงินได้ 

9,264.1   6.91 287,477.8   7.41 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 2,380.1  1.90 57,538  5.33 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ 6,884.0   5.49 229,939.8   21.29 

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

กําไร (ขาดทุน) สุทธขิองบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� P@ มถุินายน �NNl และ �NN8 เท่ากบั 6.9 
ลา้นบาท และ ��A.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรสทุธริอ้ยละ 5.49 และรอ้ยละ �?.�9 ตามลาํดบั  

ในงวดหกเดอืนปี 2558 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิาํนวน ��A.9 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 3240.19 จากจาํนวน 6.9 
ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนปี 2557 เนื�องจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ
น โดยรบัรูร้ายไดใ้น
โครงการจํานวน 8 โครงการ เมื�อเทยีบกบัจํานวน 2 โครงการในงวดเดยีวกนัปี �NNl และมอีตัรากําไรสุทธริ้อยละ 
�?.�9 ซึ�งปรบัตวัดขีึ
นจากงวดหกเดอืนปี 2557 เนื�องจากบรษิทัฯ สามารถบรหิารค่าใชจ้่ายไดม้ปีระสทิธภิาพ ทาํใหม้ี
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานดขีึ
น แมว้่าบรษิทัฯ จะมค่ีาใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้พิ�มขึ
น 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิ
นสดุวนัที� P@ มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ (แบบคดิเตม็ปี - 
Annualized) เท่ากบัร้อยละ ?PV.N� อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเพิ�มขึ
นจากสิ
นปี �NNl ที�อตัราร้อยละ 23.93 
เนื�องจากโครงการสว่นใหญ่ที�เริ�มโอนกรรมสทิธิ cและรบัรูร้ายไดจ้ากการขายในงวด f เดอืนปี �NN8 นั 
น เป็นโครงการ
ที�โอนกรรมสทิธิ cและรบัรูร้ายไดท้ั 
งหมด 8 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kensington สุขุมวทิ ?@l โครงการ Notting Hill 
สุขุมวทิ ?@l  The KnightI สุขุมวทิ 107 โครงการ The KnightII สุขุมวทิ 107 โครงการ Knightsbridge สุขุมวทิ 107 
โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 115 โครงการ B-Republic สุขุมวทิ 101/1 และโครงการ B-Loft สุขุมวทิ 109 เมื�อเทยีบกบั
จาํนวน 2 โครงการ ในงวดเดยีวกนัปี �NNl  

16.1.4 การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

16.1.4.1 ภาพรวมของสินทรพัย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 255l และ P@ มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทั 
งสิ
น ?�?.O
ล้านบาท ONA.f ล้านบาท ?,@??.@ ล้านบาท 1,909.8 ล้านบาท และ �,451.1 ล้านบาท ตามลําดบั ทั 
งนี
 สนิทรพัย์
รวมเพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากบรษิทัฯ มเีงนิมดัจําค่าที�ดนิ และต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย
เพิ�มขึ
น จากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์เพิ�มมากขึ
นจากจํานวน P โครงการในปี 2554 เป็นจํานวน 2f  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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โครงการ ณ สิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV โดยองค์ประกอบหลกัของสนิทรพัย์รวม ได้แก่ ต้นทุนโครงการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยค์ดิเป็นสดัสว่นเฉลี�ยรอ้ยละ 86.78 ของสนิทรพัยร์วม  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ มจีาํนวน ONA.f ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ �lV.fV จาก
จาํนวน?�?.O ลา้นบาท ณ สิ
นปี 2554 โดยมสีาเหตุหลกัจากตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขายที�เพิ�มขึ
น 
โดยในปี �NNO บรษิทัฯมตีน้ทุนโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาจาํนวน P โครงการ จํานวนรวม 87.Nลา้นบาท และ
ในปี �55N บรษิทัฯ มตีน้ทุนโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาจาํนวน N โครงการ จาํนวนรวม �PN.� ลา้นบาท เพิ�มขึ
น
ร้อยละ ?fV.Vl นอกจากนี
 บรษิัทฯยงัมเีงนิมดัจําค่าที�ดินเพิ�มมากขึ
นจากจํานวน l.l ล้านบาท สําหรบัจํานวน1 
โครงการในปี �NNO เป็นจาํนวน ?ll.@ ลา้นบาทสาํหรบัจาํนวน N โครงการ ในปี �NNN 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ มจีํานวน 1,01?.@ ล้านบาท เพิ�มขึ
นร้อยละ 119.96 
จากจาํนวน 459.6 ลา้นบาท ณ สิ
นปี 2555เนื�องจากบรษิทัฯ มตีน้ทุนโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาที�เพิ�มขึ
นอย่าง
มนีัยสาํคญั จากจํานวน N โครงการ จํานวนรวม �PN.� ลา้นบาท ในปี �NNN เป็นจํานวน ?� โครงการ จํานวนรวม 
ll�.l ลา้นบาท ในปี �NNf ซึ�งเป็นไปแผนการขยายโครงการอย่างต่อเนื�อง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ มจีาํนวน ?,909.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ 88.90 จาก
จํานวน ?,011.0 ล้านบาท ณ สิ
นปี 2556 โดยมีสาเหตุหลกัจากการที�บรษิัทฯ มีต้นทุนโครงการที�อยู่ระหว่างการ
พฒันาที�เพิ�มขึ
นอย่างมนีัยสาํคญั จากจํานวน ?� โครงการ จํานวนรวม ll�.l ลา้นบาท ในปี �NNf เป็นจํานวน 20 
โครงการ จํานวนรวม 1,672.4 ลา้นบาท ณ สิ
นปี �NNl ซึ�งเป็นไปตามแผนการขยายโครงการอย่างต่อเนื�อง รวมทั 
ง
โครงการใหม่สว่นใหญ่เป็นโครงการที�มขีนาดมลูค่าโครงการสงูกว่าโครงการที�พฒันาในอดตี 

ณ วนัที� 30 มถุินายน �NNV สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ มจีาํนวน �,451.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ 28.34 จาก
จํานวน 1,909.8 ลา้นบาท ณ สิ
นปี 255l เนื�องจากบรษิทัฯ มตี้นทุนโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาที�เพิ�มขึ
นจาก
จํานวน 20 โครงการ จํานวนรวม 1,672.4 ลา้นบาท ในปี �NNl เป็นจํานวน 2f โครงการ จํานวนรวม 2,127.1ลา้น
บาท ในงวด 6 เดอืนปี �NNV ซึ�งเป็นไปแผนการขยายโครงการอย่างต่อเนื�อง 

เงินลงทุนชั %วคราว 

เงนิลงทุนชั �วคราวของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เงนิฝากประจาํธนาคาร เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน เป็นหลกั เพื�อ
การบรหิารสภาพคล่องของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯไม่มรีายการดงักล่าว ในปี 2555 2556 
2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิัทฯ มเีงนิลงทุนชั �วคราวจํานวน V.P ล้านบาท @.P ล้านบาท 0.3 ล้านบาท และ 
0.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ ?.V@ รอ้ยละ @.@P รอ้ยละ @.@� รอ้ยละ 0.02 และรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัย์
รวมตามลาํดบั 

เงนิลงทุนชั �วคราวณ สิ
นปี 2555 เพิ�มขึ
นจากสิ
นปี 2554 มสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯไม่มเีงนิลงทุนชั �วคราว
ดงักล่าว โดยในปี �NNN บรษิทัฯ มเีงนิฝากประจาํ เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน เป็นหลกั เพื�อการบรหิารสภาพคล่องของ
บรษิทัฯ อย่างไรกต็าม เงนิลงทุนชั �วคราวณ สิ
นปี 2556 ลดลงรอ้ยละ Af.f? มสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯไม่มเีงนิฝาก
ประจํา และไดล้ดเงนิลงทุนในหน่วยลงทุน เพื�อนํามาใชห้มุนเวยีนในกจิการและสาํหรบัเงนิลงทุนชั �วคราว ณ สิ
นปี 
255f �NN7 และไตรมาส � ของปี �NNV เงนิลงทุนชั �วคราวของบรษิทัฯ มจีํานวนใกลเ้คยีงกนั ซึ�งไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลง
อย่างมนียัสาํคญั 
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ลูกหนี=การค้าและลูกหนี=อื%น 

ลูกหนี
การคา้และลูกหนี
อื�นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ดอกเบี
ยคา้งรบัจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง และลูกหนี
อื�นๆ 
เป็นหลกัโดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิัทฯ มลีูกหนี
การค้าและ
ลูกหนี
อื�นจํานวน @.@0? ลา้นบาท @.f ลา้นบาท �.P ลา้นบาท 0.6 ลา้นบาท และ O.0 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็น
รอ้ยละ @.@@ รอ้ยละ@.?� รอ้ยละ @.�P รอ้ยละ 0.@3 และรอ้ยละ 0.?6 ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั 

ลูกหนี
การค้าและลูกหนี
อื�น ณ สิ
นปี 2555 2556  2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี �NNV เพิ�มขึ
นร้อยละ 
89092.46 จากสิ
นปี 2554 เพิ�มขึ
นร้อยละ P�?.@4 จากสิ
นปี 2555 ลดลงร้อยละ73.11 จากสิ
นปี 2556 และเพิ�มขึ
น
รอ้ยละ 537.86จากสิ
นปี �NNl โดย ณ สิ
นไตรมาส � ของปี �NNV ลกูหนี
การคา้และลกูหนี
อื�นเพิ�มขึ
น ซึ�งสว่นใหญ่คอื
เชค็จากลกูคา้รอเคลยีรร์ิ�งและเงนิทดรองจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ 

เงินให้กู้ยืมระยะสั =นกิจการที%เกี%ยวข้องกนั 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ตั �วสญัญาใชเ้งนิไม่มหีลกัประกนั โดย ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มเีงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัจํานวน ?N.fลา้นบาท ?.� ลา้น
บาท และ P.N ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ ?�.Vl รอ้ยละ @.�N และ รอ้ยละ @.PN ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 
โดยบรษิทัฯ ไม่มยีอดเงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัคงคา้ง ณ สิ
นปี �NNl และสิ
นไตรมาส � ของปี �NNV 
เนื�องจากบรษิทัฯ ไดร้บัชาํระคนืแลว้ทั 
งหมดในระหว่างปี �NNl แลว้ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ สิ
นปี 2555 ลดลงรอ้ยละ A�.f Oจากสิ
นปี 2554 มสีาเหตุหลกัมา
จากบรษิทัฯไดร้บัชําระคนืเงนิกูย้มืบางส่วนทําใหเ้งนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลงเหลอื 1.1 ลา้นบาท
อย่างไรกต็ามเงนิใหกู้้ยมืระยะสั 
นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัณ สิ
นปี 2556 เพิ�มขึ
นร้อยละ �@l.N? มสีาเหตุหลกัมาจาก
บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั 
นกิจการที�เกี�ยวข้องกนัเพิ�มขึ
น รวมทั 
งมีการเปลี�ยนเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั และตั 
งแต่ ณ สิ
นปี 2557 บรษิทัฯไม่มเีงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
น
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั มเีนื�องจากบรษิทัฯ ไดร้บัชําระคนืเงนิกูย้มืระยะสั 
นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัทั 
งหมดเมื�อเดอืน
พฤศจกิายน �NNl ที�ผ่านมา  (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในสว่นที� �.P - ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั) 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื%อขาย 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขายคอืโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี�กลุ่มบรษิทัฯ ลงทุนเพื�อพฒันา
เป็นโครงการหรอืที�ไดม้กีารพฒันาเป็นโครงการแลว้พรอ้มขายรายการนี
จงึเปรยีบเสมอืนรายการสนิคา้คงเหลอืของ
กจิการที�ดาํเนินธุรกจิผลติสนิคา้หรอืซื
อมาขายไปตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขายประกอบดว้ยต้นทุน
การดาํเนินโครงการไดแ้ก่ค่าที�ดนิค่าก่อสรา้งตน้ทุนกูย้มืเพื�อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละอื�นๆโดย ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิทัฯมตี้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์สุทธจิํานวน 
87.N ลา้นบาท 235.2 ลา้นบาท 772.7 ลา้นบาท ?,672.4 ลา้นบาท และ �,?�l.? ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 
72.08 รอ้ยละ 51.18 รอ้ยละ 76.43 รอ้ยละ 87.57 และรอ้ยละ Vf.l8 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

 ณ สิ
นปี 2554 รายการนี
ส่วนใหญ่เกิดจากการที�บริษัทฯอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ Sense of 
Londonสขุมุวทิ 109ซึ�งคดิเป็นรอ้ยละ 75.91 ของตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นปีดงักล่าวและมตีน้ทุนโครงการ
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ที�อยู่ระหว่างการพฒันาเพิ�มขึ
น � โครงการ ได้แก่ โครงการ Kensington สุขุมวิท 107และโครงการ Notting Hill 
สขุมุวทิ 107 รวมจาํนวน �?.? ลา้นบาท 

ณ สิ
นปี 2555 ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั235.2ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ?fV.Vl จากปี 
2554เนื�องจากบรษิัทฯ มโีครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาเพิ�มขึ
นอกี � โครงการ ได้แก่ โครงการ Knightsbridge
สุขุมวทิ 107และ โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 109 และมคีวามคบืหน้าการพฒันาโครงการเพิ�มเตมิจาก � โครงการเดมิ 
(โครงการ Kensington สขุมุวทิ 107และโครงการ Notting Hill สขุมุวทิ 107) ตั 
งแต่ปี �NNN คดิเป็นจาํนวนรวม ��A.? 
ล้านบาท แม้ว่าต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จากโครงการ Sense of Londonสุขุมวทิ 109 ได้ลดลงเนื�องจาก
บรษิทัฯมกีารทยอยโอนกรรมสทิธิ cหอ้งชุดในโครงการSense of Londonสุขุมวทิ 109 กว่ารอ้ยละ 96.10 ใหแ้ก่ลูกคา้ 
และถูกโอนเป็นตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2555 

ณ สิ
นปี 2556 ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบัll�.lลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ ��V.OVจากปี 
2555 เนื�องจากบรษิทัฯมโีครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาเป็นจํานวนทั 
งสิ
น 11 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
การพัฒนาจากโครงการ Knightsbridgeสุขุมวิท 107โครงการ KnightsbridgeSky River OceanและโครงการB-
Republic สขุมุวทิ101/1รวมกนั รอ้ยละ f?.fA ของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์แมว้่าบรษิทัฯไดท้ยอยโอน
กรรมสิทธิ cห้องชุดในโครงการKensington สุขุมวิท 107โครงการ Notthig Hillสุขุมวิท 107และ ส่วนที�เหลือของ
โครงการ Sense of Londonสขุมุวทิ 109และถูกโอนเป็นตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี �NNf 

ณ สิ
นปี 2557 ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 1,672.4 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 116.42 จาก
ปี 2556 เนื�องจากโดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยซ์ึ�งบรษิทัฯ วางแผนจะเริ�มโอนกรรมสทิธิ c
ห้องชุดในช่วงปลายปี 2557 และสําหรับปี 2558 ได้แก่ โครงการ Knightsbridge สุขุมวิท 107 โครงการ B-Loft 
สขุมุวทิ?@A โครงการ B-Loft สขุมุวทิ ??N โครงการ B-Republic สขุมุวทิ ?@?/? และโครงการ Villa Lasalle สขุมุวทิ 
?@N โดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ fP.NV ของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

ณ สิ
นไตรมาส � ของปี 255V ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 2,127.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ย
ละ 27.19 จากปี 2557 เนื�องจาก บรษิทัฯ มตีน้ทุนโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาที�เพิ�มขึ
นจากจาํนวน 20 โครงการ 
ในปี �NNl เป็นจํานวน 2f โครงการ ในงวด 6 เดือนปี �NNV โดยมีต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ของ 
โครงการ B-Republic สุขุมวิท ?@?/? โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean และโครงการ Villa Lasalle 
สขุมุวทิ ?@N  เป็นสดัสว่นใหญ่รวมกนัรอ้ยละ 39.71 ของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์วม 

รายละเอยีดของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขายแยกตามโครงการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 
2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV สามารถสรุปไดด้งันี
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โครงการ 

งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถนุายน 2556 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

โครงการ Sense of London สุขมุวทิ 109 66,411.2 75.91 6,188.6 2.63 - -  -  -   
โครงการ Kensington สุขมุวทิ 107 21,072.7 24.09 77,836.6 33.09 28,854.8 3.73 20,231.6  1.21 17,939.5  0.84 
โครงการ Notting Hill สุขมุวทิ 107 8.6 0.00 48,474.0 20.61 85,065.0 11.01 23,492.8  1.40 14,609.1  0.69 
โครงการ The Knight I และ II สุขมุวทิ 
?@l 

- - - - l�,956.3 9.44 33,995.8  2.03 22,177.4  1.04 

โครงการ Knightsbridge สุขมุวทิ 107 - - 75,459.9 32.08 149,748.5 19.38 351,730.3  21.03 94,842.6  4.46 
โครงการ B-Loft สุขมุวทิ109 - - 27,282.5 11.59 41,244.7 5.34 97,358.7  5.82 22,716.2  1.07 
โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 115 - - - - 8,696.4 1.12 149,617.8  8.95 79,585.5  3.74 
โครงการ Knightsbridge Sky River 
Ocean 

- - - - 177,793.4 23.01 233,793.0  13.98 328,800.9  15.46 

โครงการ B-Republic สุขมุวทิ 101/1 - - - - 147,825.0 19.13 333,778.7  19.96 267,927.6  12.60 
โครงการ Tropicana เอราวณั - - - - 156.0 0.02 83,321.5  4.98 128,036.4  6.02 
โครงการ Villa Lasalle สุขมุวทิ 105  - - - - 60,318.5 7.81 130,733.0  7.82 247,943.1  11.66 
โครงการ Notting Hill ตวิานนท-์แคราย - - - - 64.2 0.01 46,524.2  2.78 71,178.0  3.35 
โครงการ The Cabana สําโรง - - - - - -- 1,115.5  0.07 81,579.2  3.84 
โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร - - - - - -- 67,820.7 4.06 70,452.3  3.31 
โครงการ Pause สุขมุวทิ 103 - - - - - -- 92,319.2 5.52 94,805.8  4.46 
โครงการ Pause A & B สุขมุวทิ 107 - - - - - -  5,819.9  0.35% 101,917.6  4.79 
โครงการ Pause สุขมุวทิ 115 - - - - - - - - 47,555.1  2.24 
โครงการ Pause สุขมุวทิ ID สุขมุวทิ 107 - - - - - - - - 32,892.2  1.55 
โครงการ Knightsbridge Sky City 
สะพานใหม ่

- - - - - - - - 191,598.3 9.01 

โครงการ Knightsbridge The Ocean ศรี
ราชา 

- - - - - - - - 70,785.4 3.33 

โครงการในอนาคต - - - - - - 6,530.5 0.39 139,798.5 6.57 
รวมต้นทุนโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรพัยเ์พื%อขาย 

87,492.5 100.00 235,241.6 100.00 772,722.8 100.00  1,672,363.3  100.00 2,127,140.6 100.00 

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขายประกอบดว้ยต้นทุนที�ดนิ ตน้ทุนค่าก่อสรา้งและอื�นๆ ดอกเบี
ย
จ่ายและค่าใชจ้่ายทางการเงนิที�บนัทกึเป็นต้นทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 
�NNV สามารถสรุปไดด้งันี
 

รายการ 

งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม JKKL 30 มิถนุายน JKK6 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
ตน้ทนุที�ดนิ P�,001.5 36.58 146,032.4 62.08 482,010.7 62.38  791,894.1   47.35 1,237,071.1   58.16 
ตน้ทนุค่าก่อสรา้ง 54,215.4 61.97 86,193.2 36.64 279,505.7 36.17  827,366.5   49.47 823,519.2   38.71 
ดอกเบี
ยจา่ยและ
ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิที�
บนัทกึเป็นตน้ทนุ 

1,275.6 1.46 3,016.0 1.28 11,206.4 1.45  53,102.7   3.18 66,550.4   3.13 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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รายการ 

งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม JKKL 30 มิถนุายน JKK6 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
ต้นทุนโครงการ
พฒันา
อสงัหาริมทรพัยเ์พื%อ
ขาย 

87,492.5 100.00 235,241.6 100.00 772,722.8 100.00  1,672,363.3   100.00 2,127,140.6 100.00 

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ทั 
งนี
 ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ยของบรษิทัฯ ณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV เท่ากบั 
533 วนั 810 วนั ?,375 วนั และ 5N? วนั ตามลาํดบั การที�ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ยเพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�องในปี 2555-
�NNl มสีาเหตุหลกัมาจากโครงการของบรษิทัฯ เริ�มมกีารพฒันาโครงการ High Rise ซึ�งเดมิในอดตีบรษิทัฯ มกีาร
พฒันาเฉพาะโครงการอาคาร Low Rise เป็นหลกั โดยระยะเวลาการก่อสรา้งอาคารใหแ้ลว้เสรจ็ของทั 
งสองรูปแบบ
แตกต่างกนั ซึ�งอาคาร Low Riseและอาคาร High Riseใชร้ะยะเวลาการก่อสรา้งประมาณ 12-15 เดอืน และ 24-36 
เดอืน ตามลาํดบั จงึทาํใหร้ะยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ยของบรษิทัฯ เพิ�มขึ
น อย่างไรกต็าม ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ยของ
บรษิทัฯ ณ สิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV ลดลงจากสิ
นปี �NNl เนื�องจากในงวดปีดงักล่าว บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากการ
ขายอสงัหาริมทรพัย์เพิ�มขึ
นเป็นอย่างมากโดยมีสาเหตหลกัมาจากการรบัรู้รายได้จากโครงการ High Rise คือ 
โครงการ Knightsbridge สขุมุวทิ 107 ซึ�งคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 47.98 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

เงินมดัจาํที%ดิน 

เงนิมดัจําที�ดนิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิมดัจําที�ดนิสาํหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯโดย 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มเีงนิมดัจาํที�ดนิจาํนวน 7.7 ลา้นบาท 
177.0 ลา้นบาท 90.4 ลา้นบาท 52.6 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ f.P� รอ้ยละ PV.N? รอ้ย
ละ V.AO รอ้ยละ 2.76 และรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

เงินมัดจําที�ดิน ณ สิ
นปี 2555 เพิ�มขึ
น ร้อยละ �,206.84 จากสิ
นปี 2554 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯได้
วางเงนิมดัจําเพื�อจะซื
อที�ดนิมาพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขายเพิ�มมากขึ
นจากปี 2554 อย่างไรกต็าม เงนิ
มดัจาํที�ดนิ ณ สิ
นปี 2556 ลดลงรอ้ยละ 48.93 จากสิ
นปี 2555 เนื�องจากเงนิค่ามดัจาํที�ดนิโครงการ The Knight I และ 
IIสขุมุวทิ ?@l โครงการ Knightsbridge Sky River Oceanและโครงการ B-Republic สขุมุวทิ 101/1 ไดโ้อนกรรมสทิธิ c
ซื
อขายที�ดนิแลว้เสรจ็เมื�อปี �NNf แมว้่าบรษิทัฯ ไดว้างเงนิมดัจําเพื�อจะซื
อที�ดนิเพิ�มเตมิอกีจาํนวน P โครงการ รวม
จํานวน 88.3 ลา้นบาทและเงนิมดัจําที�ดนิ ณ สิ
นปี 2557 ลดลงรอ้ยละ 41.78 มสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารซื
อ
ที�ดนิเพิ�มเตมิเพื�อใชพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์โดยไดว้างเงนิมดัจาํที�ดนิ สาํหรบั 8 โครงการใหม่ จาํนวน N�.P 
ลา้นบาท (โครงการ The Cabana สาํโรง โครงการ Pause Aสขุมุวทิ ?@7 โครงการ Pause B สขุมุวทิ ?@7  โครงการ 
Pause สุขุมวทิ ??N โครงการ Knightsbridge เกษตร-ศรรีาชา โครงการ Notting Hill เกษตร-ศรรีาชา และโครงการ 
Pause ID สุขุมวิท ?@7) ในขณะที� โครงการ B-Loft สุขุมวิท ??N โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย และ
โครงการ Tropicana เอราวณั ได้โอนกรรมสทิธิ cที�ดนิแล้วในปี �NNl และเงนิมดัจําที�ดนิ ณ สิ
นไตรมาส 2 ปี 255V 
ลดลงรอ้ยละ AA.fN มสีาเหตุหลกัมาจาก การลดลงของเงนิมดัจําที�ดนิของโครงการ The Cabana สาํโรง โครงการ 
Pause สขุมวิท 115 โครงการ Pause A และ B สขุมวิท 107 โครงการ Notting Hill  เกษตร-ศรีราชา โครงการ 
Kensington เกษตร-ศรีราชา (เฟส ? และ �) โครงการ Hampton Residence เกษตร-ศรีราชา และโครงการ 
Knightsbridge The Ocean ศรรีาชา และ ที�ไดโ้อนกรรมสทิธิ cที�ดนิแลว้ ณ สิ
นไตรมาส � ปี 255V 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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โครงการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม  JKKL 30 มิถนุายน  JKK8 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
Notting Hill สุขมุวทิ 107 7,672.5 100.00 - - - - - - - - 
The Knight I และ II สุขมุวทิ 
?@l 

- - 2,528.0 1.43 - - - - - - 

B-Loft สุขมุวทิ115 - - - - 21,875.0 24.20 - - - - 
Knightsbridge Sky River 
Ocean 

- - 71,400.0 40.34 - - - - - - 

B-Republic สุขมุวทิ101/1 - - 55,400.0 31.30 - - - - - - 
Tropicanaเอราวณั - - - - 62,000.0 68.59 - - - - 
Villa Lasalle สุขมุวทิ 105 - - 47,664.0 26.93 2,100.5 2.32 375.0   0.71 - - 
Notting Hillตวิานนท-์แคราย - - - - 4,420.0 4.89  - -  - - 
โครงการ The Cabana สําโรง - - - - - - 7,770.0   14.76 - - 
โครงการ Pause สุขมุวทิ 103 - - - - - - - - - - 
โครงการ Pause สุขมุวทิ 115 - - - - - - 4,255.9   8.09 - - 
โครงการ Pause A สุขมุวทิ 107 - - - - - - 3,434.1   6.53 - - 
โครงการ Pause B สุขมุวทิ 107 - - - - - - 3,721.8   7.07 ?Vf.@* ?@@.@@ 
โครงการ Notting Hill  เกษตร-
ศรรีาชา โครงการKensington  
เกษตร-ศรรีาชา (เฟส ? และ �) 
และ โครงการ Hampton 
Residence เกษตร-ศรรีาชา 

- - - - - - 22,000.0   41.80 - - 

โครงการ Knightsbridge The 
Ocean ศรรีาชา 

- - - - - - 8,000.0   15.20 - - 

รวมเงินมดัจาํที%ดินทั =งสิ=น 7,672.5 100.00 176,992.0 100.00 90,395.5 100.00 52,628.8   100.00 Q67.0   100.00 
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 
หมายเหตุ: *เงนิมดัจาํที�ดนิที�ซื
อเพิ�มเตมิสําหรบัแปลงถนนของโครงการ 

เงินจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสรา้ง 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิจ่ายล่วงหน้าของงานก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัยข์อง
บรษิทัฯ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มเีงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง
จาํนวน 6.5 ลา้นบาท 6O.@ ลา้นบาท 38.? ลา้นบาท และ 37.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 1.41 รอ้ยละ 6.33 
รอ้ยละ �.00 และรอ้ยละ 1.5� ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิ
นปี 2556 ปี 2557 และสิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV เพิ�มขึ
นร้อยละ 883.96 
จากสิ
นปี 2555 ลดลงรอ้ยละ 40.40 จากสิ
นปี 2556 และลดลงรอ้ยละ 2.55 จากสิ
นปี �NNl ซึ�งเพิ�มขึ
นตามโครงการที�
อยู่ระหว่างก่อสรา้งและลดลงเมื�อโครงการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ทั 
งนี
 นโยบายการจ่ายเงนิล่วงหน้า-ค่าก่อสรา้ง จะขึ
นอยู่
กบัเงื�อนไขการตกลงกนัระหว่างบรษิทัฯ และผูร้บัเหมา โดยปกตสิว่นใหญ่บรษิทัฯ จะชาํระค่าจา้งล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 
ประมาณรอ้ยละ N ของมลูค่าก่อสรา้งตามสญัญา  



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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โครงการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม JKKL 30 มิถนุายน JKK8 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

โครงการ The Knight I และ II 
สุขมุวทิ 107 

- - - - 5,840.3 9.13 - - - - 

โครงการ  Knightsbridge สุขมุวทิ 
107 

- - 6,500.0 100.00 14,672.7 22.94 576.2   1.51   

โครงการ  B-Loft สุขมุวทิ115 - - - - 5,029.6 7.87 491.9   1.29 - - 
โครงการ  Knightsbridge Sky 
River Ocean 

- - - - 29,375.8 45.93 26,279.2   68.95 21,660.3   58.31  

โครงการ  B-Republic สุขมุวทิ
101/1 

- - - - 9,039.2 14.13  2,111.6   5.54 405.5   1.09  

โครงการ Tropicana เอราวณั - - - - - - 8,185.2   21.47 6,180.2   16.64  
โครงการ Notting Hill ตวิานนท-์
แคราย 

- - - - - - - - 3,866.8   10.41  

โครงการ Pause สุขมุวทิ 115 - - - - - - ?l?.V 0.ON - - 
โครงการ Pause สุขมุวทิ 107 - - - - - - - - 2,430.3   6.54  
สํานกังานใหญ่ (ส่วนปรบัปรงุ
อาคาร) 

- - - - - - P@@.@ 0.lA - - 

โครงการ Villa Lasalle สุขมุวทิ 
?@N 

- - - - - - - - 2,600.9 7.00 

รวมเงินจ่ายล่วงหน้า - ค่า
ก่อสร้าง 

- - 6,500.0 100.00 63,957.6 100.00 P6,115.8 100.00 37,144.0   100.00 

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

สินทรพัยห์มุนเวียนอื%น 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยเงนิมดัจําอื�นค่าเบี
ยประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า และค่าใชจ้่าย
จ่ายล่วงหน้า เป็นหลัก โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มิถุนายน �NNV บริษัทฯ มี
สนิทรพัย์หมุนเวียนอื�นจํานวน @.l ล้านบาท ?.l ล้านบาท ??.N ล้านบาท �@.6 ล้านบาท และ ?2.9 ล้านบาท 
ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ @.f@ รอ้ยละ @.Pl รอ้ยละ ?.?O รอ้ยละ ?.08 และรอ้ยละ 0.52 ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�นณ สิ
นปี 2555 2556 2557 เพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง โดยเพิ�มขึ
นรอ้ยละ ?P@.AA จากสิ
นปี 
2554 รอ้ยละ NV�.�f จากสิ
นปี 2555 รอ้ยละ 78.81จากสิ
นปี 2556 มสีาเหตุหลกัมาจากเงนิมดัจาํอื�นเช่น เงนิมดัจํา
การซื
อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งสําหรบัโครงการ และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น เบี
ยประกนัภยั เป็นต้น 
อย่างไรกต็าม สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น ณ สิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV ลดลงร้อยละ 37.58 จากสิ
นปี �NNl มสีาเหตุ
หลกัจากการจดัประเภทเงนิมดัจาํค่าเฟอรนิ์เจอรท์ี�มรีะยะเวลาเกนิหนึ�งปีไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 

เงินฝากธนาคารที%มีภาระคํ=าประกนั  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ มเีงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ
าประกนัจาํนวน @.N ลา้นบาท ซึ�งเป็นเงนิคํ
า
ประกนัเครื�องรูดบตัรเครดติคดิเป็นรอ้ยละ @.?? ของสนิทรพัยร์วมในปีดงักล่าว อย่างไรกต็าม ณ สิ
นปี 2556 2557 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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และสิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV บรษิทัฯ ไม่มเีงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ
าประกนั เนื�องจากบรษิทัฯ ไดย้กเลกิการใช้
เครื�องรดูบตัรเครดติดงักล่าวแลว้ 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที%เกี%ยวข้องกนั  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่นายพรีะพงศ ์จรูญเอก 
ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 บรษิทัฯ มเีงนิใหกู้ย้มื
ระยะยาวแก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวน ?.@ ลา้นบาท และ?.@ ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ @.V� และ รอ้ยละ 
@.�? ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั อย่างไรกต็าม ณ สิ
นปี 2556 เป็นตน้มาบรษิทัฯ ไม่มยีอดเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั เนื�องจากบรษิทัฯ ไดป้รบัเป็นรายการเงนิใหกู้ย้มืระยะสั 
นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัทั 
งจํานวนในปี
ดงักล่าว (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในสว่นที� �.P - ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั) 

ที%ดินรอการพฒันา 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มทีี�ดนิรอการพฒันา จาํนวน V.? ลา้นบาท 
A.� ลา้นบาท และ 95.2 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ @.V@ รอ้ยละ @.OV และรอ้ยละ 3.88  ของสนิทรพัยร์วม 
ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดสรุปดงันี
  

ที%ดินรอการพฒันา 
เนื=อที% 

 (ไร่-งาน-ตร.วา) 

ณ วนัที%  
31 ธนัวาคม 2556 

(พนับาท) 

ณ วนัที% 
31 ธนัวาคม 2557 

 (พนับาท) 

ณ วนัที% 
PE มิถนุายน 2558 

 (พนับาท) 
กรรมสิทธิD  

ที�ดนิโครงการเทพารกัษ4์ 0-1-99 8,066.9 8,066.9 8,066.9 
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พ

เพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
ที�ดนิแปลงถนนของโครงการ 
Notting Hill ตวิานนท-์แคราย 

@-@-l?.� - 1,086.0 1,086.0 บรษิทั ออรจิิ
น วนั จาํกดั 

ที�ดนิ Hampton Residence 
เกษตร-ศรรีาชา 

5-1-59.5     86,063.10 

บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พ
เพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

และ 
บรษิทั ออรจิิ
น วนั จาํกดั 

รวมทั =งสิ=น  8,066.9 9,152.9 95,216.0  
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ณ สิ
นปี 2556 บรษิัทฯมทีี�ดนิรอการพฒันา ซึ�งได้แก่ที�ดนิแปลงเทพารกัษ์ 4 จํานวน8.1 ล้านบาทแบ่งเป็น
ต้นทุนค่าที�ดนิ 7.6 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งรวมจํานวนประมาณ 0.N ล้านบาท ในระหว่างปี 
2556 บรษิัทฯไดซ้ื
อที�ดนิแปลงเทพารกัษ์ 4 จากกรรมการของกลุ่มบรษิทัฯ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิใน
สว่นที� �.P - ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั) และปจัจุบนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการเพื�อ
การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต ดงันั 
น บรษิทัฯ จงึจดัรายการที�ดนิดงักล่าวนี
เป็นรายการที�ดนิรอการ
พฒันา 

ณ สิ
นปี 255l บริษัทฯมีที�ดินรอการพฒันา A.� ล้านบาทเพิ�มขึ
นร้อยละ ?P.Of จากสิ
นปี 2556 เนื�องจาก
บรษิทัฯ ซื
อที�ดนิเพิ�มเตมิเพื�อเป็นแปลงถนนทางเขา้ออกของโครงการ Notting Hill ตวิานนท-์แคราย 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ณ สิ
นไตรมาส 2 ของปี 255V บรษิทัฯมทีี�ดนิรอการพฒันาจาํนวน AN.� ลา้นบาทเพิ�มขึ
นรอ้ยละ AO@.�V จาก
สิ
นปี 255l เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารซื
อที�ดนิเพิ�มเตมิสาํหรบัในอนาคต ไดแ้ก่ โครงการ Hampton Residence เกษตร-
ศรรีาชา ซึ�งเป็นโครงการคอนโดมเินียมใหเ้ช่าเพื�อการพกัอาศยั 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื%อการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ หอ้งชุดในคอนโดมเินียม ของโครงการ Sense of London
สุขุมวิท 109 โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 30 มิถุนายน �NNV บริษัทฯ มีอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการ
ลงทุนจาํนวน 2.N ลา้นบาท �.P ลา้นบาท และ 2.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 รอ้ยละ @.?� และรอ้ยละ 
@.@A ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดสรุปดงันี
 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื%อการลงทนุ 

งบการเงินรวม 

กรรมสิทธิD  
มูลค่าตามบญัชี  

31 ธนัวาคม 2556 
(พนับาท) 

มูลค่าตามบญัชี 
31 ธนัวาคม 2557 

(พนับาท) 

มูลค่าตามบญัชี 
PE มิถนุายน 2556 

(พนับาท) 
อาคาร Sense Of  Londonสุขมุวทิ 109หอ้ง 201 
(1899/19) 

637.2 573.4 557.6   
บรษิทัออรจิิ
น พรอ็พ

เพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
อาคาร Sense Of  London สุขมุวทิ 109 หอ้ง 202 
(1899/20) 

657.7 591.9 575.6   
บรษิทัออรจิิ
น พรอ็พ

เพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
อาคาร Sense Of  Londonสุขมุวทิ 109หอ้ง 203 
(1899/21) 

634.4 571.0 555.3   
บรษิทัออรจิิ
น พรอ็พ

เพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
อาคาร Sense Of  Londonสุขมุวทิ 109หอ้ง 204 
(1899/22) 

589.6 530.6 516.0   
บรษิทัออรจิิ
น พรอ็พ

เพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
รวมทั =งสิ=น 2,518.9 2,267.0 2,204.5    

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ณ สิ
นปี 2556 255l และสิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV บรษิัทฯมอีสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนเท่ากบั 2.5 ลา้น
บาท  �.P ล้านบาท และ 2.2 ล้านบาท ตามลําดบั ทั 
งนี
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนเป็นการโอนมาจากรายการ
ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื�อขาย เนื�องจากบรษิัทฯ ได้เขา้ลงทุนในห้องชุดของโครงการ Sense of 
London สขุมุวทิ 109 จาํนวน 4 หอ้ง เพื�อปล่อยเช่าพื
นที�ใหแ้ก่รายย่อย เช่น รา้นซกัรดี รา้นขายของชาํ เป็นตน้ ทั 
งนี
 
การที�บรษิัทฯ ลงทุนในห้องชุดของโครงการดงักล่าว เพื�อเป็นการใหบ้รกิารและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าผูซ้ื
อ
บา้นภายในโครงการดงักล่าว ซึ�งเป็นโครงการแรกของบรษิทัฯ 

อาคารและอปุกรณ์ 

อาคารและอุปกรณ์สุทธขิองบรษิทัฯ ไดแ้ก่อาคารและสิ�งปลูกสรา้งของสาํนักงานขายเป็นหลกั โดย ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิัทฯ มอีาคารและอุปกรณ์สุทธจิํานวน �.2 ล้าน
บาท P.N ลา้นบาท �@.V ลา้นบาท 44.8 ลา้นบาท และ 51.9 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ ?.ll รอ้ยละ @.ll 
รอ้ยละ �.@f รอ้ยละ 2.34 และรอ้ยละ 2.12 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV เพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง โดย
เพิ�มขึ
นร้อยละ f3.80 จากสิ
นปี 2554 ร้อยละ O90.30 จากสิ
นปี 2555 ร้อยละ 114.98 จากสิ
นปี 2556 และร้อยละ 
16.03 จากสิ
นปี �NNl มสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯมกีารลงทุนเพิ�มเตมิในอาคารและสิ�งปลูกสรา้งเพิ�มขึ
นอย่าง



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

   

 
 

ส่วนที� �.4.16 หน้าที� 34 

มาก เนื�องจากกลุ่มบรษิทัฯ มกีารก่อสรา้งสาํนักงานขายเพิ�มมากขึ
นสอดคลอ้งกบัการเปิดจองโครงการใหม่ๆ ของ
กลุ่มบรษิทัฯ ซึ�งมโีครงการที�เริ�มเปิดจองในงวด 6 เดอืนปี �NNV จํานวน O สาํนักงานขาย (โครงการ Pause สุขมุวทิ 
107 โครงการ Pause สุขุมวิท 103 โครงการ Pause สุขุมวิท 115 และโครงการ  KnightsBridge สะพานใหม่) 
สําหรบัปี �NNl จํานวน 7 โครงการ (โครงการ Tropicana เอราวณั โครงการ Villa Lasalle สุขุมวทิ ?@N โครงการ 
Notting Hill ตวิานนท-์แคราย โครงการ The Cabana สาํโรง โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร โครงการ Pause A 
สุขุมวิท 107 และโครงการ Pause B สุขุมวิท 107) สําหรบัปี 2556 เปิดจองจํานวน 6 โครงการ (โครงการ The 
Knight I และ II สุขุมวทิ ?@l โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 109 โครงการ B-Loft สุขุมวทิ 115 โครงการ Knightsbridge 
Sky River Ocean และโครงการ B-Republic สุขุมวทิ 101/1) เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 2555 บรษิทัฯ มโีครงการใหม่ที�
เริ�มเปิดจองครั 
งแรกเพียงจํานวน � โครงการ (โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 และ โครงการ Knightsbridge 
สขุมุวทิ 107)  

อาคารและอปุกรณ์ 

งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 PE มิถนุายน 2556 

(พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) 

อาคารและสิ�งปลูกสรา้ง 1,931.5 89.71 2,123.5 60.21 16,080.9 77.24 31,062.9   69.40 36,533.6   70.35  

เครื�องตกแต่งและ
เครื�องใชส้ํานกังาน 

221.6 10.29 802.1 22.74 2,158.4 10.37 6,079.3   13.58 7,376.5   14.20  

ยานพาหนะ - - 601.3 17.05 2,540.5 12.20 5,897.9   13.18 8,023.4   15.45  
งานระหว่างก่อสรา้ง
อาคารสํานกังานขาย 

- - - - 39.7 0.19 1,718.7   3.84 -   -   

รวม – สุทธิ 2,153.1 100.00 3,526.9 100.00 20,819.5 100.00 44,758.7   100.00 51,933.5   100.00  
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าลิขสทิธิ cซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เป็นหลกั โดย ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสทุธจิาํนวน @.O ลา้นบาท @.N ลา้นบาท 
และ 0.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ @.@O รอ้ยละ @.@P และรอ้ยละ 0.02 ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสุทธ ิณ สิ
นปี 2556 และสิ
นปี 2557 เพิ�มขึ
นจากสิ
นปี 2555 เนื�องจากบรษิทัฯยงัไม่มกีาร
ซื
อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน โดยลขิสทิธิ cซอฟแวรค์อมพวิเตอรท์ี�บรษิทัฯซื
อมาในระหว่างปี �NNf เพื�อประโยชน์ในการใช้
สนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ ณ สิ
นปี 2557 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสุทธเิพิ�มขึ
นรอ้ยละ 21.78 จากสิ
นปี 
2556 เนื�องจากบรษิัทฯ มกีารลงทุนซื
อค่าลขิสทิธิ c Software System เพิ�มขึ
น และ ณ สิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสทุธลิดลงรอ้ยละ 10.52 เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารทยอยตดัค่าตดัจาํหน่าย 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกดิขึ
นสาํหรบัผลแตกต่างชั �วคราวที�ใชห้กัภาษรีวมทั 
งผลขาดทุนทางภาษี
ที�ยงัไม่ได้ใชซ้ึ�งบรษิทัฯจะมกีําไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั �วคราวที�ใชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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ณ วนัที� P? ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มสีนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการ
ตดับญัชจีํานวน 3.N ล้านบาท 6.2 ล้านบาท 14.3 ล้านบาท 30.1 ล้านบาท และ 30.1 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็น
รอ้ยละ �.VN รอ้ยละ?.PN รอ้ยละ ?.O� รอ้ยละ?.58 และรอ้ยละ 1.23 ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ สิ
นปี 2555 2556 และ 2557 เพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง โดยเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 
lA.PV จากสิ
นปี 2554 รอ้ยละ?P@.PN จากสิ
นปี 2555 รอ้ยละ 110.3f จากสิ
นปี 2556 มสีาเหตุหลกัมาจากเงนิมดัจาํ
และเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ ซึ�งเป็นผลมาจากการเปิดจองโครงการใหม่ๆของกลุ่มบรษิทัฯซึ�งถอืเป็นรายไดท้างภาษี
และบรษิทัฯ ไดช้าํระภาษไีปแลว้ อย่างไรกต็าม ในทางบญัชบีรษิทัฯ ยงัไม่ไดบ้นัทกึเป็นรายไดด้งักล่าว แต่จะบนัทกึ
เป็นรายไดข้ายเมื�อมกีารโอนกรรมสทิธิ cหอ้งชุด ภายหลงัการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ดงันั 
น จงึถอืเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้
รอการตดับญัช ีทั 
งนี
 สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีณ สิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV ไม่มเีปลี�ยนแปลงจากสิ
นปี 
�NNl อย่างมนียัสาํคญั  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื%น 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยเงนิคํ
าประกนัค่าไฟฟ้าและนํ
าประปา เป็นหลกั โดย ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�นจาํนวน @.@� 
ลา้นบาท @.? ลา้นบาท @.P ลา้นบาท @.N ลา้นบาท และ ?P.l ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ @.@� รอ้ยละ @.@? 
รอ้ยละ @.@P รอ้ยละ @.@P และรอ้ยละ 0.Nf ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น ณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี �NNV เพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง 
โดยเพิ�มขึ
นรอ้ยละ ?lf.Ol จากสิ
นปี 2554 รอ้ยละ O?@.@f จากสิ
นปี 2555 รอ้ยละ 98.15 จากสิ
นปี 2556 และรอ้ยละ 
�N?A.NPจากสิ
นปี �NNl มสีาเหตุหลกัมาจากเงนิคํ
าประกนัค่าไฟฟ้าที�เพิ�มขึ
น ทั 
งนี
 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น ณ สิ
น
ไตรมาส � ของปี �NNV เพิ�มขึ
นอย่างมีนัยสําคญัจากสิ
นปี �NNl มีสาเหตุหลกัจากการจดัประเภทเงินมดัจําค่า
เฟอรนิ์เจอรท์ี�มรีะยะเวลาเกนิหนึ�งปีมาเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น  

16.1.4.2 การวิเคราะหแ์หล่งที%มาของเงินทุน 

หนี=สิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 255l และ 30 มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มหีนี
สนิรวมทั 
งสิ
น Vf.O ลา้น
บาท �Ol.@ ลา้นบาท l?@.� ลา้นบาท ?,623.1 ลา้นบาท และ �,07P.V ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั 
งนี
 หนี
สนิรวมเพิ�มขึ
น
อย่างต่อเนื�อง เนื�องจากบรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และเงนิมดัจํารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจาก
ลกูคา้เพิ�มขึ
น จากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พิ�มมากขึ
นจากจาํนวน P โครงการในปี 2554 เป็นจาํนวน 25  
โครงการ ณ สิ
นไตรมาส 2 ของปี 2558 โดยองคป์ระกอบหลกัของหนี
สนิรวม ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ ซึ�งหนี
สนิรวมของบรษิทัฯ ในช่วงปี 2554 - 2557 และสิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV คดิเป็นสดัสว่นเฉลี�ยรอ้ยละ 
7A.fP ของสนิทรพัยร์วม  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 หนี
สนิรวมของบรษิทัฯ มจีํานวน �O7.0 ล้านบาท เพิ�มขึ
นร้อยละ ?VN.AV จาก
จาํนวนVf.4 ลา้นบาท ณสิ
นปี 2554 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ
นของเงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้และ
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิรวมจาํนวน ?AA.� ลา้นบาท ซึ�งสอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงการเพิ�มขึ
น 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 หนี
สนิรวมของบรษิัทฯ มจีํานวน l?@.2ล้านบาท เพิ�มขึ
นร้อยละ ?Vl.Nf จาก
จาํนวน�O7.0 ลา้นบาท ณสิ
นปี 2555 โดยมสีาเหตุหลกัจากเงนิมดัจําและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้และเงนิกูย้มืระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงนิรวมจาํนวน NP@.@ ลา้นบาท ซึ�งสอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงการเพิ�มขึ
น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 หนี
สนิรวมของบรษิทัฯ มจีํานวน 1,623.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ 128.55 จาก
จํานวน l?@.� ล้านบาท ณ สิ
นปี 2556 โดยมสีาเหตุหลกัจากเงนิมดัจําและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกค้าและเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ รวมจาํนวน 1,274.3 ลา้นบาท ซึ�งสอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงการเพิ�มขึ
น 

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 หนี
สนิรวมของบรษิทัฯ มจีํานวน 2,07P.V ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ 27.l7 จาก
จํานวน 1,623.1 ล้านบาท ณ สิ
นปี 2557 โดยมสีาเหตุหลกัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ รวมจํานวน 
1,090.9 ลา้นบาท ซึ�งสอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงการเพิ�มขึ
น 

เจ้าหนี=การค้าและเจ้าหนี=อื%น 

เจ้าหนี
การค้าและเจ้าหนี
อื�นของบริษัทฯ ได้แก่เจ้าหนี
การค้าที�เกี�ยวขอ้งกบังานก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์ตกแต่งอาคาร และด้านการตลาด (งานโฆษณาประชาสมัพนัธ)์ ซึ�งมเีจ้าหนี
ค่างานก่อสร้างที�เกี�ยวขอ้งกบั
บรษิัทรบัเหมาก่อสร้างเพื�อพฒันาโครงการคอนโดมเินียมเป็นรายการหลกั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 
2556 2557 และ 30 มถุินายน �NNV บรษิทัฯ มเีจา้หนี
การคา้และเจา้หนี
อื�นจํานวน ??. � ลา้นบาท P�.l ลา้นบาท 
?@?.f ลา้นบาท ?56.0 ลา้นบาท และ 222.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

เจา้หนี
การคา้และเจา้หนี
อื�น ณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส 2 ของปี 2558 เพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง 
โดยเพิ�มขึ
นรอ้ยละ ?A�.fl จากสิ
นปี 2554 รอ้ยละ �?@.Nf จากสิ
นปี 2555 รอ้ยละ 53.54 จากสิ
นปี 2556 และรอ้ยละ 
42.3f จากสิ
นปี 2557 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ
นของงานก่อสรา้งจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พิ�ม
มากขึ
น 

เจา้หนี
การคา้และเจา้หนี
อื�น ณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส 2 ของปี 2558 มรีายละเอยีดดงันี
 

รายการ 

งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม JKKL PE มิถนุายน JKK8 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

งานก่อสรา้งอาคาร 8,419.5 75.32 21,330.9 65.20 81,013.5 79.74 89,713.8   57.51 175,891.6   lA.�? 
ชดุเฟอรนิ์เจอร ์และอปุกรณ์
ตกแต่งอาคาร 

- - - - 6,879.6 6.77 18,273.5   11.71 8,776.5   P.AN 

ค่าใชจ้า่ยดา้นการตลาด  - - - - 2,166.4 2.13 -   0.00 -   0.00 
อื�นๆ* �,758.6 24.68 11,384.0 34.80 11,539.9 11.36 48,004.4 30.77 37,397.6 16.84 
รวมเจ้าหนี=การค้า  11,178.2 100.00 32,714.9 100.00 101,599.4 100.00 155,991.7 100.00 222,065.7 

 
100.00 

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 
หมายเหตุ: *อื�นๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย และเงนิประกนัผลงาน เป็นหลกั 

ทั 
งนี
 ระยะเวลาชําระหนี
เฉลี�ยของบรษิทัฯ ณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส 2 ของปี 2558 เท่ากบั 
72 วนั 108 วนั 145 วนั และ NN วนั ตามลําดบั การที�ระยะเวลาชาํระหนี
เฉลี�ยเพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�องสาํหรบัปี �NNN-
�NNl มสีาเหตุหลกัมาจากโครงการของบรษิทัฯ เริ�มมกีารพฒันาโครงการ High Rise ซึ�งเดมิในอดตีบรษิทัฯ มกีาร



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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พฒันาเฉพาะโครงการอาคาร Low Rise เป็นหลกั โดยเจ้าหนี
การค้าหลกั ได้แก่ เจ้าหนี
การค้าที�เกี�ยวขอ้งกบังาน
ก่อสรา้งและจะทยอยเบกิค่างวดงานตามความคบืหน้าการก่อสร้าง ซึ�งเป็นไปตามระยะเวลาการก่อสรา้งของแต่ละ
ประเภทอาคาร จงึทําให้ระยะเวลาชําระหนี
เฉลี�ยของบรษิัทฯ เพิ�มขึ
น อย่างไรกต็าม ระยะเวลาชําระหนี
เฉลี�ยของ
บรษิทัฯ ณ สิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV ลดลงจากสิ
นปี �NNl เนื�องจากในงวดหกเดอืนปี 255V บรษิทัฯ ก่อสรา้งแลว้
เสรจ็และรบัรูร้ายไดเ้พิ�มขึ
นอย่างมากจากโครงการ Knightsbridge สขุมุวทิ 107 เป็นหลกั    

เงินกู้ยืมระยะสั =นจากกิจการที%เกี%ยวข้อง 

เงนิกู้ยมืระยะสั 
นจากกจิการเกี�ยวขอ้งกนัของบรษิทัฯ ได้แก่เงนิกู้ยมืระยะสั 
นจากนายพรีะพงศ ์จรูญเอก ซึ�ง
เป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะ
สั 
นจากกจิการเกี�ยวขอ้งกนัจาํนวน 9.3 ลา้นบาท และ 61.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั 
งนี
 เมื�อเดอืนพฤศจกิายน 2557 ที�
ผ่านมา บรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชย ์เพื�อชําระคนืเงนิกูย้มืระยะสั 
นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งทั 
งจาํนวนแลว้ 
ทําใหไ้ม่มยีอดคงคา้ง ณ วนัที� P? ธนัวาคม �NNl และวนัที� 30 มถุินายน 2558 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิ
ในสว่นที� �.P - ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั) 

เงินมดัจาํรบัและเงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของบริษัทฯ คือเงินที�บริษัทฯได้รับจากผู้ซื
อก่อนถึงวันโอน
กรรมสทิธิ cเช่นเงนิจองเงนิทําสญัญา และเงนิดาวน์จะถูกบนัทกึเป็นเงนิมดัจํารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้และจะ
โอนเป็นรายไดเ้มื�อมกีารโอนกรรมสทิธิ cให้ผูซ้ื
อทั 
งนี
เงนิจองเงนิทําสญัญา และเงนิดาวน์ โดยเฉลี�ยคดิเป็นประมาณ
รอ้ยละ?@ถงึ?�ของมลูค่าการขายหอ้งชุดขึ
นอยู่กบันโยบายของแต่ละโครงการโดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 
2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจาํรบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้จาํนวน 32.2 ลา้นบาท 77.9 
ลา้นบาท 200.0 ลา้นบาท 417.0 ลา้นบาท และ PAA.@ ลา้นบาท ตามลาํดบั  

เงนิมดัจํารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี 2558 เพิ�มขึ
น
อย่างต่อเนื�อง โดยเพิ�มขึ
นรอ้ยละ 141.81 จากสิ
นปี 2554 รอ้ยละ 156.61 จากสิ
นปี 2555 รอ้ยละ ?@V.N? จากสิ
นปี 
2556 และลดลงรอ้ยละ O.PP จากสิ
นปี 2557 ทั 
งนี
 การที�เงนิมดัจํารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้เพิ�มขึ
นสาํหรบัปี 
�NNN-�NNl มสีาเหตุหลกัมาจากการที�บรษิทัฯได้ทยอยเปิดขายโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์หม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื�องโดยในปี 2554 จนถึงปี �NNl บรษิัทฯ มโีครงการที�เริ�มทยอยก่อสร้างแลว้เสรจ็และโอนกรรมสทิธิ cใหลู้กคา้
ดงันั 
น เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้บางสว่นจงึถูกรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคง
มกีารพฒันาโครงการใหม่เพิ�มขึ
นจากแผนการขยายงานที�เตบิโตขึ
น ทาํใหบ้รษิทัฯ มเีงนิมดัจาํรบัและเงนิรบัล่วงหน้า
จากลูกคา้เพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง ในสดัส่วนมากกว่าจาํนวนเงนิที�โอนเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์อย่างไร
กต็าม เงนิมดัจํารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ สาํหรบัไตรมาส � ของปี �NNV ลดลงเลก็น้อยเนื�องจากมโีครงการ 
Knightsbridge สขุมุวทิ ?@l ที�มมีลูค่าโครงการสงูไดเ้ริ�มทยอยโอนกรรมสทิธิ cหอ้งชดุตั 
งแต่เดอืนธนัวาคม �NNl ทาํให้
เงนิมดัจาํรบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้โดยรวมลดลง โดยรายละเอยีดแยกตามรายโครงการ สรุปดงันี
 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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โครงการ 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 PQ ธนัวาคม JKKL PE มิถนุายน JKK8 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

Sense of London สุขมุวทิ 109 18,953.30 58.8 1,196.00 1.53 - - - - -   -   

Kensington สุขมุวทิ 107 11,540.50 35.81 24,021.80 30.82 2,782.70 1.39 274.8 0.07 239.7   0.06  

Notting Hill สุขมุวทิ 107 1,737.50 5.39 23,259.70 29.84 11,590.70 5.8 - - 9.8   0.00  

The Knight I และ II สุขมุวทิ ?@l - - - - 8,742.30 4.37 1,145.7 0.27 -   -   

Knightsbridge สุขมุวทิ 107 - - 29,460.5 37.81 117,456.2 58.73 134,926.2 32.35 12,663.2   3.17  

B-Loft สุขมุวทิ 109 - - - - 7,841.4 3.92 9,080.5 2.18 387.1   0.10  

B-Loft สุขมุวทิ 115 - - - - 8,463.8 4.23 19,186.4 4.60 1,941.5   0.49  

Knightsbridge Sky River Ocean - - - - 32,574.9 16.29 115,161.7 27.62 130,728.0   32.77  

B-Republic สุขมุวทิ 101/1 - - - - 7,853.9 3.93 23,323.2 5.59 10,649.4   2.67  

Tropicana เอราวณั - - - - 2,693.2 1.34 37,689.2 9.04 45,040.9   11.29  

Villa Lasalle สุขมุวทิ 105 - - - - - - 31,489.5 7.55 47,902.7   12.01  

Notting Hill ตวิานนท-์แคราย - - - - - - 2,316.5 0.56 6,900.9   1.73  

The Cabana สําโรง - - - - - - 38,062.6 9.13 63,373.4   15.88  

Notting Hill เกษตร - - - - - - 3,856.5 0.92 17,029.1   4.27  

Pause A และ B สุขมุวทิ ?@l  - - - - - - 510.8 0.12 8,045.0   2.02  

Pause สุขมุวทิ ?@3 - - - - - - - - 10,480.5   2.63  

Pause สุขมุวทิ ?15 - - - - - - - - 9,380.5   2.35  

Pause ID สุขมุวทิ ?@l - - - - - - - - 1,652.5   0.41  

โครงการ  KnightsBridge สะพาน
ใหม ่

- - - - - - - - 22,273.1 5.58 

โครงการ  KnightsBridge The 
Ocean ศรรีาชา 

- - - - - - - - 10,265.0 2.57 

รวมเงินมดัจาํรบัและเงินรบั
ล่วงหน้าจากลูกค้า 

32,231.3 100.00 77,938.0 100.00 199,999.1 100.00 IQL,023.5 100.00 398,962.2   100.00  

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 
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รายละเอยีดการชาํระเงนิของโครงการของบรษิทัฯ ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2558 สรุปดงันี
 

โครงการ 

มูลค่าที%ขาย
แล้ว 

มูลค่าที%โอนกรรมสิทธิD แล้ว มูลค่าที%ขายแล้วคงเหลือ เงินที%ถึงกาํหนดชาํระสะสม เงินที%ชาํระแล้วสะสม เงินที%ค้างชาํระสะสม 
คงเหลือจาํนวนที%ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ 

พนับาท พนับาท 

ร้อยละ
ของ

มูลค่าที%
ขายแล้ว 

พนับาท 

ร้อยละของ
มูลค่าที%
ขายแล้ว
คงเหลือ 

พนับาท 
ร้อยละของ
มูลค่าทีขาย

แล้ว 
พนับาท 

ร้อยละของ
เงินที%

กาํหนด
ชาํระสะสม 

พนับาท 
ร้อยละของเงิน

ที%ถึงกาํหนด
ชาํระสะสม 

พนับาท 
ร้อยละของ
มูลค่าที%ขาย

แล้ว 

โครงการ Kensington 
สุขมุวทิ 107 

266,065.7  261,887.4  98.43  4,178.3  1.57  239.7  5.74  239.7  100.00  -   -   3,938.5  94.26  

โครงการ Notting Hill 
สุขมุวทิ 107 

325,218.7  320,118.7  98.43  5,100.0  1.57  9.8  0.19  9.8  100.00  -   -   5,090.2  99.81  

โครงการ The Knight  I 
สุขมุวทิ ?@l 

132,158.0  130,108.0  98.45  2,050.0  1.55  - - - -   -   - 2,050.0  100.00  

โครงการ The Knight  
II สุขมุวทิ ?@l 

90,276.3  90,276.3  100.00  - - - - - - -   - 0.0  -   

โครงการ 
Knightsbridge สุขมุวทิ 
107 

703,032.9  627,905.6  89.31  75,127.3  10.69  12,690.1  16.89  12,663.2  99.79  26.86  0.21  62,437.2  83.11  

โครงการ B-Loft 
สุขมุวทิ 109 

223,303.2  201,674.9  90.31  21,628.3  9.69  387.1  1.79  387.1  100.00  0.00  -   21,241.2  98.21  

โครงการ B-Loft 
สุขมุวทิ 115 

194,193.7  152,829.3  78.70  41,364.3  21.30  1,941.5  4.69  1,941.5  100.00  0.00  -   39,422.9  95.31  

โครงการ 
Knightsbridge Sky 
River Ocean 

1,251,155.0  - - 1,251,155.0  100.00  131,929.4  10.54  130,728.0  99.09  1,201.46  0.91  1,119,225.5  89.46  

โครงการ B-Republic 
สุขมุวทิ 101/1 

416,479.4  233,559.0  56.08  182,920.4  43.92  11,600.8  6.34  10,649.4  91.80  951.35  8.20  171,319.6  93.66  

โครงการ Tropicana 
เอราวณั 

360,015.1  - - 360,015.1  100.00  45,271.7  12.57  45,040.9  99.49  230.84  0.51  314,743.4  87.43  
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โครงการ 

มูลค่าที%ขาย
แล้ว 

มูลค่าที%โอนกรรมสิทธิD แล้ว มูลค่าที%ขายแล้วคงเหลือ เงินที%ถึงกาํหนดชาํระสะสม เงินที%ชาํระแล้วสะสม เงินที%ค้างชาํระสะสม 
คงเหลือจาํนวนที%ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ 

พนับาท พนับาท 

ร้อยละ
ของ

มูลค่าที%
ขายแล้ว 

พนับาท 

ร้อยละของ
มูลค่าที%
ขายแล้ว
คงเหลือ 

พนับาท 
ร้อยละของ
มูลค่าทีขาย

แล้ว 
พนับาท 

ร้อยละของ
เงินที%

กาํหนด
ชาํระสะสม 

พนับาท 
ร้อยละของเงิน

ที%ถึงกาํหนด
ชาํระสะสม 

พนับาท 
ร้อยละของ
มูลค่าที%ขาย

แล้ว 

โครงการ Villa Lasalle 
สุขมุวทิ 105 

631,467.9  - -   631,467.9  100.00  48,350.3  7.66  47,902.7  99.07  447.67  0.93  583,117.6  92.34  

โครงการ Notting Hill 
ตวิานนท-์แคราย 

179,558.0  - -   179,558.0  100.00  6,922.3  3.86  6,900.9  99.69  21.40  0.31  172,635.7  96.14  

โครงการ The Cabana 
สําโรง 

463,333.2  - -   463,333.2  100.00  63,626.5  13.73  63,373.4  99.60  253.07  0.40  399,706.7  86.27  

โครงการ Notting Hill 
Kaset 

405,073.8  - -   405,073.8  100.00  17,160.4  4.24  17,029.1  99.23  131.30  0.77  387,913.4  95.76  

โครงการ Pause A 
สุขมุวทิ 107 

60,276.7  - -   60,276.7  100.00  2,829.4  4.69  2,817.1  99.57  12.25  0.43  57,447.4  95.31  

โครงการ Pause B 
สุขมุวทิ 107 

82,583.8  - -   82,583.8  100.00  5,227.9  6.33  5,227.9  100.00  - - 77,355.9  93.67  

โครงการ Pause 
สุขมุวทิ 103 

203,937.5  - -   203,937.5  100.00  10,511.5  5.15  10,480.5  99.71  30.97  0.29  193,426.0  94.85  

โครงการ Pause 
สุขมุวทิ 115 

167,828.0  - -   167,828.0  100.00  9,397.5  5.60  9,380.5  99.82  16.99  0.18  158,430.5  94.40  

โครงการ Pause ID 
สุขมุวทิ 107 

62,120.0  - -   62,120.0  100.00  1,656.4  2.67  1,652.5  99.76  3.90  0.24  60,463.6  97.33  

โครงการ 
Knightsbridge Sky 
City สะพานใหม ่

974,650.3 - - 974,650.3 100.00 22,273.1 2.29 22,273.1 100.00 - - 952,377.2 97.71 

โครงการ 
Knightsbridge The 
Ocean ศรรีาชา 

201,481.P - - 201,481.3 100.00 10,265.0 5.09 10,265.0 100.00 - - 191,216.3 94.91 
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โครงการ 

มูลค่าที%ขาย
แล้ว 

มูลค่าที%โอนกรรมสิทธิD แล้ว มูลค่าที%ขายแล้วคงเหลือ เงินที%ถึงกาํหนดชาํระสะสม เงินที%ชาํระแล้วสะสม เงินที%ค้างชาํระสะสม 
คงเหลือจาํนวนที%ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ 

พนับาท พนับาท 

ร้อยละ
ของ

มูลค่าที%
ขายแล้ว 

พนับาท 

ร้อยละของ
มูลค่าที%
ขายแล้ว
คงเหลือ 

พนับาท 
ร้อยละของ
มูลค่าทีขาย

แล้ว 
พนับาท 

ร้อยละของ
เงินที%

กาํหนด
ชาํระสะสม 

พนับาท 
ร้อยละของเงิน

ที%ถึงกาํหนด
ชาํระสะสม 

พนับาท 
ร้อยละของ
มูลค่าที%ขาย

แล้ว 

รวม 7,394,208.P  2,018,359.P  27.30  5,375,849.0  72.70  402,290.3  7.48  398,962.2  99.17  3,328.Q  0.83  4,973,558.7  92.52  
แหล่งที�มา : ขอ้มลูบรษิทัฯ



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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สาํหรบัรายละเอยีดคา้งชาํระสะสมเงนิของโครงการของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 มดีงันี
 

 

ชื%อโครงการ 
เงินค้างชาํระสะสม ค้างชาํระ 1-3 เดือน ค้างชาํระ 3-6 เดือน ค้างชาํระเกิน 6 เดือน 

จาํนวน
ราย 

พนับาท 
จาํนวน

ราย 
พนับาท 

จาํนวน
ราย 

พนับาท 
จาํนวน

ราย 
พนับาท 

โครงการ Knightsbridge สุขมุวทิ 
107 

1  26.9  1 26.9  - - - - 

โครงการ B-Loft สุขมุวทิ109 -    0.0  -    0.0  - - - - 
โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 115 -    0.0  -    0.0  - - - - 
โครงการ Knightsbridge Sky 
River Ocean 

49  1,201.5  32  368.4  14  584.9  3 248.1 

โครงการ B-Republic สุขมุวทิ 
101/1 

14  951.4  9  118.3  4  248.1  1 584.9  

โครงการ Tropicana เอราวณั 15  230.8  13  182.9  2  47.9  - - 
โครงการ Villa Lasalle สุขมุวทิ 
105 

21  447.7  15  170.9  6  276.8  - - 

โครงการ Notting Hill ตวิานนท-์
แคราย 

2  21.4  2  21.4  - - - - 

โครงการ The Cabana สําโรง 15  253.1  15  253.1  - - - - 
โครงการ Notting Hill Kaset 9  131.3  9  131.3  - - - - 
โครงการ Pause A สุขมุวทิ 107 1  12.3  1  12.3  - - - - 
โครงการ Pause B สุขมุวทิ 107 - 0.0 - - - - - - 
โครงการ Pause สุขมุวทิ 103 4 31.0 4 31.0 - - - - 
โครงการ Pause สุขมุวทิ 115 2 17.0 2 17.0 - - - - 
โครงการ Pause ID สุขมุวทิ 107 1 3.9 1 3.9 - - - - 
รวม 134  3,328.1  104  1,337.2  26  1,157.8  4 833.1  

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิัทฯ มภีาษีเงนิได้ค้างจ่ายจํานวน P.O 
ลา้นบาท??.P ลา้นบาท ?�.N ลา้นบาท และ O6.9 ลา้นบาท ตามลําดบั โดย ณ สิ
นปี 2554 บรษิทัฯ ไม่มภีาษีเงนิได้
คา้งจ่าย เนื�องจากบรษิทัฯ มขีาดทุนสทุธจิากการดาํเนินงาน 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี 2558 เพิ�มขึ
นรอ้ยละ �P?.PV จากสิ
น
ปี 2555 ร้อยละ A.Af จากสิ
นปี 2556 และร้อยละ 276.43 จากสิ
นปี 2557 ซึ�งสอดคล้องกบัผลกําไรสุทธิจากการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

เจ้าหนี=ค่าหุ้น 

เจ้าหนี
ค่าหุ้นของบรษิัทฯ เกดิจากการที�บรษิัทฯ ได้เขา้ลงทุนซื
อหุ้นของออรจิิ
น วนั จากผู้ถือหุ้นเดมิ เมื�อ
ตุลาคม 2555 เพื�อการปรบัโครงสร้างกลุ่มบรษิัทฯ แต่ยงัค้างชําระการจ่ายค่าหุ้น โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
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และ 2556 บรษิทัฯ มเีจา้หนี
ค่าหุน้จาํนวน ?.@ ลา้นบาทและ ?.@ ลา้นบาท ทั 
งนี
 บรษิทัฯ ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้เรยีบรอ้ย
แล้ว เมื�อเดอืนพฤษภาคม 2557 ที�ผ่านมา จงึไม่มยีอดคงค้างเจ้าหนี
ค่าหุ้นในปี �NNl และไตรมาส � ของปี 2558 
(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในสว่นที� �.P - ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั) 

หนี=สินหมุนเวียนอื%น 

หนี
สนิหมุนเวยีนอื�นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยภาษีหกั ณ ที�จ่าย เป็นหลกั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 
2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิัทฯ มหีนี
สนิหมุนเวยีนอื�นจํานวน @.P ล้านบาท @.V ล้านบาท P.O 
ลา้นบาท 3.4 ลา้นบาท และ ?V.? ลา้นบาท ตามลาํดบั  

หนี
สนิหมุนเวยีนอื�น ณ สิ
นปี 2555 และ 2556 เพิ�มขึ
นร้อยละ ?VP.PN จากสิ
นปี 2554 และร้อยละ PO�.P? 
จากสิ
นปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ภาษีหัก ณ ที�จ่ายค้างจ่ายเพิ�มขึ
น ซึ�งเกี�ยวเนื�องกับงานโฆษณา
ประชาสมัพนัธข์องโครงการ และงานก่อสร้างโครงการ ซึ�งสอดคล้องกบัการที�บรษิทัฯ มกีารพฒันาโครงการใหม่ๆ 
เพิ�มขึ
น ทั 
งนี
 หนี
สนิหมุนเวยีนอื�น ณ สิ
นปี 2557 เพิ�มขึ
นร้อยละ 2.66 จากสิ
นปี 2556 ซึ�งไม่ได้มกีารเปลี�ยนแปลง
อย่างมนีัยสาํคญั อย่างไรกต็าม หนี
สนิหมุนเวยีนอื�น ณ สิ
นไตรมาส � ของปี 2558 เพิ�มขึ
นรอ้ยละ O�N.NN จากสิ
นปี 
2557 ซึ�งสว่นใหญ่เกดิจากภาษหีกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่ายจากการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลของบรษิทัฯ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิัทฯ เพื�อใช้ในการพฒันาโครงการคอนโดมเินียมของบรษิทัฯ 
เป็นหลกั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมืระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิรวมจํานวน 42.7 ลา้นบาท 121.2 ลา้นบาท 330.0 ลา้นบาท 857.2 ลา้นบาท และ ?,@A@.Aลา้น
บาท ตามลาํดบั 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี 2558 เพิ�มขึ
นอย่าง
ต่อเนื�อง โดยเพิ�มขึ
นรอ้ยละ ?VO.@� จากสิ
นปี 2554 รอ้ยละ ?l�.�O จากสิ
นปี 2555 รอ้ยละ 159.77 จากสิ
นปี 2556 
และรอ้ยละ �l.�f จากสิ
นปี  2557 มสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ กูย้มืเงนิเพิ�มเตมิจากสถาบนัการเงนิเพื�อนํามา
พฒันาโครงการเพิ�มมากขึ
น สอดคลอ้งกบัการขยายงานของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื�อง จากจํานวน � โครงการ ณ สิ
นปี 
�NNO เป็นจาํนวน ?P โครงการ ณ สิ
นไตรมาส � ของปี �NN8 แมว้่าบรษิทัฯไดท้ยอยจา่ยชาํระคนืเงนิตน้ตามการปลด
จาํนองของหอ้งชุดสาํหรบัโครงการที�โอนกรรมสทิธิ cแก่ลกูคา้แลว้  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
แยกตามรายโครงการ สรุปดงันี
 

โครงการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม JKKL PE มิถนุายน JKK8 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท 
ร้อย
ละ 

Sense of London สุขมุวทิ 109 33,732.2 79.03 - - - - - - - - 

Kensington สุขมุวทิ 107 8,950.0 20.97 41,999.9 34.65 - - - - - - 

Notting Hill สุขมุวทิ 107  - - 17,000.0 14.02 - - - - - - 

The Knight  I และ II สุขมุวทิ ?@l - - - - 39,190.5 11.88 - - - - 
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แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

โดยทั �วไป บรษิทัฯ จะสามารถเบกิใชเ้งนิกูส้าํหรบัค่าที�ดนิและค่าก่อสรา้งได ้เมื�อบรษิทัฯ มยีอดขายโครงการ
แลว้ อยู่ที�ช่วงประมาณรอ้ยละ P@ ถงึรอ้ยละ N@ ของมูลค่าโครงการ (แลว้แต่ธนาคาร) และชําระคนืเงนิกูเ้มื�อบรษิทัฯ 
มกีารโอนกรรมสทิธิ cที�ดนิและ/หรอืสิ�งปลูกสรา้ง/หอ้งชุดใหแ้ก่ผูซ้ื
อ โดยหกัคนืเงนิกูใ้นสดัส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ lN 
ถงึรอ้ยละ V@ ของราคาซื
อขายหอ้งชุด (แลว้แต่ธนาคาร) 

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มเีงื�อนไขของสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวที�สาํคญั (Loan Covenants) ไดแ้ก่  

1. เงื�อนไขการดํารงอัตราส่วนหนี
สินที�มีภาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to 
Equity ratio) และอตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนทุน ตามสญัญาเงนิกู้กบัเจ้าหนี
ธนาคารจํานวน N แห่งจาก
จาํนวนเจา้หนี
ธนาคารทั 
งหมด f แห่ง แบ่งเป็น  

- ผู้กู้จะต้องดํารงอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (Interest Bearing Debt to 
Equity ratio) ไวใ้นอตัราไม่เกนิ O : 1 ของงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบบญัชขีองปี �NNV 
และอยู่ในระดบัไม่เกนิ 2 : 1 สาํหรบัรอบบญัชถีดัจากปี �NNV เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาที�สญัญา
เงนิกูม้ผีลบงัคบัใช ้และ/ หรอืตลอดเวลาที�ผูกู้ย้งัมเีงนิจาํนวนใดคา้งชาํระอยู่ ทั 
งนี
 เงื�อนไขดงักล่าว
เป็นไปตามสญัญาเงนิกูก้บัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน ? แห่ง โดย ณ วนัที� P@ มถุินายน �NNV บรษิทัฯ
สามารถดาํรงอตัราสว่นดงักล่าวไดต้ามเงื�อนไขที�เจา้หนี
ธนาคารกาํหนด 

 

Knightsbridge สุขมุวทิ 107 - - 50,596.0 41.74 110,787.2 33.57 175,362.7  20.46 - - 

B-Loft สุขมุวทิ 109 - - 11,620.0 9.59 17,751.0 5.38 40,933.1  4.78 - - 

B-Loft สุขมุวทิ 115 - - - - - - 75,864.5  8.85 - - 

Knightsbridge Sky River Ocean - - - - 85,000.0 25.76 85,000.0  9.92 188,287.4  17.26  

B-Republic สุขมุวทิ 101/1 - - - - 77,268.0 23.41 221,931.2  25.89 151,559.2  13.89   

Notting Hill ตวิานนท-์แคราย - - - - - - 27,000.0  3.15 44,691.7  4.10  

Notting Hill พหล-เกษตร - - - - - - 51,503.3  6.01 49,175.4  4.51  

Villla Lasalle สุขมุวทิ ?@N - - - - - - V@,920.0 9.44 138,984.9  12.74  

Tropicana เอราวณั - - - - - - 50,226.4 5.86 50,226.4  4.60  

Pause สุขมุวทิ ?@P - - - - - - 48,485.0 5.66 48,485.0  4.44  

Pause สุขมุวทิ ?@7 A และ B - - - - - - - - 27,789.3  2.55  

Pause สุขมุวทิ ?15 - - - - - - - - 30,908.6  2.83  

Knightsbridge Sky City สะพานใหม ่ - - - - - - - - 113,700.0  10.42  

The Cabana สําโรง - - - - - - - - 41,573.9 3.81 

Pause ID สุขมุวทิ 107 - - - - - - - - 16,896.0 1.55 

Knightsbridge The Ocean ศรรีาชา - - - - - - - - 34,595.0 3.17 

โครงการในอนาคต - - - - - - - - 154,000.0 14.12 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 42,682.2 100.00 121,215.9 100.00 329,996.7 100.00 857,226.3 100.00 1,090,872.8  100.00  

หกั: ส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 33,732.2 79.03 58,999.9 48.67 64,941.5 19.68 514,091.6  59.97 322,083.4 �A.NP 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที%
ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ%งปี 

8,950.0 20.97 62,216.0 51.33 265,055.2 80.32 343,134.7  40.03 768,789.4 LE.IL 
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- การไดร้บัการผ่อนผนัเงื�อนไข จากการดํารงอตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity 
ratio) ไม่เกินกว่า 2.0 เท่า เป็นการดํารงอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Interest Bearing Debt to Equity ratio) ไม่เกนิกว่า 4.0 เท่า จนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 หรอื
จนกว่าบรษิทัฯ ดําเนินการขายหุน้ IPO แลว้แต่ว่าอย่างใดจะเกดิก่อน จากเจา้หนี
ธนาคาร 1 แห่ง 
ทั 
งนี
 ณ วนัที� P@ มถุินายน �NNV บรษิทัฯ สามารถดํารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามเงื�อนไขที�เจา้หนี

ธนาคารกาํหนด 

- การไดร้บัการผ่อนผนัเงื�อนไขเรื�องการดํารงอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(Interest Bearing Debt to Equity ratio) ไม่เกนิกว่า 4.0 เท่า โดยไม่มกีารกําหนดระยะเวลาการ
ผ่อนผนัจากเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน 1 แห่ง ทั 
งนี
 ณ วนัที� P@ มถุินายน �NNV บรษิทัฯ สามารถดาํรง
อตัราสว่นดงักล่าวไดต้ามเงื�อนไขที�เจา้หนี
ธนาคารกาํหนด  

- ผูกู้จ้ะต้องดํารงอตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนทุน ไวใ้นอตัราไม่เกนิ 2 : 1 โดยใหเ้ริ�มมผีลบงัคบัใชต้ั 
งแต่
งบสรรพากรปี �NNAเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ให้กู้จะพิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอื�น โดยเงื�อนไข
ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาเงนิกูก้บัเจา้หนี
ธนาคารจํานวน ? แห่ง ทั 
งนี
 ณ วนัที� P@ มถุินายน �NNV 
เงื�อนไขดงักล่าวยงัไม่บงัคบัใชแ้ต่อย่างใด 

- ผู้กู้จะต้องดํารงอัตราส่วนหนี
สินต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio) สําหรับงบการเงินสิ
นสุดปี 
�NNV เป็นต้นไปใหไ้ม่เกนิ � (สอง) เท่า โดยเงนิกูข้องกรรมการและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งจะถูกคดิเป็น
ส่วนทุน ทั 
งนี
 เงื�อนไขดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาเงนิกู้กบัเจา้หนี
ธนาคารจํานวน ? แห่ง ทั 
งนี
 ณ 
วนัที� P@ มถุินายน �NNV เงื�อนไขดงักล่าวยงัไม่บงัคบัใชแ้ต่อย่างใด 

นอกจากนี
 เมื�อบรษิัทฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนในครั 
งนี
แล้ว จะทําให้บรษิทัฯ มี
อตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราสว่นหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงตํ�ากว่าที�เจา้หนี

ธนาคารกาํหนด 

2. การดํารงสดัส่วนการถอืหุน้ของนายพรีะพงศ ์จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก ตามเงื�อนไขในสญัญา
เงนิกูก้บัธนาคารจาํนวน O แห่งจากจาํนวนเจา้หนี
ธนาคารทั 
งหมด f แห่ง แบ่งเป็น  

- เงื�อนไขการดํารงสดัส่วนการถอืหุน้ของนายพรีะพงศ ์จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก รวมกนัไม่
ตํ�ากว่ารอ้ยละ 50.0 กบัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน ? แห่ง  

- เงื�อนไขการดํารงสดัส่วนการถอืหุน้ของนายพรีะพงศ ์จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก รวมกนัไม่
ตํ�ากว่ารอ้ยละ 51.0 กบัเจา้หนี
ธนาคารจาํนวน P แห่ง  

อย่างไรกต็าม ที�ผ่านมาบรษิทัฯ สามารถดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ และสดัสว่นการถอืหุน้ดงักล่าวไม่เกนิกวา่
ที�เจา้หนี
ธนาคารผูใ้หกู้ก้าํหนด (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ�มเตมิในสว่นที� 2.2 – ขอ้ 5.5 สรุปสาระสาํคญัสญัญาอื�น
ที�เกี�ยวขอ้ง) 

ทั 
งนี
 อตัราดอกเบี
ยเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัฯ เป็นอตัราดอกเบี
ยลอยตวั ที�อา้งองิกบัอตัราดอกเบี
ยที�เรยีก
เกบ็จากลกูคา้รายใหญ่ชั 
นดขีองแต่ละธนาคาร (MLR)  
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หนี=สินตามสญัญาเช่าซื=อ 

หนี
สนิตามสญัญาเช่าซื
อของบรษิทัฯ เป็นรายการสญัญาเช่าการเงนิของบรษิทัฯ กบับรษิทัลสีซิ�งในการเช่า
ยานพาหนะเพื�อใชใ้นการดาํเนินงาน อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 4-5 ปี โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิัทฯ มหีนี
สนิตามสญัญาเช่าซื
อรวมจํานวน 0.5 ล้านบาท 1.4 ล้าน
บาท 4.0 ลา้นบาท และ 4.V ลา้นบาท ตามลาํดบั  

หนี
สนิตามสญัญาเช่าซื
อ ณ สิ
นปี 2555 และ 2556 เพิ�มขึ
นจากสิ
นปี 2554 เนื�องจากในปี �NNO บรษิทัฯยงัไม่
มรีายการเช่าซื
อดงักล่าวและเพิ�มขึ
นรอ้ยละ ?VP.P? จากสิ
นปี 2555 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัฯมกีารทาํสญัญา
เช่าซื
อยานพาหนะเพิ�มขึ
น จากจํานวน ? คนั ณ สิ
นปี �NNN เพิ�มเป็นจํานวน P คนั ณ สิ
นปี 2556 เพื�อใช้ในการ
ดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม ณ สิ
นปี 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี 2558 หนี
สนิตามสญัญาเช่าซื
อ
เพิ�มขึ
นรอ้ยละ 178.83 จากสิ
นปี 2556 และรอ้ยละ �?.A@ จากสิ
นปี 2557 เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารทําสญัญาเช่าซื
อ
ยานพาหนะเพิ�มเตมิ 2 คนั และ 2 คนั ตามลาํดบั เพื�อรองรบัการขยายงานและใชใ้นการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

หนี
สนิตามสญัญาเช่าซื
อของบรษิทัฯ ณ สิ
นปี 2554 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี 2558 สรุป
ดงันี
 

  

รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม JKKL PE มิถนุายน JKK8 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รวมหนี
สนิตาม 
สญัญาเชา่ซื
อ 

- - 503.0 100.00 1,425.0 100.00 3,973.4   100.00 4,843.4 
 

100.00 

หกั: ส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ�งปี 

- - 102.7 20.42 392.4 27.54 1,085.7   27.32 1,442.8 
 

�A.lA 

หนี=สินตามสญัญาเช่าซื=อ - 
สุทธิจากส่วนที%ถึงกาํหนด
ชาํระภายในหนึ%งปี 

- - 400.3 79.58 1,032.6 72.46 2,887.7   72.68 3,400.5 
 

LE.JQ 

แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบรษิทัฯ คอืภาระผูกพนัของบรษิทัฯ ที�จะต้องจ่ายเงนิชดเชย
ให้กบัพนักงานเมื�อออกจากงาน ตามผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ และในปี �NN6 บรษิัทฯ ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัอสิระเพื�อจดัทาํการคาํนวณสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มสีาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานจาํนวน @.� ลา้นบาท @.P ลา้นบาท 0.6 ลา้นบาท และ 0.A ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี 2558 เพิ�มขึ
น
อย่างต่อเนื�อง โดยเพิ�มขึ
นจากสิ
นปี 2554 เนื�องจากยงัไม่มกีารสาํรองผลประโยชน์ยาวของพนักงาน และเพิ�มขึ
นรอ้ย
ละ NO.@f จากสิ
นปี 2555 รอ้ยละ 156.71 จากสิ
นปี 2556 และรอ้ยละ O?.Vl จากสิ
นปี 2557 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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การเพิ�มขึ
นของเงินสํารองผลประโยชน์จากจํานวนพนักงานที�เพิ�มมากขึ
น ที�แปรผนัตามค่าใช้จ่ายเงนิเดือนของ
พนกังานที�เพิ�มขึ
น 

ภาระผกูพนัและหนี=สินที%อาจเกิดขึ=น 

ภาระผกูพนัเกี%ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 มถุินายน 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระผกูพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝา่ยทุน สรุป
ดงันี
 

ก) บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากสญัญาก่อสรา้งโครงการ เป็นจาํนวนประมาณ 1,02@ ลา้นบาท และ ?,333 ลา้น
บาท ตามลาํดบั 

ข) บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการทาํสญัญาจะซื
อจะขายที�ดนิเป็นจาํนวนประมาณ 556 ลา้นบาท และ 2  ลา้น
บาท ตามลาํดบั 

ภาระผกูพนัเกี%ยวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการ 

ณวันที� 31 ธันวาคม 2557 และ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพนัจากการเข้าทําสญัญาเช่า
ดําเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าพื
นที�และสญัญาบรกิาร อายุสญัญามรีะยะเวลาตั 
งแต่ 1 - 3 ปี ทั 
งนี
กลุ่มบรษิทัฯมี
จาํนวนเงนิขั 
นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั 
งสิ
นภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบรกิารที�บอกเลกิไม่ได ้สรุปดงันี
 

 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2557 PE มิถนุายน 2556 
พนับาท พนับาท 

ภายใน ? ปี               5,852.8  7,943.4  
มากกว่า ? ปี แต่ไมเ่กนิ N ปี               1,651.6  1,315.8  
รวม                   7,504.4   9,259.2   
แหล่งที�มา: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้รวม 35.0 
ล้านบาท 212.l ล้านบาท 300.8 ล้านบาท 286.7 ล้านบาท และ 3ll.Pลา้นบาท ตามลําดบั ทั 
งนี
 ส่วนของผูถ้อืหุน้
เพิ�มขึ
นอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากบรษิทัฯ มกีําไรสะสมเพิ�มขึ
นจากการดําเนินงาน รวมทั 
งมกีารเพิ�มทุนจํานวน 150.0 
ลา้นบาท และจํานวน 25.0 ลา้นบาท ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดบั โดยรายการหลกัของส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
ไดแ้ก่ หุน้ที�ออกจําหน่ายและชําระแลว้ และกําไรสะสม ซึ�งส่วนของผูถ้อืหุน้รวมของบรษิทัฯ ในช่วงปี 2554 - 255l 
และสิ
นไตรมาส 2 ของปี �NNV คดิเป็นสดัสว่นเฉลี�ยรอ้ยละ �@.Pl ของสนิทรพัยร์วม  

สว่นของผูถ้อืหุน้รวมของบรษิทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 มจีาํนวน 212.l ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ 507.P 
จากจาํนวน 35.0 ลา้นบาท ณ สิ
นปี 2554 โดยมสีาเหตุหลกัจากการที�บรษิทัฯไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้
จากเดมิ 50.0 ล้านบาทเป็น 200.0 ล้านบาทโดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 15 ล้านหุ้นมูลค่าที�ตราไว้หุน้ละ 10 
บาทนอกจากนี
 ในระหว่างปี 2555 บรษิทัฯยงัไดเ้ริ�มทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ Sense of London สุขุมวทิ 109
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และบรษิทัฯมกีาํไรสทุธ ิณ สิ
นปี 2555 เท่ากบั 28.6 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
เพิ�มขึ
นเป็น 10.8 ลา้นบาทจากจาํนวน -16.V ลา้นบาท ณ สิ
นปี 2554 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมของบรษิทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 มจีํานวน P@@.V ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ O?.N 
จากจํานวน�?�.l ลา้นบาท ณ สิ
นปี 255N โดยมสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 200.0 ลา้น
บาทเป็น 300.0 ลา้นบาทโดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 10 ลา้นหุน้มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาทรวมเป็นจาํนวน
เงนิ 100.0 ลา้นบาท โดยเรยีกชาํระค่าหุน้เป็นจาํนวนเงนิ �N.@ ลา้นบาท นอกจากนี
 ในระหว่างปี 2556 บรษิทัฯ เริ�ม
ทยอยรบัรู้รายได้จากโครงการ Kensington สุขุมวทิ 107 และโครงการ Notting Hill สุขุมวทิ 107เพิ�มเติม ส่งผลให้
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ�มขึ
นเป็น 7N.@ ลา้นบาทจากจาํนวน10.8 ลา้นบาท ณ สิ
นปี 2555 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มจีํานวน 286.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.69 
จากจํานวน P@@.V ลา้นบาท ณ สิ
นปี 255f โดยมสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จํานวน 
84.4 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวมของบรษิทัฯ ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 มจีาํนวน Pll.P ลา้นบาท เพิ�มขึ
นรอ้ยละ 31.NA 
จากจํานวน 286.7 ลา้นบาท ณ สิ
นปี 2557 โดยมสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ มกีําไรสุทธทิี�เพิ�มขึ
นในงวดหกเดอืนของปี 
2558 ถงึแมว้่าบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จาํนวน ?PA.O ลา้นบาท 

ในช่วงปี 2554 – 255f บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปนัผล แต่สําหรบัปี 2557 และงวดหกเดือนของปี 2558  
บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จาํนวน VO.O ลา้นบาท และ ?PA.O ลา้นบาทตามลาํดบั หรอืคดิเป็นเงนิปนั
ผลต่อหุน้ จํานวน P.V บาทต่อหุน้ และ @.P บาทต่อหุน้ตามลําดบั (มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ณ วนัที�จ่ายเงนิปนั
ผล) และอตัราการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลต่อกําไรสุทธสิาํหรบัปี 2557 คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 120.06 และอตัราการ
จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลต่อกาํไรสทุธสิาํหรบังวดหกเดอืนของปี 2558 คดิเป็นอตัรารอ้ยละ f@.f? ตามลาํดบั 

ทั 
งนี
 ที�ประชุมคณะกรรมการครั 
งที� O/�NNV และครั 
งที� l/�NNV เมื�อวนัที� ?O พฤษภาคม �NNV และวนัที� ?? 
สงิหาคม �NNV มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จํานวน ?PA.O ลา้นบาท และ ???.O ลา้นบาท ตามลําดบั โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จาํนวน ?PA.O ลา้นบาทเรยีบรอ้ยแลว้ และคาดว่าจะจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 
อกีจาํนวน ???.O ลา้นบาท ภายในวนัที� 30 กนัยายน �NNV ซึ�งการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะทาํใหเ้งนิสดและสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวมงวดหกเดอืนสี
นสุดวนัที� P@ มถุินายน �NNV ลดลงเป็นจํานวน ???.O ลา้น
บาท อนึ�ง การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลดงักล่าวนี
เป็นการจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ และไม่ไดร้วมถงึผูถ้อื
หุน้ใหม่จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั 
งแรกในครั 
งนี
 

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหนี
สนิต่อสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) เท่ากบั �.Ol เท่า ?.?f เท่า �.Pf เท่า 5.66 เท่า และ N.N@ เท่า และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระ
ดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to Equity ratio) เท่ากบั ?.�� เท่า @.57 เท่า ?.10 เท่า 3.f0 
เท่า และ P.fV เท่า ตามลาํดบั  

ณ สิ
นปี 2555 อตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio)และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อสว่น
ของผูถ้อืหุน้ (Interest bearing debt to Equity ratio) ลดลง เนื�องจากบรษิทัฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนอกีจํานวน ?N@.@ 
ลา้นบาท โดยชาํระแลว้ทั 
งจาํนวน รวมถงึกาํไรสทุธทิี�เพิ�งเริ�มรบัรูใ้นปี �NNN 
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ณ สิ
นปี 2556 อตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio)และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อสว่น
ของผู้ถือหุน้ (Interest bearing debt to Equity ratio) เพิ�มขึ
น เนื�องจากบรษิทัฯมกีารกูย้มืเงนิระยะยาวเพิ�มมากขึ
น
เพื�อใชใ้นการพฒันาโครงการใหม่ๆของบรษิทัฯ 

ณ สิ
นปี 2557 อตัราสว่นหนี
สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) และอตัราสว่นหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อส่วน
ของผู้ถือหุน้ (Interest bearing debt to Equity ratio) เพิ�มขึ
น เนื�องจากบรษิทัฯมกีารกูย้มืเงนิระยะยาวเพิ�มมากขึ
น
เพื�อใชใ้นการพฒันาโครงการใหม่ๆของบรษิทัฯรวมทั 
งบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลในงวดดงักล่าว 

ณ สิ
นไตรมาส � ของปี 2558 อตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) และอตัราส่วนหนี
สนิที�มภีาระ
ดอกเบี
ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to Equity ratio) ไม่เปลี�ยนแปลงจาก ณ สิ
นปี �NNl อย่างมี
นยัสาํคญั 

นอกจากนี
 เมื�อบรษิัทฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนในครั 
งนี
แล้ว จะทําให้บรษิัทฯ มี
อตัราส่วนหนี
สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราสว่นหนี
สนิที�มภีาระดอกเบี
ยต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงตํ�ากว่าที�เจา้หนี

ธนาคารกาํหนด 

16.1.4.3 การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมดําเนินงานสําหรบัปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด f เดอืน
สิ
นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558 จํานวน ��?.N ล้านบาท �NA.@ ล้านบาท 507.9 ล้านบาท และ 68.8 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2555 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงานจํานวน 221.5 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่ใชไ้ป
เพื�อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ทั 
งการวางเงนิมดัจําที�ดนิ และต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื�อ
ขายรวมจาํนวน P?�.f ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงานจาํนวน 259.0 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นจากปี �NNN 
ซึ�งส่วนใหญ่ใชไ้ปเพื�อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยก์ว่า ?2 โครงการ จํานวน N�N.O ลา้นบาทแมว้่าบรษิทัฯมี
การรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเพยีงจํานวน P โครงการในปี 2556 และทยอยไดร้บัเงนิมดัจํารบัและเงนิ
รบัล่วงหน้าจากลกูคา้จากการเปิดขายโครงการใหม่ๆ 

สาํหรบัปี 2557 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงานจาํนวน 507.9 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นจากปี �NNf 
ซึ�งส่วนใหญ่ใชไ้ปเพื�อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยก์ว่า 20 โครงการ จํานวน 851.6 ล้านบาทรวมทั 
งมกีาร
วางเงนิมดัจาํที�ดนิเพิ�มขึ
นเพื�อใชพ้ฒันาโครงการใหม ่แมว้่าบรษิทัฯจะทยอยไดร้บัเงนิมดัจาํรบัและเงนิรบัล่วงหน้าจาก
ลกูคา้จากการเปิดขายโครงการ 

สําหรบังวด f เดือนของปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน f8.8 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดยีวกนัปี �NN7 ซึ�งสว่นใหญ่ใชไ้ปเพื�อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์25 โครงการ จาํนวน O?V.� 
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ลา้นบาท รวมทั 
งค่าใชจ้่ายดอกเบี
ย นอกจากนี
 เงนิมดัจํารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ลดลงจากการรบัรูร้ายได้
จากโครงการคอนโดมเินียมเพิ�มเป็นทั 
งหมด 8 โครงการ จาก 2 โครงการ ในงวดเดยีวกนัของปี �NN7 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนสาํหรบัปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด f เดอืนสิ
นสุด
วนัที� 30 มถุินายน 2558 จาํนวน ?.N ลา้นบาท �O.f ลา้นบาท 27.6 ลา้นบาท และ 105.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2555 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจาํนวน 1.5 ลา้นบาท โดยรายการหลกั ไดแ้ก่ เงนิ
ลงทุนชั �วคราวเพิ�มขึ
นประมาณ 8.P ลา้นบาท ซึ�งเป็นการลงทุนในงนิฝากประจาํและเงนิลงทุนในหน่วยลงทุน เพื�อการ
บรหิารสภาพคล่องของบรษิทัฯ และการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ
นประมาณ 7.P ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัการ
ขยายงานของบรษิทัฯ  

สําหรบัปี 2556 บรษิัทฯ มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนจํานวน 24.6 ล้านบาทโดยรายการหลกัได้แก่
กระแสเงนิสดจ่ายจาการลงทุนในอาคารสาํนักงานขายเพื�อรองรบัการเปิดโครงการคอนโดมเินียมใหม่ๆ ของบรษิทัฯ  
จาํนวน 22.1 ลา้นบาท รวมถงึบรษิทัฯ มกีารจ่ายซื
อที�ดนิรอการพฒันาเพื�อการพฒันาโครงการในอนาคต จาํนวน V.? 
ลา้นบาท ซึ�งอยู่ระหว่างการศกึษาเป็นไปไดข้องโครงการ 

สําหรบัปี 2557 เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนจํานวน 27.6 ล้านบาท เพิ�มขึ
นจากงวดเดยีวกนัปี 2556 
โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ
นของการลงทุนในสาํนักงานขายและหอ้งตวัอย่าง จากจํานวน 3 โครงการในปี 2556 
เป็นจาํนวน 8 โครงการ ในปี 2557 สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีารลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ
น 

สาํหรบังวด f เดอืนของปี 2558 เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจํานวน 105.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ
นจากงวด
เดียวกันปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีการลงทุนซื
อที�ดินรอการพัฒนาสําหรับโครงการ Hampton 
Residence เกษตร-ศรรีาชา (ภายใตอ้อรจิิ
น วนั)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิสําหรบัปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด f เดอืนสิ
นสุด
วนัที� 30 มถุินายน 2558 จาํนวน �Pl.l ลา้นบาท �VN.N ลา้นบาท 553.5 ลา้นบาท และ �?�.f ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2555 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 237.7 ลา้นบาทซึ�งกระแสเงนิสดรบัส่วน
ใหญ่มาจากการกูย้มืเงนิระยะยาวเพื�อนํามาใชใ้นการพฒันาโครงการจาํนวน 152.5 ลา้นบาท และเงนิสดรบัจากการ
เพิ�มทุนจาํนวน 150.0 ลา้นบาท แมว้่าบรษิทัฯมกีารชาํระคนืหนี
สนิระยะยาวจาํนวน 7O.@ ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 285.5 ลา้นบาทซึ�งกระแสเงนิสดรบัส่วน
ใหญ่มาจากการกูย้มืเงนิระยะยาวเพื�อนํามาใชใ้นการพฒันาโครงการจาํนวน 359.N ลา้นบาท และเงนิสดรบัจากการ
เพิ�มทุน จาํนวน �N.@ ลา้นบาท แมว้่าบรษิทัฯ มกีารชาํระคนืหนี
สนิระยะยาว จาํนวน 150.l ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2557 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 553.5 ลา้นบาทเพิ�มขึ
นจากงวดเดยีวกนั
ของปี 2556 โดยมสีาเหตุหลกัจากการที�บรษิัทฯ มกีารเบกิเงนิกู้ยมืระยะยาวเพื�อใช้ในการพฒันาโครงการจํานวน 
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784.3 ลา้นบาทรวมทั 
งมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั 
นจากธนาคารจาํนวน 172.3 ลา้นบาทเพื�อชาํระคนืเงนิกู้
แก่กรรมการและเป็นเงนิหมุนเวยีนในกจิการ แมว้่าบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จาํนวน 84.4 ลา้นบาท 

สาํหรบังวด f เดอืนของปี 2558 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน �?�.6 ลา้นบาท ลดลง
จากงวดเดยีวกนัของปี 2557 โดยมสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ มกีารชําระคนืหนี
สนิระยะยาว จํานวน OfA.A ลา้นบาท 
และจ่ายเงนิปนัผลจํานวน ?PA.O ลา้นบาท แมว้่าบรษิทัฯ มกีารเบกิเงนิกูย้มืระยะยาวเพื�อใชใ้นการพฒันาโครงการ
จาํนวน l@P.N ลา้นบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่องที%สาํคญั 

� อตัราสว่นสภาพคล่อง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 
?.OV เท่า �.OP เท่า �.?l เท่า 1.43 เท่า และ 1.lO เท่าตามลาํดบั 

อตัราสว่นสภาพคล่อง ณ สิ
นปี 2555 เพิ�มขึ
นจากปี 2554 เนื�องจากบรษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ�มขึ
นเป็น
หลกัจากการเขา้ทาํสญัญาซื
อขายที�ดนิและวางมดัจาํที�ดนิเพื�อใชใ้นการพฒันาโครงการจํานวน 5 แปลง มลูค่ารวมทั 
ง
สิ
น 177.0 ล้านบาทและต้นทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที�เพิ�มขึ
นจากการทยอยก่อสร้างโครงการต่างๆ 
อย่างไรกต็าม อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2556 และปี 2557 ลดลง แต่ยงัคงมอีตัราส่วนสภาพคล่องในระดบัที�เกนิ
กว่า 1.0 เท่า (สนิทรพัยห์มุนเวยีนมากกว่าหนี
สนิหมุนเวยีน) โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ
นของเงนิกูย้มืระยะยาว
ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีเพื�อใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์รวมทั 
งการเพิ�มขึ
นของเงนิมดัจาํรบั และ
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกค้าของโครงการที�มกีารเปิดขายอย่างเป็นทางการ และอตัราส่วนสภาพคล่องของไตรมาส � 
ของปี 2558 เพิ�มขึ
นเลก็น้อยจากปี 2557 เนื�องจากต้นทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ที�เพิ�มขึ
นจากการทยอย
ก่อสรา้งโครงการต่างๆ 

� อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เรว็ เท่ากบั @.@O เท่า @.?N เท่า @.@N เท่า @.@P เท่า และ @.@f เท่า ตามลาํดบั 

การคํานวณอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ในส่วนของสนิทรพัย์หมุนเวยีนนั 
น ไม่ได้รวมต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อขาย ซึ�งถือเป็นสดัส่วนใหญ่ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน ดังนั 
น จึงทําให้บริษัทฯ มี
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ�า อย่างไรกต็าม อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ไม่ได้สะท้อน
สภาพคล่องของบรษิทัฯ อย่างแทจ้รงิ เนื�องจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยน์ั 
น บรษิทัฯ จะทยอยรบัเงนิมดัจําและ
เงนิดาวน์จากลกูคา้ และจะไดร้บัเงนิสว่นที�เหลอืเมื�อลกูคา้โอนกรรมสทิธิ cหอ้งชุดกบับรษิทัฯ 

� อตัราสว่นความสามารถชาํระหนี
ดอกเบี
ยและความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 2556 2557 และ 30 มถุินายน 2558 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถชําระหนี

ดอกเบี
ยเท่ากบั -PN.NO เท่า -?O.OA เท่า -A.PN เท่า และ 0.12 เท่า ตามลําดบั และอตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระภาระผกูพนัเท่ากบั -�.l� เท่า -?.OA เท่า -?.Pf เท่า และ -0.?? เท่า ตามลาํดบั 
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ส่วนที� �.4.16 หน้าที�52 

บรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถชาํระหนี
ดอกเบี
ยและความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั ณ สิ
นปี 2555 
�NNf และ ณ สิ
นปี 2557 ติดลบเนื�องจากบรษิัทฯ อยู่ในช่วงเริ�มต้นของการประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทคอนโดมเินียม และมกีารลงทุนอย่างต่อเนื�องในช่วง P ปีที�ผ่านมา โดยบรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรม
ดําเนินงานส่วนใหญ่เพื�อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ทั 
งการวางเงนิมดัจําที�ดนิ และต้นทุนโครงการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย และ ณ สิ
นปี 2555 2556 2557 และสิ
นไตรมาส � ของปี 2558 บรษิทัฯ ใชเ้งนิสดสุทธใิน
กจิกรรมดําเนินงานเพื�อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยส์่วนใหญ่จาํนวน O โครงการ ?? โครงการ ?P โครงการ 
และ ?? โครงการ ตามลําดบั ทําให้บรษิัทฯ มภีาระดอกเบี
ย และภาระผูกพนัเพิ�มขึ
นจากการกู้ยมืเงนิจากสถาบนั
การเงนิเพื�อนํามาพฒันาโครงการเพิ�มมากขึ
นดงักล่าว อย่างไรกต็าม เนื�องจากในช่วงเริ�มต้นการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์บรษิทัฯ จะใชเ้งนิกูย้มืในรูปแบบ Project Finance กบัสถาบนัการเงนิ และเมื�อบรษิทัฯ เริ�มทยอย
โอนกรรมสทิธิ cห้องชุดให้แก่ลูกคา้แล้วนั 
น กจ็ะนําเงนิค่าโอนกรรมสทิธิ cห้องชุดส่วนหนึ�ง (ประมาณร้อยละ 75 – 80 
ของมูลค่าขายหอ้งชุด) เพื�อมาชําระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ซึ�งเป็นเงื�อนไขการชําระหนี
ที�สอดคลอ้งกบัการ
รบัรูร้ายไดก้ารโอนกรรมสทิธิ cหอ้งชุดของบรษิทัฯ และถอืเป็นเงื�อนไขโดยทั �วไปของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ี�กําหนด
โดยสถาบนัการเงนิ 

อย่างไรกด็ ีบรษิัทฯ ทยอยรบัรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธหิ้องชุดสําหรบัโครงการดงักล่าวอย่างต่อเนื�อง
ในช่วง O ปีที�ผ่านมาทําให้กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทฯ เพิ�มขึ
น ซึ�งทําให้อัตราส่วน
ความสามารถชาํระหนี
ดอกเบี
ยและความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัปรบัตวัดขีึ
นตามลาํดบั นอกจากนี
 เงนิที�ได้
จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 
งนี
สามารถเป็นแหล่งเงนิทุนเพิ�มเตมิใหแ้ก่บรษิทัฯ เพื�อรองรบั
การขยายโครงการและการเตบิโตในอนาคตใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้ซึ�งจะสง่ผลใหอ้ตัราสว่นความสามารถชาํระหนี
ดอกเบี
ย
และความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัปรบัตวัดขีึ
น 

 

เหตกุารณ์ภายหลงังบการเงินรวมของบริษทัฯ สาํหรบังวด 7 เดือนสิ=นสุดวนัที% PE มิถนุายน JKK6 

� เงินปันผลระหว่างกาล 

ที�ประชุมคณะกรรมการครั 
งที� l/�NNV เมื�อวนัที� ?? สงิหาคม �NNV มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล
จํานวน ???.O ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ คาดว่าจะจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ภายในวนัที� P@ กนัยายน �NNV ซึ�งการ
จ่ายปนัผลดงักล่าวจะทําใหเ้งนิสดและส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวมงวดหกเดอืนสิ
นสุดวนัที� P@ 
มถุินายน �NNV ลดลงเป็นจาํนวน ???.O ลา้นบาท อนึ�ง การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลดงักล่าวนี
เป็นการจ่ายใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ และไม่ไดร้วมถงึผูถ้อืหุน้ใหม่จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั 
งแรกใน
ครั 
งนี
 

� การจดัตั =งบริษทั ทิสา ลิฟวิ%ง จาํกดั  

เมื�อวนัที� f สงิหาคม �NNV คอนโด เอเจนซี� ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดล้งทุนจดัตั 
งทสิา ลฟิวิ�ง มทีุนจด
ทะเบยีนจํานวน ? ลา้นบาท และคอนโด เอเจนซี� ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ N? ของทุนจดทะเบยีน และมผีูถ้อืหุน้อื�น 
ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ชาวญี�ปุน่ถอืหุน้รอ้ยละ ON และพนกังานของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ O ทั 
งนี
 ผูถ้อืหุน้กลุ่มดงักล่าวไม่ได้
เป็นบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

ทั 
งนี
 ทสิา ลฟิวิ�ง ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ การเป็นนายหน้าขายหอ้ง
ชุด และบรกิารจดัหาผูเ้ช่าหอ้งชุด โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาตโิดยเฉพาะคนญี�ปุน่ 
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16.2 ปัจจยัที%อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรอืการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคญัในอนาคต 

1) นโยบายของภาครฐั 

จากนโยบายของภาครฐัที�มุ่งเน้นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื
นฐาน ซึ�งรวมถงึโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางราง ทั 
งรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดนิ เพื�อแกไ้ขปญัหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล บรษิทัฯคาด
ว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการขยายการลงทุนดงักล่าว เนื�องจากโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ สว่นใหญ่ตั 
งอยู่
ใกล้เสน้ทางขนส่งมวลชนทางรางประกอบกบัราคานํ
ามนัที�ยงัคงอยู่ในระดบัที�สูงทําใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกที�อยู่
อาศยัประเภทคอนโดมเินียมที�ใกลเ้สน้ทางขนสง่มวลชนทางรางมากขึ
นเพื�อประหยดัค่าใชจ้่ายการเดนิทาง 

 นอกจากนี
บรษิทัฯอาจไดร้บัผลกระทบจากการกาํหนดการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ (Zoning) จากการเปลี�ยนแปลง
กฎหมายผงัเมอืงและอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯไดอ้ยา่งไรกต็ามโครงการใน
ปจัจุบนัของบรษิทัฯไม่ไดร้บัผลกระทบจากการกาํหนดการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ (Zoning) แต่อย่างใด 

2) ความผนัผวนทางการเมือง 

ความไม่มั �นใจในสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงที�มคีวามยดืเยื
ออาจมผีลทาํใหท้าํใหก้จิกรรมการซื
อ
ขายอสงัหารทิรพัยช์ะลอตวัลงเนื�องจากผูบ้รโิภคอาจมคีวามไมม่ั �นใจในภาวะเศรษฐกจิทาํใหช้ะลอการตดัสนิใจการซื
อ
อสงัหารมิทรพัย ์ นอกจากนั 
นเนื�องจากโครงการของบรษิทัฯที�อยู่ระหว่างการพฒันา สว่นใหญ่อยู่ใกลแ้นวรถไฟฟ้าซึ�ง
ถอืเป็นจุดขายที�สาํคญั โดยหากการก่อสรา้งรถไฟฟ้าถูกชะลอลงเพราะปจัจยัทางการเมอืง ย่อมสง่ผลใหล้กูคา้ไม่
มั �นใจที�จะโอนกรรมสทิธิ c หรอืมกีารโอนกรรมสทิธิ cล่าชา้ ไม่ตรงตามประมาณการที�บรษิทัฯคาดไว ้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ 
และบรษิทัฯย่อยอาจเลื�อนการเปิดโครงการและชะลอการลงทุนเพื�อรอดสูถานการณ์ และจะเปิดโครงการหรอืกลบัมา
ลงทุนเมื�อมั �นใจว่าสถานการณ์ต่างๆคลี�คลาย 

3) สภาวะเศรษฐกิจ 

ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกซึ�งสง่ผลกระทบต่อประเทศไทยและความเชื�อมั �นของผูบ้รโิภคอาจจะทาํให้
ผูบ้รโิภคมกีาํลงัซื
อลดลงหรอือาจตดัสนิใจชะลอการซื
อออกไปซึ�งทาํใหบ้รษิทัฯอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขาย
โครงการเป็นระยะเวลาที�นานขึ
นและอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯได ้

4) ความสามารถในการทาํกาํไร 

แนวโน้มต้นทุนการดําเนินธุรกจิที�ปรบัตวัสงูขึ
นเช่นค่าที�ดนิ ค่าจา้งแรงงาน ค่าวสัดุก่อสรา้ง ซึ�งจะมผีลต่อ
การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที�บรษิัทฯ คาดว่าจะมคีวามท้าทายมากขึ
นในการบรหิารจดัการต้นทุนค่าที�ดินและค่า
ก่อสรา้ง และการดําเนินกลยุทธก์ารตลาดที�จะสามารถคงระดบัราคาขายอสงัหารมิทรพัยห์รอืคงระดบัความสามารถ
ในการทาํกาํไรใหม้ปีระสทิธภิาพเหมอืนกนัที�ผ่านมาในอดตี 

5) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เนื�องดว้ยการดําเนินธุรกจิดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย บรษิทัฯ ต้องมกีารพึ�งพงึเงนิกูย้มืระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นจํานวนมาก ท่ามกลางปจัจยัความไม่แน่นอนหลายประการ ภาคธนาคารเริ�มมคีวาม



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 
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เขม้งวดในการปล่อยสนิเชื�อมากขึ
น นอกจากนั 
นต้นทุนทางการเงนิอาจมคีวามเสี�ยงที�จะปรบัตวัสงูขึ
นได้ ส่งผลให้
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ชะลอการพฒันาโครงการใหม่ๆ ในอนาคต 

6) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั =งแรก 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนเป็นครั 
งแรกในครั 
งนี
จาํนวนหุน้ของบรษิทัฯ จะเพิ�มขึ
นอกี ?N@
ลา้นหุน้จาก ON@ ลา้นหุน้ รวมเป็น f@@ ลา้นหุน้ (มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ @.N บาท) หรอืคดิเป็นการลดลงของส่วนแบ่ง
กําไรต่อหุน้ (Earning Per Share Dilution) และสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้ือหุน้ (Control Dilution) ร้อยละ �N.@@ 
ซึ�งจะสง่ผลใหอ้ตัรากาํไรต่อหุน้ของบรษิทัฯในอนาคตลดลงเนื�องจากจาํนวนหุน้ที�ใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณเพิ�มขึ
น 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัมโีครงการที�พฒันาเสรจ็แลว้และอยู่ในระหว่างการรบัรูร้ายไดแ้ละโครงการที�อยู่
ระหว่างการพัฒนาซึ�งจะสามารถทยอยโอนกรรมสิทธิ cและรับรู้รายได้ในปี 2557 ถึงปี 2560 อีกหลายโครงการ
นอกจากนี
บรษิทัฯคาดว่าในระยะยาวบรษิทัฯจะไดร้บัผลดจีากการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเงนิที�ได้
จะนําไปใชพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัซึ�งจะสง่ผลใหบ้รษิทัฯมกีาํไรสทุธเิพิ�มขึ
นเพื�อชดเชยกบัผลกระทบ
จากจาํนวนหุน้ที�เพิ�มขึ
นดงักล่าว 

L) การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื=อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย(ESOP Warrant) 

จากมตทิี�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครง้ที� V/�NNl ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�
จะซื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯ จาํนวน P,150,000 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย (ESOP Warrant) ซึ�งจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �(ปรบัปรุง �NNN) เรื�อง การจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์กําหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องรบัรูค่้าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ จากการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์ห้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ ดงักล่าว (Share based payment) ทําใหอ้าจ
สง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯได ้

นอกจากนี
 ในกรณีที�มกีารใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน
ของบรษิทัฯ ทั 
งจํานวน P,?N@,@@@ หน่วย บรษิทัฯ จะไดร้บัผลกระทบทําใหร้าคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ จะลดลง
ในอตัรารอ้ยละ 0.26 บนสมมตฐิานราคาตลาดของหุน้บรษิทัฯ คอื ราคาเสนอขายหุน้เพิ�มทุนใหแ้ก่ประชาชนครั 
งแรก 
(IPO Price) ที�เท่ากบั 9.00 บาทต่อหุน้และราคาใชส้ทิธซิื
อหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ตํ�ากว่าราคา IPO รอ้ยละN@ 
จะเท่ากบัราคาใชส้ทิธ ิที�ราคา 4.50 บาทต่อหุน้ รวมถงึบรษิทัฯ จะไดผ้ลกระทบทําใหส้่วนแบ่งกําไรต่อหุน้ (Earning 
Per Share Dilution) และสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution)จะลดลงในอตัรารอ้ยละ @.N� ของสว่น
แบ่งกําไรหรอืสทิธใินการออกเสยีงเดมิโดยคํานวณเปรยีบเทยีบกบัจํานวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของบรษิทัฯ 
จาํนวนf@P,?N0,000 หุน้ (ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิ�มทุนใหแ้ก่ประชาชนครั 
งแรกและการ
ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิั 
งจาํนวน) 

อย่างไรกต็ามจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื
อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ที�จะออกและเสนอขายนั 
น 
มจีํานวนค่อนขา้งน้อย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ @.l@ ของจํานวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของบรษิทัฯ ก่อนการเสนอ
ขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั 
งแรก (IPO) จํานวน ON@,000,000 หุ้น ทั 
งนี
บริษัทฯยังมีโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ที�จะสามารถทยอยโอนกรรมสทิธิ cและรบัรู้รายได้ในปี 2557 ถึงปี 25f@อีกหลายโครงการ ดงันั 
น
บรษิทัฯเชื�อว่าในระยะยาวบรษิทัฯจะมผีลการดาํเนินงานที�เตบิโตขึ
น เพื�อชดเชยกบัผลกระทบจากการรบัรูค่้าใชจ้่าย



 

   
บรษิทั ออรจิิ
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จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share based payment)ดงักล่าว และจะส่งผลใหบ้รษิทัฯมกีําไรสุทธเิพิ�มขึ
นเพื�อ
ชดเชยกบัผลกระทบจากจาํนวนหุน้ที�เพิ�มขึ
นดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

 
กำรเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี้ เป็นกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิัท   

ออรจิิ้น พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ ”) จ ำนวน 150,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท คดิ
เป็นรอ้ยละ 25.00 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ใน
ครัง้นี้ กำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ เป็นไปตำมมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2557 
เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2557 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1.  รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

1.1  ลกัษณะส าคญัของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเสนอขายโดยบริษทัฯ 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  :  หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย  :  จ ำนวน 150,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ของ
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้ 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  :  0.50 บำท 

ราคาเสนอขาย  :  9.00 บำทต่อหุน้ 

มูลค่ารวมของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  :  1,350,000,000 บำท 

ระยะเวลาจองซ้ือ : 30 กนัยำยน และ 1 – 2 ตลุำคม 2558 
 

1.2  สดัส่วนการเสนอขายหุ้นสามญั 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดจ ำนวน 150,000,000 หุ้น เป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 โดยมสีดัส่วนกำรเสนอ
ขำยหุน้ ดงันี้ 

เสนอขำยต่อบุคคลทัว่ไป :  ประมำณ 75,000,000 หุน้ 

เสนอขำยต่อนกัลงทนุสถำบนัในประเทศ :  ประมำณ 30,000,000 หุน้ 

เสนอขำยต่อผูม้อีปุกำรคณุของบรษิทัฯ  :  ประมำณ 45,000,000 หุน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรใชด้ลุยพนิิจในกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวน
หุน้สำมญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภทขำ้งต้น หรอืเปลี่ยนแปลงวธิกีำรจดัสรรหุน้สำมญัตำมรำยละเอยีดที่
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ก ำหนดไว้ในขอ้ 6.6 โดยพจิำรณำจำกปจัจยัต่ำงๆ เช่น ปรมิำณควำมตอ้งกำรซื้อหุน้สำมญัของนักลงทุนในแต่ละ
ประเภท เป็นตน้ เพือ่ใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

 

นิยามท่ีใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

บุคคลทัว่ไป หมำยถงึ บุคคลธรรมดำทีเ่ป็นลูกคำ้ และ/หรอื นิตบิุคคลทีม่ใิช่นักลงทุนสถำบนัตำมค ำจ ำกดัควำมที่
ระบุไวด้ำ้นล่ำง รวมถงึลกูคำ้หรอืผูท้ีค่ำดว่ำจะเป็นลกูคำ้ คู่สญัญำ บรษิทัคู่คำ้ ผูท้ ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิ หรอื ผูม้ ี
อปุกำรคณุไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึ่งได้แก่ ลูกคำ้ที่ท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ ลูกคำ้ดำ้นวำณิชธนกจิ 
บรษิทัคู่ค้ำ ผู้ให้ค ำปรกึษำทำงธุรกิจ ผู้ให้กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะน ำธุรกจิด้ำนกำรซื้อขำย
หลกัทรพัย ์และวำณชิธนกจิ หรอืผูท้ีค่ำดว่ำจะเป็นลกูคำ้ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ต่ำงๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ ทัง้ทีต่ดิต่อในปจัจุบนั ทีเ่คยตดิต่อ หรอืผูท้ ีค่ำดว่ำจะไดต้ดิต่อของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2    

บุคคลทัว่ไปสำมำรถจองซือ้หุน้สำมญัผำ่นผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ตำมวธิทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7 โดยกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป
จะจดัสรรตำมดลุยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำย ตำมหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6 และวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.1 ทัง้นี้ ไม่รวมถงึกำรจดัสรรใหแ้ก่ตนเอง 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคมุ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย และผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งของผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตลอดจนกองทุนรวมซึง่มลีกัษณะ
ต้องห้ำม ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่3 สงิหำคม 2552 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

นักลงทุนสถาบนั หมำยถงึ ผูล้งทุนประเภทสถำบนัทีจ่องซื้อหุน้สำมญัผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ที่มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบหลกัทรพัยท์ี่ 
กจ.17/2551 เรือ่งกำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเกีย่วกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

(1)  ธนำคำรพำณชิย ์

(2)  บรษิทัเงนิทุน 

(3)  บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นทรพัย์สนิของตนเอง หรอืเพื่อกำรบรหิำรกองทุนส่วนบุคคล หรอืเพื่อกำร
จดักำรโครงกำรลงทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และ
ธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์

(4)  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

(5)  บรษิทัประกนัภยั 

(6)  ส่วนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ หรอืนิตบิุคคลอื่นที่มกีฎหมำย
เฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
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(7)  ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

(8)  สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศ 

(9) กองทุนเพือ่กำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงนิ 

(10) กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(11) กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

(12) กองทุนรวม 

(13) ผูล้งทุนต่ำงประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตำม (1) ถงึ (12) โดยอนุโลม 

นกัลงทุนสถำบนัดงักล่ำวจะตอ้งจองซือ้หุน้ผำ่นผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบนัสำมำรถซือ้หุน้ไดต้ำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.2 และในกำรจดัสรรหุน้
ใหแ้ก่นักลงทุนสถำบนัจะอยู่ในดุลยพนิิจของผู้จดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและผู้รบัประกนักำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว ตำม
วธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.2 

ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ  หมำยถงึ 

(1) บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิติบุคคล ที่มีควำมสมัพนัธ์อนัดกีบับรษิัทฯ  และบรษิัทย่อย เช่น ผู้ที่มี
ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรคำ้ ลูกคำ้ เจ้ำหนี้กำรคำ้ พนักงำนและทีป่รกึษำของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย 
เป็นตน้ 

(2) บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิตบิุคคลที่บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ต้องกำรชกัชวนใหเ้ป็นลูกค้ำหรอืผู้
จดัหำวตัถุดบิของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ในอนำคต 

(3) บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิติบุคคลที่บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย พจิำรณำแล้วว่ำสำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลอืบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ในกำรประกอบธุรกจิไดท้ ัง้ในปจัจุบนัและอนำคต 

(4) บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิตบิุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบัผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  

ผู้มีอุปกำรคุณของบรษิัทฯ  ดงักล่ำวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยผูม้อีปุกำรคณุของบรษิทัฯ  สำมำรถซือ้หุน้ไดต้ำมวธิกีำรทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 
6.7.3 และในกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  จะอยู่ในดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  และ/หรอื
บุคคลที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้มอบหมำย ตำมวธิีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 ทัง้นี้ ไม่รวมถึงกำรจดัสรรให้แก่ 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม บรษิทัใหญ่ และผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกนัตำมทีก่ ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ประเภทหุน้ และใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ของบรษิทัทีอ่อกตรำสำรทุน ลงวนัที ่7 พฤศจกิำยน 2557 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

กำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้ มไิดเ้ป็นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรอืประชำชนเป็นกำรทัว่ไป เนื่องจำกควำม
ตอ้งกำรซื้อจำกกลุ่มบุคคลขำ้งตน้เพยีงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้แลว้ และสำมำรถกระจำยหุน้ใน
วงกวำ้งไดอ้ยำ่งเพยีงพอ 
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1.3  สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขอ่ืน 

หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ ำนวน 150,000,000 หุน้ ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ จะไดร้บัสทิธแิละผลประโยชน์
ทำงกฎหมำยเท่ำเทยีมกบัหุน้สำมญัเดมิของบรษิทัฯ  ทุกประกำร 

 

1.4  ตลาดรองของหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ มคีวำมประสงคท์ีจ่ะเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนในครัง้นี้ก่อนทีจ่ะไดร้บัทรำบผลกำรพจิำรณำ
ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย์ฯ”) ในกำรรบัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ  เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีน บรษิทัฯ จงึยงัมคีวำมเสีย่งทีอ่ำจจะไม่ไดร้บัอนุญำตจำกตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดย้ื่นค ำขอใหร้บั
หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ตำมเกณฑก์ำรรบัหลกัทรพัยด์ว้ยเกณฑ์
ก ำไร (profit test)  เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิำยน 2557 และบรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ  ในเบื้องต้นแล้วเหน็ว่ำ  บรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำม
ขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ว่ำดว้ยเรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธิเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ .ศ. 
2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และตำมหนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 10/2551 ลงวนัที ่20 
กุมภำพนัธ์ 2551 เรื่องกำรปรบัปรงุหลกัเกณฑร์บัหลกัทรพัย์ เพื่อสนับสนุนกำรจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ที่
จะสำมำรถเขำ้จดทะเบยีนในได ้ยกเว้นคุณสมบตัติำมขอ้ 5 (3) เรื่องกำรกระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อย ซึ่งบรษิัทฯ 
จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้สำมญัรำยยอ่ยไมน้่อยกวำ่ 1,000 รำย ซึง่ถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 25 ของทุนช ำระแลว้ และ
ผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวแต่ละรำยตอ้งถอืหุน้ไมน่้อยกวำ่ 1 หน่วยกำรซือ้ขำย เมือ่บรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยหุน้สำมญัต่อประชำชน 
จะท ำใหบ้รษิัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อยแล้ว  บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรให้ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อไป  

 

1.5  ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรหำ้มผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งขำยหุน้และหลกัทรพัยภ์ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ 
ตอ้งสัง่หำ้มผูม้สีว่นรว่มในกำรบรหิำรและผูถ้อืหุน้รำยอืน่ๆ น ำหุน้สำมญัของตนซึง่มจี ำนวนรวมกนัเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 
55 ของทุนช ำระแล้วหลงักำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนแล้วเสรจ็ออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่ ้น
สำมญัของบรษิทัฯ เริม่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยหลงัจำกวนัทีหุ่น้สำมญัของบรษิทัฯ ท ำกำรซือ้ขำยใน
ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดอืน ผูท้ีถ่กูส ัง่หำ้มดงักล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุน้สำมญัสัง่หำ้มขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์
ฯ จ ำนวนรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดทีถู่กสัง่หำ้มขำยดงักล่ำว และสำมำรถขำยสว่นทีเ่หลือไดเ้มื่อครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 
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2.  ข้อจ ำกดักำรโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 

หุน้สำมญัของบรษิทัฯ โอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่สีญัชำตติ่ำงดำ้ว
ถอืหุน้ในบรษิทัฯ เกนิกวำ่รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด อยำ่งไรกด็ ีกำรโอนหุน้สำมญัของบรษิทัฯ 
จะสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอน และลงลำยมอืชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บัโอน และส่งมอบใบ
หุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน กำรโอนหุน้สำมญัจะใชย้นักบับรษิทัฯ ไดต้่อเมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัค ำรอ้งขอใหล้งทะเบยีนกำรโอนหุน้
สำมญัแล้ว แต่จะใช้ยนืยนับุคคลภำยนอกได้เมื่อบรษิทัฯ ได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นสำมญัแล้ว โดยบรษิัทฯ จะ
ลงทะเบยีนกำรโอนหุ้นภำยใน 14 วนั นับแต่วนัได้รบักำรรอ้งขอนัน้ หรอืหำกบรษิัทฯ เห็นว่ำกำรโอนหุ้นนัน้ไม่
ถกูตอ้งสมบรูณ์ บรษิทัฯ จะแจง้แก่ผูย้ ืน่ค ำรอ้งขอภำยใน 7 วนั ทัง้นี้ กำรโอนหุน้สำมญัทีซ่ือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ฯ
ให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัยฯ์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
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3.  ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  

กำรก ำหนดรำคำหุ้นที่จะเสนอขำยในครัง้นี้ได้มกีำรพิจำรณำจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรซื้อหลกัทรพัย์ 
(Book Building) ซึง่เป็นวธิกีำรส ำรวจปรมิำณควำมตอ้งกำรซือ้หุน้สำมญัของนกัลงทุนสถำบนัทัง้ในและต่ำงประเทศ
ในแต่ละระดบัรำคำ โดยรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนในครัง้นี้เท่ำกบัหุน้ละ 9.00 บำท คดิเป็นอตัรำส่วน
รำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธต่ิอหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมำณ 18.41 เท่ำ โดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธขิอง
บรษิทัฯ  ในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสดุ (ตัง้แต่ไตรมำส 3 ปี 2557 ถงึไตรมำส 2 ปี 2558) ซึง่เท่ำกบั 293.36 ลำ้นบำท และ
หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมด 600,000,000 หุน้ (Fully diluted) จะไดก้ ำไรสทุธเิท่ำกบั 0.49 บำทต่อหุน้  

ทัง้นี้ อตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธดิงักล่ำว ค ำนวณจำกผลประกอบกำรในอดตีของบรษิทัฯ โดยทีย่งัมไิด้
พิจำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำนและโครงกำรในอนำคต ซึ่งเป็นปจัจยัส ำคัญปจัจยัหน่ึงที่นักลงทุนควรพิจำรณำ
ประกอบกำรตดัสนิใจในกำรลงทุน 



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
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4.  ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

ในกำรพจิำณำขอ้มูลทำงกำรเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรประเมนิรำคำหุน้ที่เสนอ
ขำย บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ลีกัษณะกำรประกอบธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึหรอืใกลเ้คยีงกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  ซึง่
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  

1) บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
2) บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) 
3) บรษิทั เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
4) บรษิทั อนนัดำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
5) บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
6) บรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
ทัง้นี้ หำกเปรยีบเทยีบกบัค่ำเฉลี่ยอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio: “P/E”) 

ในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที ่18 สงิหำคม 2557 ถงึ 17 กนัยำยน 2558 ของบรษิทัจดทะเบยีนที่
ด ำเนินธุรกจิคลำ้ยคลงึกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ดงัรำยชื่อขำ้งตน้ ซึง่มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 9.53 เท่ำ 

ตำรำงสรุปขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรเปรยีบเทยีบเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธต่ิอหุน้ ณ วนัที ่17 กนัยำยน 2558 
สรุปดงันี้ 

บริษทั* ตวัย่อ 
(Ticker) 

ราคาตลาด 
(บาทต่อหุ้น)1 

อตัราส่วนราคาหุ้นต่อ
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (เท่า) 2 

บมจ. พฤกษำ เรยีลเอสเตท PS 28.60 9.41 
บมจ. ศุภำลยั  SPALI 21.64 7.32 
บมจ. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์ SENA 3.96 8.42 
บมจ. อนนัดำ ดเีวลลอปเมน้ท ์ ANAN 3.79 12.41 
บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด)์ AP 6.69 7.39 
บมจ. แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์ LPN 20.02 12.22 
  ค่ำเฉลีย่ 9.53 

ทีม่ำ: SETSMART 
หมำยเหตุ:  *บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ลีกัษณะกำรประกอบธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึหรอืใกลเ้คยีงกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ   

1 รำคำปิดต่อหุน้เฉลีย่ 1 เดอืนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที ่18 สงิหำคม 2557 ถงึวนัที ่17 กนัยำยน 2558 
2 ก ำไรสุทธใินช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนยอ้นหลงั (ไตรมำสที ่3 ของปี 2557 ถงึ ไตรมำสที ่2 ของปี 2558) 
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5.  ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 

- ไม่ม ี– 
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6.  การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดวธิกีำรจอง
ซื้อหลกัทรพัย์และวธิกีำรจดัสรรหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในหนังสอืชีช้วนฉบบันี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกดิ
ปญัหำ อุปสรรคหรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำร ทัง้น้ี เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่นักลงทุนอย่ำงเป็นธรรม และ
เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

 

6.1  วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6.2 
 

6.2  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

6.2.1  ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย  

บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ชัน้ 1, 3, และ 19 อำคำรธนำคำรกสกิรไทย  

เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2696-0000  

โทรสำร  0-2696-0099 
 
 
 
6.2.2  ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ีกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

132 อำคำรสนิธร ชัน้ 2 ถนนวทิยุ 

แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2205-7000  

โทรสำร  0-2205-7171 
 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

25 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17  

ถนนสำทรใต ้เขตสำทร 
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กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0-2638-5000, 0-2287-6000  

โทรสำร  0-2287-6001 
 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

287 อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 16  

แขวงสลีม เขตบำงรกั  

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0-2695-5000  

โทรสำร  0-2631-1709 
 

6.3  เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

6.3.1  เง่ือนไขในการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญั 

บริษัทฯ ตกลงมอบหมำยให้ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ด ำเนินกำรจดั
จ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ  ซึง่จะเสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวน 150,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 9.00 
บำท ตำมสดัส่วนกำรจดัสรรตำมทีป่รำกฏในขอ้ 1.2 โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยม์ขีอ้ตกลงยอมรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำยหุ้นประเภทรบัประกนัผลกำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอน (Firm Underwriting) ทัง้นี้รำยละเอยีดให้
เป็นไปตำมสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผูจ้ดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยมสีทิธยิกเลกิกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัในครัง้นี้ เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) ซึ่ง
รวมถงึเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement)  

(ข) เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงดำ้นกำรเงนิ เศรษฐกจิ หรอืกำรเมอืงทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ  หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัในธุรกิจหรือกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัจ ำหน่ำยในครัง้นี้  

(ค) เมื่อมกีำรยกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) 
หรอื 

(ง) เมื่อมเีหตุทีท่ ำใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงำนรำชกำรสัง่ระงบัหรอืหยุดกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์
หรอืไม่สำมำรถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำยได ้

ทัง้นี้ รำยละเอยีดและเงื่อนไขในกำรยกเลกิกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัและกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัดงักล่ำว
ขำ้งต้นจะเป็นไปตำมรำยละเอยีดและเงื่อนไขทีจ่ะก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) 
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ในกรณีทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยยกเลกิกำรเสนอขำยหรอืกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้ใน
ครัง้นี้จำกเหตุในขอ้ (ก) - (ง) ขำ้งต้น หรอืเหตุอื่นทีร่ะบุไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยและผูจ้ดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซือ้ทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แต่ละรำยทีจ่อง
ซือ้หุน้สำมญัในสว่นของตน ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.9 
 
6.3.2  ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญั 

บริษัทฯ ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ให้แก่ผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 (ไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 30,375,000 บำท โดยจะช ำระ
ใหภ้ำยใน 7 วนัท ำกำร หลงัจำกวนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเงนิค่ำจองซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยค์รบถว้น 
 
6.3.3  ประมาณการจ านวนเงินค่าหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ จะได้รบั 

ประมำณกำรจ ำนวนเงนิค่ำหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั 
หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 150,000,000 หุน้ในรำคำหุน้ละ 9.00 บำท  1,350,000,000 บำท 
หกั ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเสนอขำยหุน้สำมญั      34,980,000  บำท 
จ ำนวนเงนิค่ำหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั  1,315,020,000  บำท 
จ ำนวนเงนิค่ำหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัต่อหุน้               8.77  บำท 
 

6.4  ประมาณการค่าใช้จา่ยในการเสนอขายหลกัทรพัย ์1 

ประมำณค่ำใชจ้่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  
ค่ำธรรมเนียมค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ          50,000  บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน        50,000  บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหุน้สำมญั    1,080,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ในกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน2      150,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้        75,000  บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  30,375,000  บำท 
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 3    3,200,000  บำท 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน  34,980,000  บาท 

 
หมำยเหตุ :  1  ค่ำใชจ้่ำยขำ้งตน้ไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 
 2 ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี 
 3  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมถึง ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำ

ประชำสมัพนัธ ์ค่ำพมิพห์นงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุน้ และเอกสำรอื่นๆ เป็นตน้ 

 

6.5  วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรพัย ์
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ส่วนที ่3 หน้ำที ่4 

ส ำหรบับุคคลทัว่ไป 

สำมำรถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญัไดท้ีส่ ำนกังำนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมที่
ระบุไว้ในขอ้ 6.2 ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. - 16.00 น. ตัง้แต่วนัทีห่นังสอืชีช้วนมผีลบงัคบัใชจ้นถึงวนัสิน้สุดกำร
จองซือ้ 

ส ำหรบันกัลงทุนสถำบนั 

สำมำรถติดต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนและใบจองซื้อหุน้สำมญัได้ที่ส ำนักงำนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. - 16.00 น. ตัง้แต่วนัทีห่นังสอืชีช้วนมี
ผลบงัคบัใชจ้นถงึวนัสิน้สดุกำรจองซือ้ 

ส ำหรบัผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ   

สำมำรถติดต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนและใบจองซื้อหุน้สำมญัได้ที่ส ำนักงำนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. - 16.00 น. ตัง้แต่วนัทีห่นังสอืชีช้วนมี
ผลบงัคบัใชจ้นถงึวนัสิน้สดุกำรจองซือ้ 

ทัง้นี้ บุคคลทัว่ไป นักลงทุนสถำบนั ผู้มอีุปกำรคุณของบรษิทัฯ สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสอืชี้
ชวนซึ่งมขีอ้มูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสอืชี้ชวนที่ยื่นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัยฯ์ จำกเวบ็ไซต์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศกึษำรำยละเอยีดกำรเสนอขำยหุน้
สำมญัครัง้นี้ไดก้่อนท ำกำรจองซือ้หุน้สำมญั 
 

 

 

6.6  วิธีการจดัสรรหลกัทรพัย ์

กำรจดัสรรหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ แบ่งเป็นกำรจดัสรร 3 ส่วน ตำมรำยละเอยีดในขอ้ 1.2 ได้แก่ (1) 
บุคคลทัว่ไป (2) นกัลงทุนสถำบนั (3) ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  

กำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้ มไิดเ้ป็นกำรเสนอขำยต่อนกัลงทุนรำยย่อยหรอืประชำชนเป็นกำรทัว่ไป เนื่องจำก
ควำมต้องกำรซือ้จำกกลุ่มบุคคลขำ้งต้นเพยีงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ที่เสนอขำยในครัง้นี้แลว้ และสำมำรถ
กระจำยหุน้ในวงกวำ้งไดอ้ย่ำงเพยีงพอ 

นอกจำกนี้ กำรจดัสรรหุน้สำมญัโดยผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะอยู่ภำยใตเ้กณฑด์งันี้ 

1.  ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะ
ไม่จดัสรรหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ตนเอง ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหุน้ทีร่่วมจดัจ ำหน่ำย ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุมบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยของตนเอง หรอืของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหุน้ทีร่่วมจดัจ ำหน่ำย 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกองทุนรวมทีม่ลีกัษณะทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
และผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยถูกห้ำมมใิห้จดัสรรหลกัทรพัย์ให้  ตลอดจนบุคคลที่
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ส่วนที ่3 หน้ำที ่5 

บรษิทัฯ ถูกหำ้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยใ์ห ้รวมทัง้จะไม่จดัสรรหุน้ใหก้บับรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทัง้นี้  
เป็นไปตำมรำยละเอยีดที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทธ . 70/2552 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่3 สงิหำคม 2552 (รวมทัง้ทีไ่ด้
มกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้ และใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ของบรษิัททีอ่อกตรำสำรทุน ลง
วนัที ่7 พฤศจกิำยน 2557 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.  ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจเปลีย่นแปลงจ ำนวน
หุ้นสำมัญที่จ ัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจัดสรรให้แก่บุคคลทัว่ไป
เพิม่เตมิ หำกพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำมหีุน้สำมญัเหลอืจำกกำรจดัสรรในส่วนของนักลงทุนสถำบนั เป็น
ตน้ ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

3.  ภำยหลงัจำกกำรปิดรบัจองซื้อหุน้สำมญัส ำหรบัผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำยอำจพจิำรณำขยำยระยะเวลำกำรจองซือ้หุน้สำมญัส ำหรบัผูจ้องซือ้ประเภท
ใดประเภทหนึ่ง หรอืเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง 
เช่น หำกพบว่ำมหีุน้สำมญัเหลอืจำกกำรจดัสรรในสว่นผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  แต่มผีูส้นใจจองซือ้
หุน้สำมญัเกนิกว่ำจ ำนวนทีจ่ะจดัสรรส ำหรบัส่วนของบุคคลทัว่ไป หรอืนักลงทุนสถำบนั เป็นต้น ทัง้นี้ 
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะอยู่ภำยใตดุ้ลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยปฏบิตัติำมกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และจะมกีำรแจง้ข่ำวใหน้ักลงทุนทีเ่กีย่ วขอ้งได้
ทรำบโดยทัว่กนั ทำงสือ่ต่ำงๆ ทีเ่หมำะสมต่อไป 

4.  กำรจดัสรรหุ้นสำมญัในครัง้นี้เป็นกำรปฏบิตัิเพื่อให้สอดคล้องกบัคุณสมบตัิที่ก ำหนดตำมขอ้ 5 (3) 
เรื่อง กำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยภำยใต้ขอ้บงัคบั เรื่อง กำรรบัหุ้นสำมญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธเิป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2544 ลงวนัที ่22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 
6.6.1  วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลทัว่ไป 

กำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 
โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูม้อีุปกำรคุณ ผูท้ีเ่ป็นลูกคำ้หรอืคำดว่ำจะเป็นลกูคำ้ของผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูม้คีวำมสมัพนัธท์ำง
ธุรกจิก่อน จงึจดัสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็
ได้ หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดกไ็ด้ ทัง้นี้จ ำนวนหุ้นที่จดัสรรให้แก่บุคคลทัว่ไปจะมี
จ ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่เป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

หำกยอดกำรจองซือ้หุน้สำมญัของผูจ้องซือ้บุคคลทัว่ไปครบตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยตำมทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2  ขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซือ้หุน้สำมญัของบุคคลทัว่ไปก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ 
 
6.6.2  วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่นักลงทุนสถาบนั 
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กำรจัดสรรหุ้นสำมญัให้แก่นักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ใน
จ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรร
ใหแ้ก่นกัลงทุนสถำบนัทัว่ไปจะมจี ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่เป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

หำกยอดกำรจองซือ้หุน้สำมญัครบตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซื้อหุน้สำมญัก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ 

 
6.6.3  วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ  

กำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ  
และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  หรอืกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมของบรษิัทฯ  
โดยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลใด และ /หรือในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏเิสธกำร
จดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้โดยจ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  จะมจี ำนวนขัน้
ต ่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหำกปรำกฏว่ำยงัมจี ำนวนหุ้นสำมญัคงเหลอื
ภำยหลงักำรจดัสรรให้แก่ผู้มอีุปกำรคุณของบรษิัทฯ  ขำ้งต้น ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยอำจพิจำรณำจดัสรรจ ำนวนหุ้นสำมญัคงเหลือดงักล่ำวให้แก่นักลงทุนสถำบนั หรือบุคคลทัว่ไป
เพิม่เตมิ   

 
  

6.7  วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญั 

6.7.1  ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไปจะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่เป็นทวคีูณของ 100 

หุน้ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถ้วนและชดัเจน
พร้อมลงลำยมอืชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท  (ถ้ำม)ี และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
ดงัต่อไปนี้ 

-  ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่
หมดอำยุ และลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน 
ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน ทีย่งัไม่หมดอำยุ และ
หรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้นหน้ำทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ีย่งัไม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำ
บตัรประจ ำตัวประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และส ำเนำ
ทะเบยีนบ้ำนทีผู่้เยำวอ์ำศยัอยู่ พร้อมใหผู้ป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง และ/
หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ที่มีบตัรประจ ำตัวประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ ของผูเ้ยำวแ์ละของผูป้กครอง (บดิำ/มำรดำ) และ
ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีผู่เ้ยำวอ์ำศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง)  
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-  ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตต่ิำงดำ้ว: ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืหนงัสอืเดนิทำง
ทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผู้เยำวจ์ะต้อง
แนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย) 

-  ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ พร้อมลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของ
นิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำ
หนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้
บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) 
ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจ
ลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำใบ
ต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลง
นำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พร้อมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้
ทัง้หมดที่ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดย
เจำ้หน้ำที ่Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีข่องสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกตอ้ง และมอีำยุไม่เกนิ 6 
เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 

- กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำ สญัชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์หรือเปิด
บญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลูกค้ำ
และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ ได้ด ำ เนิ นกำรจัดท ำ แบบประ เมิน
ควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบั ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดงักล่ำวไม่จ ำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ 
Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อดงักล่ำวจะต้องกรอกรำยละเอียดใน
เอกสำรใบจองซือ้และลงลำยมอืชื่อเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรจองซือ้หลกัทรพัยใ์หแ้กผู่้
จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่จะท ำกำรจองซื้อ ทัง้นี้หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำว
ข้ำงต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จ ัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซื้อ ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่
ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(Scriptless 
System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูล
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เพิ่ม เติม ส ำห รับกำรด ำ เนิ นกำรตำม  Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA)” ส ำหรับผู้จองซื้อที่ เ ป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล และเอกสำร 
“แบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิุคคล” 
ส ำหรบัผูจ้องซือ้นิตบิุคคลเท่ำนัน้ พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู เพื่อเป็น
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

- กำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์
ของผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(เฉพำะรำยที่เปิดรบัจองซือ้
ผ่ำนระบบออนไลน์ซึ่งได้แก่ บริษัทหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) บริษัท
หลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั 
โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2 ซึง่ผ่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC 
/ CDD) และไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถรบัควำมเสีย่ง (Suitability 
Test) กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยใ์นช่วงระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ โดยผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะตอ้งมกีำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ทีร่ดักุม
เพยีงพอ สำมำรถตรวจสอบตวัตนของผู้จองซื้อได้โดยใชช้ื่อผู้ใช ้(User Name) และ
รหสัผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยนัว่ำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกบักำร
เสนอขำยหุน้ในหนังสอืชี้ชวนและ/หรอื ขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัย์ และยนิยอมผูกพนั
ตำมหนังสอืชีช้วนของหลกัทรพัย์ และ/หรอืขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัยด์งักล่ำว โดยผู้
จองซื้อไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบ
เอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้ ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ได้จดัให้มหีนังสอืชี้
ชวนและขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัย์ดงักล่ำวในเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์ทัง้นี้ วธิกีำรจองซือ้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอยีดหรอืขัน้ตอนทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยแ์ต่ละรำยอำจก ำหนดเพิม่เตมิส ำหรบัลกูคำ้ของตนในภำยหลงั 

- กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
แนะน ำกำรลงทุน หรอื Investment Consultant (IC) ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (เฉพำะรำยที่
เปิดรับจองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บันทึกเทปซึ่งได้แก่  บริษัทหลักทรพัย์ กสิกรไทย 
จ ำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัท
หลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั โดยยนืยนักำรจองซือ้ผ่ำนโทรศพัทบ์นัทกึเทปได้ โดยผู้
จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จ ัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีจ่ะท ำกำรจองซือ้ และไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบ
เพื่ อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ  (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC / CDD) และด ำเนินกำรจดัท ำประเมนิควำมสำมำรถรบัควำมเสี่ยง 
(Suitability Test) กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีก่อนกำร
จองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยจะต้องมี
กำรควบคุมกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทปที่รดักุมเพียงพอ และสำมำรถ
ตรวจสอบควำมมตีวัตนของลูกคำ้ได ้โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนำมในใบ
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จองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะตอ้งปฏบิตัติำมเกณฑ ์ดงันี้ 

 ผูแ้นะน ำกำรลงทุนต้องตดิต่อผูจ้องซือ้ในกำรด ำเนินกำรกำรจองซือ้หลกัทรพัย์
ผ่ำนโทรศพัท์บนัทกึเทป เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรจองซื้อ โดยระบุ จ ำนวนหุ้นที่
จดัสรร รำคำทีเ่สนอขำย จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวนัที่
ต้องช ำระรำคำ และแจง้ใหท้รำบว่ำผูจ้องซือ้สำมำรถศกึษำขอ้มูลเกีย่วกบักำร
เสนอขำยหุน้ในหนงัสอืชีช้วน และ/หรอื ขอ้มลูสรุปของหลกัทรพัยผ์่ำนเวบ็ไซต์ 
(Website) ของผู้จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือจำกหนังสือชี้ชวน และ/หรือ 
ขอ้มลูสรุปของหลกัทรพัย ์จำกเวบ็ไซตข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th 

 ผู้แนะน ำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทกึเทปพสิูจน์ตวัตน 
โดยขัน้ตอนกำรตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ เช่นกำรสอบถำมเลขทีบ่ญัชทีีผู่้
จองซื้อมีกับผู้จดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืวนัเดอืน
ปีเกดิ หรอืธนำคำรทีใ่ชช้ ำระรำคำ (ATS) กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรอืชื่อ
ผูแ้นะน ำกำรลงทุน เป็นตน้  

 ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทำงวำจำว่ำไดศ้กึษำขอ้มลูเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญั
ในหนังสอืชีช้วน และ/หรอื ขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัย ์และยนิยอมผูกพนัตำม
หนงัสอืชีช้วน และ/หรอืขอ้มลูสรุปของหลกัทรพัยด์งักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ต้อง
กรอกขอ้มูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไม่ต้องแนบเอกสำร
ใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

 ผู้แนะน ำกำรลงทุนของผู้จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับค ำยืนยันพร้อม
รำยละเอยีดกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ต้องบนัทกึค ำสัง่กำรจอง
ซือ้ผ่ำนระบบทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ดัเตรยีมให ้โดยระบบจะแสดงขอ้มูล
กำรจองผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน วนัและเวลำบนัทกึ
กำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทปสำมำรถจอง
ซื้อได้ตัง้แต่วนัที่ 30 กนัยำยน และ 1-2 ตุลำคม 2558 และผู้จองซื้อที่จองซือ้
ผ่ำนโทรศพัทบ์นัทกึเทปจะตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้หลกัทรพัยต์ำมจ ำนวนทีจ่อง
ซื้อ โดยช ำระเป็นเงนิโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) 
หรอืถอนเงนิทีฝ่ำกอยู่กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมวธิกีำรทีร่ะบุในขอ้ 6.7.1 
(ค) ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยจะด ำเนินกำรโอนเงนิของยอดจองซื้อ
รวมในสว่นของตนเขำ้บญัชบีรษิทัฯ ต่อไป  

อย่ำงไรกต็ำม หำกผูจ้องซือ้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) 
หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อโดยกำรกรอก
รำยละเอยีดในเอกสำรจองซือ้ พรอ้มแนบเอกสำรตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ได ้
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 (ข) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ีส่ ำนักงำน และเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 หรอื 6.2.2  

- กรณีจองซื้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตัง้แต่เวลำ   
8.30 น. – 16:00 น. ของวนัที ่30 กนัยำยน และ 1– 2 ตุลำคม 2558  

- กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้คอื
ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. ของวันที่ 30 กันยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ 2 
ตุลำคม 2558  

- กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้
คือตัง้แต่เวลำ 8.30 น. ของวนัที่ 30 กนัยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น. ของวนัที่ 2 
ตุลำคม 2558 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี ำระเงนิมดีงันี้ 

-  หำกท ำกำรจองซื้อในวนัที่ 30 กนัยำยน 2558 เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. หรือก่อน
เวลำ 11:00 น. ของวนัที่ 1 ตุลำคม 2558 ผู้จองซื้อสำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซื้อโดย
ช ำระเป็น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรอื ATS) (3) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่ำ “เชค็
ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท์ โดยเชค็ แคชเชยีร์เชค็ ดร๊ำฟท์ นัน้ๆ จะต้องลงวนัที่ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื้อ และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักงำนหักบัญชีใน
กรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำรเท่ำนัน้ ทัง้นี้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้เป็นเชค็ 
หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่ จ่ำยบัญชีธนำคำรที่ ผู้จ ัดจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยแ์ต่ละรำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ก ำหนด พรอ้มทัง้เขยีนชือ่ 
นำมสกุล และหมำยเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั (4) กำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีือ้
ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ 

-  หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 11:00 น. ของวนัที ่1 ตุลำคม 2558 หรอื เวลำ 8.30 น. - 
16:00 น. ของวนัที่ 2 ตุลำคม 2558 ผู้จองซื้อจะต้องช ำระค่ำจองซื้อด้วยเงนิสด หรอื
กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer 
System หรอื ATS) หรอืกำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้เท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมตัิ (Automatic Transfer 
System หรอื ATS) จะกระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้องซือ้ทีไ่ดเ้ปิดบญัชเีพื่อซื้อขำยหลกัทรพัย์
กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ที่ได้
ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงนิเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และ
ระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

(ง) ผู้จองซื้อที่ช ำระเงนิค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงนิ กำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัิ 
(Automatic Transfer System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ให้โอนเงนิค่ำจอง
ซื้อ หรือขดีคร่อมและสัง่จ่ำยเช็ค เข้ำบญัชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำย 
ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ก ำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่
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บญัชจีองซือ้ไดจ้ำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้ โดยผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะ
เป็นผูท้ ำกำรโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนให้กบับรษิทัฯ  ต่อไป 

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิค่ำจองซือ้ในขอ้ 
(ค) หรอืหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำมกีำรช ำระค่ำจองซือ้หุน้ มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้และช ำระเงนิ
ไดท้ีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 หรอื 6.2.2 ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวนัที่ 30 
กนัยำยน และวนัที ่1 - 2 ตุลำคม 2558 โดยในกำรจองซือ้เจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองซือ้จะลงลำยมอื
ชื่อ หรอืประทบัตรำ รบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ยกเวน้
ผูจ้องซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ผูจ้องซือ้ไม่ต้อง
น ำสง่ใบจองซือ้หรอืเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

(ฉ) ผูท้ีย่ ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลกิกำรจองซือ้และขอเงนิ
คืนไม่ได้ทัง้นี้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จ ัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยมสีทิธยิกเลกิกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมขอ้ 
(ก) – (จ) ได ้

 

6.7.2  ส าหรบันักลงทุนสถาบนั 

ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นนกัลงทุนสถำบนัจะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นทวคีูณของ 100 
หุน้ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถ้วนและชดัเจน
พร้อมลงลำยมอืชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท  (ถ้ำม)ี และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
ดงัต่อไปนี้ 

-  ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ พร้อมลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของ
นิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำ
หนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้
บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) 
ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจ
ลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำใบ
ต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลง
นำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้
ทัง้หมดที่ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดย



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่12 

เจำ้หน้ำที ่Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีข่องสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกตอ้ง และมอีำยุไม่เกนิ 6 
เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 

- ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ ำนำจใหผู้ด้แูลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ ำเนินกำรจองซือ้แทน: ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูจ้องซือ้มอบอ ำนำจใหผู้ด้แูล
รกัษำผลประโยชน์ด ำเนินกำรจองซือ้แทน พรอ้มแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจ 
ทัง้นี้ เอกสำรดงักล่ำวให้เป็นไปตำมประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ขำ้งต้น (แล้วแต่
กรณี) โดยเอกสำรดงักล่ำวต้องลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมแทน
ผูจ้องซือ้หรอืผูดู้แลรกัษำผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรำส ำคญันิตบิุคคล 
(ถำ้ม)ี 

(ข)  ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ีส่ ำนักงำน และเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้คอื ตัง้แต่
เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวนัที ่30 กนัยำยน และ วนัที ่1 – 2 ตุลำคม 2558  

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี ำระเงนิมดีงันี้ 

-  หำกท ำกำรจองซื้อในวนัที่ 30 กนัยำยน 2558 เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. หรือก่อน
เวลำ 11:00 น. ของวนัที่ 1 ตุลำคม 2558 ผู้จองซื้อสำมำรถช ำระเงินค่ำจองซื้อโดย
ช ำระเป็น (1) เงนิสดหรอืกำรโอนเงนิ หรอืกำรโอนเงนิผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) 
(2) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่ำ “เชค็ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีร์
เชค็ ดร๊ำฟท ์นัน้ๆ จะต้องลงวนัทีภ่ำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ และสำมำรถเรยีกเกบ็
เงนิไดจ้ำกส ำนักงำนหกับญัชใีนกรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำรเท่ำนัน้ ทัง้นี้ 
กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อเป็นเชค็ หรือแคชเชยีร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ำย
บญัชธีนำคำรทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 ก ำหนด พร้อมทัง้เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้
ดำ้นหลงั 

-  หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 11:00 น. ของวนัที ่1 ตุลำคม 2558 หรอื เวลำ 8.30 น. – 
16:00 น. ของวนัที่ 2 ตุลำคม 2558 ผู้จองซื้อจะต้องช ำระค่ำจองซื้อด้วยเงนิสด หรอื
กำรโอนเงนิ หรอืกำรโอนเงนิผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนัน้ 

ทัง้นี้กำรโอนเงนิผ่ำนระบบบำทเนต ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและ
หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจำกกำรท ำธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ ำนวนเงินที่
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ไดร้บัต้องเท่ำกบัยอดจองซือ้เตม็
จ ำนวน) 

(ง)  ผู้จองซื้อทีช่ ำระเงนิค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงนิ กำรโอนเงนิผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) 
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ใหโ้อนเงนิค่ำจองซือ้ หรอืขดีคร่อมและสัง่จ่ำยเชค็ เขำ้บญัชี
จองซื้อหุ้นที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่13 

ก ำหนด ซึง่ผูจ้องซือ้สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขทีบ่ญัชจีองซือ้ไดจ้ำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย โดยผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะเป็น
ผูท้ ำกำรโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บับรษิทัฯ  

(จ)  ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิค่ำจองซือ้ในขอ้ 
(ค) หรอืหลกัฐำนที่แสดงว่ำมกีำรช ำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมญั มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซื้อและ
ช ำระเงนิได้ที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 
ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวนัที ่30 กนัยำยน และ วนัที ่1 – 2 ตุลำคม 2558 โดยใน
กำรจองซือ้เจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองซือ้จะลงลำยมอืชื่อ หรอืประทบัตรำ รบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนใน
กำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ฉ)  ผูท้ีย่ ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลกิกำรจองซือ้และขอเงนิ
คนืไม่ได้ทัง้นี้ ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย มสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิ
กำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) - (จ) ได ้

 
6.7.3  ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ  

ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  จะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นทวคีูณของ 100 
หุน้ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถ้วนและชดัเจน
พร้อมลงลำยมอืชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท  (ถ้ำม)ี และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
ดงัต่อไปนี้ 

-  ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่
หมดอำยุ และลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน 
ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ และ
หรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้นหน้ำทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ีย่งัไม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำ
บตัรประจ ำตัวประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และส ำเนำ
ทะเบยีนบ้ำนทีผู่้เยำวอ์ำศยัอยู่ พร้อมใหผู้ป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง  และ/
หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ที่มีบตัรประจ ำตัวประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ ของผูเ้ยำวแ์ละของผูป้กครอง (บดิำ/มำรดำ) และ
ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีผู่เ้ยำวอ์ำศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตต่ิำงดำ้ว: ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืหนงัสอืเดนิทำง 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ พร้อมลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของ
นิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำ
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หนังสอืเดนิทำง (แลว้แต่กรณี) (ทีย่งัไม่หมดอำยุ) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล
ดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้
บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) 
ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจ
ลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำใบ
ต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลง
นำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้องส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งต้น
ทัง้หมดที่ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดย
เจำ้หน้ำที ่Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีข่องสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกตอ้ง และมอีำยุไม่เกนิ 6 
เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 

- กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำ สญัชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์หรือเปิด
บญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 และได้ผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จกัลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิ เกี่ยวกบั
ลู ก ค้ ำ  (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ ได้
ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสี่ยง (Suitability Test) 
กบั ผูจ้ดักำรกำรจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแลว้ ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปี 
ผู้จองซื้อดงักล่ำวไม่จ ำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำร
จองซื้อ ทัง้นี้หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวขำ้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำร 
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 
พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ 
แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(Scriptless System) โดยผูจ้องซือ้
ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้
ต้องกรอกขอ้มูลเพิม่เติมในใบจองซื้อในส่วน “ขอ้มูลเพิม่เติมส ำหรบักำรด ำเนินกำร
ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคล
ธรรมดำและนิติบุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิุคคล” ส ำหรบัผูจ้องซือ้นิตบิุคคลเท่ำนัน้ พรอ้มลงนำม
รบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

- กำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์
ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผู้ทีม่ ี
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมขอ้ 6.2.1 (บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)) 
ซึง่ผ่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ (Know 
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Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดด้ ำเนินกำรจดัท ำ
แบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ โดย
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะต้องมกีำรควบคุมดูแลกำรจอง
ซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ทีร่ดักุมเพยีงพอ สำมำรถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ไดโ้ดยใช้
ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหสัผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยนืยนัว่ำได้
ศกึษำขอ้มลูเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัในหนงัสอืชีช้วน และ/หรอื ขอ้มลูสรุปของ
หลกัทรพัย ์และยนิยอมผูกพนัตำมหนังสอืชีช้วน และ/หรอืขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัย์
ดงักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึ
ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้ ผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยไดจ้ดัใหม้หีนังสอืชีช้วนและขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัยด์งักล่ำว
ในเวบ็ไซต ์(Website) ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

- กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
แนะน ำกำรลงทุน หรอื Investment Consultant (IC) ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย (บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)) โดยยนืยนักำร
จองซื้อผ่ำนโทรศัพท์บันทึกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำย
หลกัทรพัย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำยทีจ่ะท ำกำรจองซือ้ และไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC 
/ CDD) และด ำเนินกำรจดัท ำประเมนิควำมสำมำรถรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) 
กบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปี
ก่อนกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะต้องมกีำรควบคุมกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทปที่
รดักุมเพยีงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมมตีวัตนของลูกคำ้ได ้โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้ง
กรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ
ประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะต้อง
ปฏบิตัติำมเกณฑ ์ดงันี้ 

 ผูแ้นะน ำกำรลงทุนต้องตดิต่อผูจ้องซือ้ในกำรด ำเนินกำรกำรจองซือ้หลกัทรพัย์
ผ่ำนโทรศพัท์บนัทกึเทป เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรจองซื้อ โดยระบุ จ ำนวนหุ้นที่
จดัสรร รำคำทีเ่สนอขำย จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวนัที่
ต้องช ำระรำคำ และแจง้ใหท้รำบว่ำผูจ้องซือ้สำมำรถศกึษำขอ้มูลเกีย่วกบักำร
เสนอขำยหุน้ในหนังสอืชีช้วนและ/หรอื ขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัยผ์่ำนเวบ็ไซต์ 
(Website) ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืจำก
หนังสือชี้ชวนผ่ำนและ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์  จำกเว็บไซต์ของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th 

 ผู้แนะน ำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทกึเทปพสิูจน์ตัวตน 
โดยขัน้ตอนกำรตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ เช่นกำรสอบถำมเลขทีบ่ญัชทีีผู่้
จองซื้อมีกับผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย หรือบัตร

http://www.sec.or.th/
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ประจ ำตวัประชำชน หรอืวนัเดอืนปีเกดิ หรอืธนำคำรทีใ่ชช้ ำระรำคำ (ATS) กบั
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน 
เป็นตน้ 

 ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทำงวำจำว่ำไดศ้กึษำขอ้มลูเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญั
ในหนังสอืชีช้วน และ/หรอื ขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัย ์และยนิยอมผูกพนัตำม
หนงัสอืชีช้วน และ/หรอืขอ้มลูสรุปของหลกัทรพัยด์งักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ต้อง
กรอกขอ้มูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไม่ต้องแนบเอกสำร
ใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

 ผู้แนะน ำกำรลงทุนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เมื่อรบัค ำยืนยนั
พรอ้มรำยละเอยีดกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ตอ้งบนัทกึค ำสัง่กำร
จองซือ้ผ่ำนระบบทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ดัเตรยีมให ้โดยระบบ
จะแสดงขอ้มูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน วนั
และเวลำบนัทกึกำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึก
เทปสำมำรถจองซื้อได้ตัง้แต่วนัที่ 30 กนัยำยน และวนัที่ 1-2 ตุลำคม 2558 
และผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่ำนโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องช ำระเงินค่ำจองซื้อ
หลกัทรพัย์ตำมจ ำนวนที่จองซื้อ โดยช ำระเป็นเงนิโอนอตัโนมตัิ (Automatic 
Transfer System หรือ ATS) หรือถอนเงินที่ฝำกอยู่กับผู้จ ัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมวธิกีำรทีร่ะบุในขอ้ 6.7.3 (ค) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย์จะด ำเนินกำรโอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเขำ้บญัชี
บรษิทัฯ ต่อไป  

อย่ำงไรกต็ำม หำกผูจ้องซือ้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) 
หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อโดยกำรกรอก
รำยละเอยีดในเอกสำรจองซือ้ พรอ้มแนบเอกสำรตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ได ้

(ข)  ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ีส่ ำนักงำน และเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1  

- กรณีจองซือ้ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คอื ตัง้แต่เวลำ 8.30 
น. – 16:00 น. ของวนัที ่30 กนัยำยน และ วนัที ่1 – 2 ตุลำคม 2558  

- กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้คอื
ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวนัที ่30 กนัยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น. ของ
วนัที ่2 ตุลำคม 2558   

- กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้
คือตัง้แต่เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวนัที่ 30 กนัยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น. 
ของวนัที ่2 ตุลำคม 2558   

(ค)  ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี ำระเงนิมดีงันี้ 

-  หำกท ำกำรจองซื้อในวนัที่ 30 กนัยำยน 2558 เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. หรือก่อน
เวลำ 11:00 น. ของวนัที่ 1 ตุลำคม 2558 ผู้จองซื้อสำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซื้อโดย



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่17 

ช ำระเป็น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรอื ATS) (3) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่ำ “เชค็
ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท์ โดยเชค็ แคชเชยีร์เชค็ ดร๊ำฟท์ นัน้ๆ จะต้องลงวนัที่ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื้อ และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักงำนหักบัญชีใน
กรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำรเท่ำนัน้ ทัง้นี้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้เป็นเชค็ 
หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ำยบญัชีธนำคำรที่ผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก ำหนด พรอ้มทัง้เขยีน
ชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั 

-  หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 11:00 น. ของวนัที ่1 ตุลำคม 2558 หรอื เวลำ 8.30 น. – 
16:00 น. ของวนัที่ 2 ตุลำคม 2558 ผู้จองซื้อจะต้องช ำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสดหรือ
กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer 
System หรอื ATS) เท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมตัิ (Automatic Transfer 
System หรอื ATS) จะกระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้องซือ้ทีไ่ดเ้ปิดบญัชเีพื่อซื้อขำยหลกัทรพัย์
กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ทีไ่ด้
ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงนิเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และ
ระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

(ง)  ผู้จองซื้อที่ช ำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ให้โอนเงนิค่ำจอง
ซือ้ หรอืขดีคร่อมและสัง่จ่ำยเชค็ เขำ้บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ก ำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่
บญัชจีองซือ้ไดจ้ำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย โดยผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะเป็นผูท้ ำกำรโอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วนของ
ตนใหก้บับรษิทัฯ  ต่อไป 

(จ)  ผูจ้องซือ้ต้องน ำใบจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิค่ำจองซือ้ในขอ้ (ค) หรอืหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำมี
กำรช ำระค่ำจองซือ้หุน้ มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้และช ำระเงนิไดท้ีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของ
วนัที ่30 กนัยำยน และ วนัที ่1 - 2 ตุลำคม 2558  โดยในกำรจองซือ้เจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองซือ้จะ
ลงลำยมอืชื่อ หรอืประทบัตรำรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้ ยกเวน้ผูจ้องซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ผูจ้อง
ซือ้ไม่ตอ้งน ำสง่ใบจองซือ้หรอืเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

(ฉ)  ผูท้ีย่ ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลกิกำรจองซือ้และขอเงนิ
คนืไม่ไดท้ัง้นี้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มี
สทิธยิกเลกิกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (จ) ได ้

 

6.8  การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรพัยเ์กินกวา่จ านวนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 
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6.8.1  ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

ในกรณีทีม่กีำรจองซือ้หุน้สำมญัเกนิกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยแก่บุคคลทัว่ไปใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิ
ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยในส่วนของตน ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึง่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่
ละรำยจะพจิำรณำจำกปจัจยัต่ำงๆ เช่น กำรเป็นผูม้อีุปกำรคุณลกูคำ้ ผูท้ีค่ำดว่ำจะเป็นลกูคำ้ของผูจ้ดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยห์รอืบรษิทัในเครอืของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย หรอืเป็นผูม้คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบัผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัในเครอืของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย รวมถงึปรมิำณกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัยผ์่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรอืกำรมธีุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทำงดำ้นวำณิชธนกจิหรอืดำ้นอื่นๆ กบัผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัในเครอืของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย 
 
6.8.2  ส าหรบันักลงทุนสถาบนั 

ในกรณีทีก่ำรจองซือ้หุน้สำมญัเกนิกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยแก่นักลงทุนสถำบนัใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ซึ่งผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะพจิำรณำจำกปจัจยัต่ำงๆ เช่นกำรเป็นผูม้อุีปกำรคุณลูกคำ้ผูท้ีค่ำดว่ำ
จะเป็นลูกคำ้ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหรอืบรษิทัในเครอืของผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือเป็นผู้มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืบรษิทัในเครอืของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย รวมถงึ
ปรมิำณกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืกำรมธีุรกจิที่
เกี่ยวขอ้งทำงด้ำนวำณิชธนกจิหรอืด้ำนอื่นๆ กบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหรือ
บรษิทัในเครอืของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

 
6.8.3  ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ  

ในกรณีทีก่ำรจองซือ้หุน้สำมญัเกนิกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยแก่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  ให้
อยู่ในดุลยพนิิจของผู้บริหำรของบริษัทฯ  และ /หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยบรษิัทฯ  
หรอืผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
 

6.9  วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์

6.9.1  กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญั 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญั
จำกผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัรำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัผ่ำน
ตน โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ตำมทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ กล่ำวคอื กำรโอนเงนิค่ำ
จองซื้อเขำ้บญัชธีนำคำรของผู้จองซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืที่เรยีกว่ำ “Automatic Transfer 
System” หรอื “ATS”) ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ที่ระบุไว้ในใบ
จองซื้อ ภำยใน 10 วันท ำกำรนับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้ร ับผิดชอบ
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิหรอืค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนักหกับญัชหีรอืเชค็ต่ำงธนำคำร (ถ้ำม)ี 
ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดงักล่ำว ผู้



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่19 

จองซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัทีไ่ม่ได้รบั
กำรจดัสรรคนื นับจำกวนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถึงวนัที่ได้มกีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำว
ขำ้งตน้ อย่ำงไรกด็ไีม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบ
กำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่ำจอง
ซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซือ้
แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป   

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผู้จองซื้อ หรอืกำรสูญหำยในกำร
จดัส่งเชค็ ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่
ครบถว้นตำมไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 
 
6.9.2  กรณีผูจ้องซ้ือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือ 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญั
จำกผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นรำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรให้มกีำรคนืเงนิค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัในส่วนที่
ไม่ไดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ตำมทีผู่จ้อง
ซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ กล่ำวคอื กำรโอนเงนิค่ำจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิ
อตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ และส่ง
ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำร
จองซื้อ โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิหรอืค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำง
ส ำนักหกับญัชหีรอืเชค็ต่ำงธนำคำร (ถ้ำม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดงักล่ำว ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณ
จำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรคนื นบัจำกวนัทีพ่น้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถงึ
วนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งตน้ อย่ำงไรกด็ไีม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกีำรโอนเงนิค่ำจองซือ้
เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” 
หรอื “ATS”) หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่ำจองซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ให้
ถือว่ำผู้จองซื้อได้รบัคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ /หรือ
ค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผู้จองซื้อ หรอืกำรสูญหำยในกำร
จดัส่งเชค็ ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่
ครบถว้นตำมไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 
 
6.9.3  กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นเน่ืองมาจากการท่ีไมส่ามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซ้ือหุ้น

ตามเชค็ท่ีจ่ายค่าจองซ้ือหุ้น หรอืเน่ืองจากการปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญั
จำกผู้จองซื้อทีไ่ม่ได้รบักำรจดัสรรหุน้รำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเชค็ค่ำจองซื้อหุน้ใหแ้ก่ผู้จองซือ้ที่
ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั อนัเนื่องมำจำกกำรถูกตดัสทิธกิำรจองซือ้เพรำะไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจอง
ซื้อตำมเชค็ที่ส ัง่จ่ำยค่ำจองซื้อหุ้นได้ หรอืเนื่องจำกกำรปฏบิตัิผดิเงื่อนไขกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้อง
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ติดต่อขอรบัเชค็ฉบบัดงักล่ำวคืนจำกผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อ 
ภำยใน 10 วนั นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ 

ทัง้นี้ หำกผู้จองซื้อไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นอนัเนื่องมำจำกกำรผฏบิตัิผดิเงื่อนไขในกำรจองซื้อ ผู้จดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจองโดย
กำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ 
“Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอื
จ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะ
เป็นผูร้บัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิหรอืค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่ำง
ธนำคำร (ถำ้ม)ี    

 
6.9.4  กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลกัทรพัย ์

(ก)  ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.3 เงื่อนไขในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์บรษิทัฯ  
และ/หรอืผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยใชส้ทิธยิกเลกิเสนอขำยหุน้สำมญั
และจดัจ ำหน่ำยหุน้สำมญั ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิกำรจองซือ้หุน้สำมญัทนัที 

(ข)  กรณีที่เกดิเหตุกำรณ์อื่นใดที่ท ำให้บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ต้องระงบัหรอืหยุดกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยห์รอืไม่สำมำรถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำยได ้ผูจ้องซือ้มสีทิธทิีจ่ะยกเลกิกำรจอง
ซือ้หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้จะต้องแจง้ควำมประสงคต่์อผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นผู้รบั
จองซือ้ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

 หำกเกดิเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรอื (ข) และผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์ผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีร่บัจองซือ้หุ้นสำมญัจำกผูจ้องซือ้หุ้นทีย่กเลกิกำรจองซื้อหลักทรพัย์
ดงักล่ำวจะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซือ้ โดยไม่มดีอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้อง
ซื้อรำยนัน้ๆ ตำมชื่อที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อ โดยกำรโอนเงนิอตัโนมตัิเขำ้บญัชใีนชื่อผู้จองซือ้
กรณีผู้จองซื้อช ำระด้วยวธิโีอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” 
หรอื “ATS”) ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดี
คร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ตำมที่อยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับจำกวนัที่สิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ 
หรอืนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซือ้ในส่วนที่
ไม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยร์ำยทีม่หีน้ำที่
รบัผดิชอบในกำรส่งคนืเงนิดงักล่ำว จะต้องช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 
ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัคนืนับจำกวนัทีพ่น้
ก ำหนดเวลำดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งตน้อย่ำงไรกด็ไีม่ว่ำ
กรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิ
อตัโนมตัิ (หรอืที่เรยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืส่งเชค็คนืเงินค่ำ
จองซือ้หุน้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่ำผู้
จองซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอื
ค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป  
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 หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำร
จดัส่ง ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่
ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นตำมไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อ
ควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

 

6.10  วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ปจัจุบนั บรษิทั  ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์”) ไดต้กลงรบัหน้ำที่
เป็นนำยทะเบียนหุ้นสำมัญให้กับบริษัทฯ  และให้บริกำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื้อในกำรเสนอขำยครัง้นี้ 
กล่ำวคอื ผูจ้องซือ้สำมำรถใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ ำหุน้สำมญัทีต่นไดร้บักำรจดัสรร
เขำ้สู่ระบบซือ้ขำยแบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ไดท้นัท ีทัง้นี้ เพื่อใหผู้จ้องซือ้สำมำรถขำยหุน้สำมญัใน
ไดท้นัททีีอ่นุญำตใหหุ้น้สำมญัของบรษิทัฯ  เริม่ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ฯ ซึง่แตกต่ำงกบักรณีทีผู่้
จองซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ ซึง่ผูจ้องซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัไดใ้นจนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้  

ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้บริษัทฯ  ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้คอื 

(1)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ 
(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้อง
ซือ้มบีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี้ บรษิทัฯ  จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝำกไว้
กบั “บรษิัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัยจ์ะ
บนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีบ่ริษทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ และออกหลกัฐำนกำรฝำก
ให้แก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำกวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในขณะเดยีวกนับรษิทั 
หลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีผู่จ้องซือ้ฝำกไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรร
จะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในไดท้นัททีีอ่นุญำตใหหุ้น้สำมญัของบรษิทัฯ  ท ำกำรซือ้
ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

 ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกใหบ้รษิทัฯ  ด ำเนินกำรตำมขอ้ 6.10 (1) นี้  ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัชื่อ
เจำ้ของบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุ้นไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่ำว 
มฉิะนัน้แลว้บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธใินกำรฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที่ 
600 ตำมขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นในบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ สมำชกิ
เลขที ่600 ผูจ้องซือ้ต้องกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้ส่วน “ขอ้มูลเพิม่เตมิส ำหรบักำรด ำเนินกำร
ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำ และ
เอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” 
ส ำหรบัผูจ้องซือ้นิตบิุคคลเท่ำนัน้ พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู เพื่อน ำสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัย์ กรณีนี้บริษัทฯ  จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่ได้รบัจดัสรรฝำกไว้กบัศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัย์ และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนที่ผู้จองซื้อ
ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐำนกำรฝำก
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ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำกวนัที่สิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำร
จดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้และหำกผูจ้องซือ้ตอ้งกำร
ถอนหุน้สำมญัออกจำกบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้สำมำรถตดิต่อได้
ทีศู่นยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ซึง่จะมคี่ำธรรมเนียมกำรถอนหุน้สำมญัตำมอตัรำทีศ่นูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
ก ำหนด 

(3)  ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ บรษิทัฯ  โดยศูนยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีน
ตำมชื่อทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ ภำยใน 15 วนัท ำกำร นับจำกวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ 
ในกรณีนี้ ผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในได ้จนกว่ำจะ
ไดร้บัใบหุน้ ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกทีหุ่น้สำมญัของบรษิทัฯ ได้เริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
แลว้ 

 

ทัง้นี้ หำกผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธใินกำรฝำกหุน้ในบญัชี
ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ตำมขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน  
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ส่วนที� 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล  

1. บริษทัฯ ที�ออกหลกัทรพัย ์

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย/์หนังสอืชี
ชวนฉบบันี
แล้ว 
และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ หรอืผู้ดํารงตําแหน่งบรหิารสูงสุดในสายงานบญัช ี
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ้ื�นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูที�ควรตอ้ง
แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า 

1. งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที�ประกอบเป็นส่วนหนึ�งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรพัย/์หนังสอืชี
ชวนไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะทางการเงนิ ผลการ
ดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ 

2. ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที�ดี เพื�อให้แน่ใจว่า 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที�เป็นสาระสาํคญัทั 
งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทั 
ง
ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

3. ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในที�ด ีและควบคุมดแูลใหม้ี
การปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และขา้พเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบรษิัท ออรจิิ
น 
พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� 10 พฤศจกิายน 255B ต่อผู้สอบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ 
แลว้ ซึ�งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั 
งการกระทําที�มิ
ชอบที�อาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 ในการนี
 เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั 
งหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที�ขา้พเจ้าไดร้บัรองความถูกต้อง
แลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นางอารดา จรูญเอก หรอื นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ เป็นผูล้งลายมอืชื�อกาํกบัเอกสาร
นี
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื�อของ นางอารดา จรูญเอก หรอื นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ กํากบัไว ้
ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูที�ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 
1. นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  

- เมธา จนัทรแ์จม่จรสั - 
2. นายพรีะพงศ ์จรญูเอก กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 

- พรีะพงศ ์จรญูเอก - 
3. นางอารดา จรญูเอก กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�

ปฏบิตักิาร 
 

- อารดา จรญูเอก - 
4. นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิและการบญัช ี
 

- ศรินิทรา จรยิคุณ - 
5. นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิและการบญัชอีาวุโส  

- กนกไพลนิ วไิลแกว้ - 

6. นางสาวมะลวิลัย ์บุตรชาต ิ ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี
 

- มะลวิลัย ์จนัเพง็ - 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

                                      

 
 

ส่วนที� � หน้าที� 2 

 
 ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 
ผูร้บัมอบอาํนาจ นางอารดา จรญูเอก กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธาน

เจา้หน้าที�ปฏบิตักิาร 
 

- อารดา จรญูเอก - 
 นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ กรรมการ กรรมการบริหาร และ

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ
และการบญัช ี

 
 

- ศรินิทรา จรยิคุณ - 

 

 

 
  



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

                                      

 
 

ส่วนที� � หน้าที� 3 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย/์หนังสอืชี
ชวนฉบบันี
แล้ว 
และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิัทฯ  ขา้พเจ้าไม่มีเหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้อง
ครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ้ื�นสาํคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูที�ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี
 เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั 
งหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที�ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่
มเีหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทําใหผู้อ้ื�นสาํคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูที�ควรต้องแจง้
ในสาระสําคญั ขา้พเจา้ได้มอบหมายให้ นางอารดา จรูญเอก หรอื นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ เป็นผู้ลงลายมอืชื�อ
กาํกบัเอกสารนี
ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื�อของ นางอารดา จรูญเอก หรอื นางสาวศรินิทรา จรยิ
คุณ กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูที�ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 
1. นายลกัษณะน้อย พึ�งรศัม ี ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
 

- ลกัษณะน้อย พึ &งรศัม ี- 
2. นายนิวตั ิลมุนพนัธ ์ กรรมการ  

- นิวตั ิลมุนพนัธ ์- 
3. นางวณีา อรญัญเกษม กรรมการอสิระ  

- วณีา อรญัญเกษม - 
4. นายสหสั ตรทีพิยบุตร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

- สหสั ตรทีพิยบุตร - 
5. พลอากาศเอกบุรรีตัน์ รตันวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ป ระธ าน ก รรม การสรรห าและพิ จ ารณ า
ค่าตอบแทน 

 
- บุรรีตัน์ รตันวานิช - 

6. นางสาววรุณรตัน์  จูจ้นิดา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
- วรุณรตัน์  จูจ้นิดา - 

 

 
 ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 
ผูร้บัมอบอาํนาจ นางอารดา จรญูเอก กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธาน

เจา้หน้าที�ปฏบิตักิาร 
 

- อารดา จรญูเอก - 
 นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ กรรมการ กรรมการบริหาร และ

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ
และการบญัช ี

 
 

- ศรินิทรา จรยิคุณ - 
 

 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

                                      

 
 

ส่วนที� � หน้าที� 4 

การรบัรองการปฏิบติัหน้าที�ของที�ปรกึษาทางการเงิน 

ขา้พเจ้า ในฐานะที�ปรกึษาทางการเงนิของ บรษิัท ออรจิิ
น พรอ็พเพอร์ตี
 จํากดั (มหาชน) ขอรบัรองว่า 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์/หนังสอืชี
ชวนฉบบันี
แลว้ และด้วย
ความระมดัระวงัในฐานะที�ปรกึษาทางการเงนิ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํ
ใหผู้อ้ื�นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูที�ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

 นายแมนพงศ ์เสนาณรงค ์ กรรมการผูจ้ดัการ - แมนพงศ ์เสนาณรงค ์- 

 

 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที1่ 

เอกสารแนบ 1 –รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการผูบ้ริหารผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการของบริษทัฯ 
 
เอกสารแนบ 1.1 – รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการของบริษทัฯ 
 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

นำยลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน (กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั
ฯ ตำมทีก่ ำหนดในหนงัสอืรบัรอง) 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที ่6 กุมภำพนัธ ์2557) 

62 - ปรญิญำตร ีคณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นที่ SCC/2004 
- DCP รุ่นที่ 122/2009 

 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2557 - ปจัจุบนั 
 
 

ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2555 - ปจัจุบนั 
 
 

ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำร
อสิระ 
 

บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกจิขำยปลกีเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 

2555 - ปจัจุบนั 
 

กรรมกำร 
 
 

บรษิทัซงิเกอรล์สีซิง่ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

ธุรกจิขำยผอ่นช ำระเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 

2548 - 2555 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั SCG Accounting 
Service จ ำกดั 

ธุรกจิรบัจดัท ำบญัชแีละใหค้ ำปรกึษำ
ดำ้นบญัช ีรบัออกแบบและวำงระบบ
บญัช ี

นำยนิวตั ิลมุนพนัธ์ 
กรรมกำร 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 10 ตุลำคม 2557) 

54 - ปรญิญำโท คณะรฐัประศำสน
ศำสตรม์หำวทิยำลยัรำชภฏัสวน
สุนนัทำ 

- ปรญิญำตร ีคณะรฐัศำสตร์
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2557 - ปจัจุบนั 
 

กรรมกำร 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 

2554-2558 กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั วคิแอนดฮ์ุคลนัด ์
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยท่อเอชดพีอี ี
และท่อพลำสตกิชนิดอื่นเช่น ท่อแอลดี
พอี ี



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที2่ 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

กำรอบรม IOD  
DAP รุ่นที่ 105/2013 

นำงวณีำ อรญัญเกษม 
กรรมกำรอสิระ 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 10 ตุลำคม 2557) 

52 - ปรญิญำโท คณะบรหิำรธุรกจิ 
สำขำกำรตลำด 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปรญิญำตร ีคณะรฐัศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นที่ 114/2015 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2557 - ปจัจุบนั 
 
 

กรรมกำรอสิระ 
 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2554-ปจัจุบนั 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

บรษิทั วนั คลกิ (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั 
 

ธุรกจิกำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบักำร
พฒันำชอ้ปป้ิงมอลลแ์ละสอบถำม
ขอ้มลูธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
พฒันำทีด่นิ 
 

2543-2555 ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุส 
ฝำ่ย Mall & Media 
Management 
 

บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ 
ซสิเทม จ ำกดั 
 

ธุรกจิสนิคำ้อุปโภค บรโิภค และธุรกจิ
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งภำยใตช้ือ่เทสโก้ โลตสั 
 

นำยสหสั ตรทีพิยบุตร 
กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 6 กุมภำพนัธ ์
2557) 

66 - ปรญิญำตร ีคณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- MS in Computer and 
Information Sciences, 
Syracuse University, USA. 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นที่ 28/2004 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2557 - ปจัจุบนั 
 
 
 

กรรมกำรอสิระประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2556 - ปจัจุบนั 
 

กรรมกำร 
 

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ำกดั 
 

ธุรกจิใหบ้รกิำรช ำระเงนิทำง
อเิลก็ทรอนิกส์ 
 

https://plus.google.com/101943593864145138137/about?gl=th&hl=th
https://plus.google.com/101943593864145138137/about?gl=th&hl=th


 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที3่ 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

- SFE รุ่นที่ 17/2013  
- HMS รุ่นที่ 2/2013 

2555 - ปจัจุบนั 
 
 

ประธำนกรรมกำร 
 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ำ 

     2551 - ปจัจุบนั 
 
 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอสิระ  

บรษิทั ออฟฟิศเมท จ ำกดั  
(มหำชน) 

ธุรกจิรำ้นขำยปลกีเครื่องเขยีนและ
เครื่องใชส้ ำนกังำน ประกอบกจิกำร
ดำ้นกำรใหบ้รกิำรและโฆษณำ 
 

     2551 - ปจัจุบนั กรรมกำรบรหิำร  บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศ
ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรเขือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต
และบรกิำรครบวงจรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ขำยอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์และอุปกรรอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
 

2549-ปจัจุบนั 
 

กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 

บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศ
ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกจิใหบ้รกิำรเขือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต
และบรกิำรครบวงจรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ขำยอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์และอุปกรรอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
 

2542-ปจัจุบนั 
 

กรรมกำร  
 
 

บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศ
ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกจิใหบ้รกิำรเขือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต
และบรกิำรครบวงจรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ขำยอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์และอุปกรรอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที4่ 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

2551-2555 ประธำนกรรมกำร บรษิทั กรุงไทยธุรกจิบรกิำร 
จ ำกดั 
 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งทรพัยส์นิ และ
บรกิำรท ำควำมสะอำด 

2551-2555 
 
 
2547-2551 
 
 

กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 

บรษิทั เทรดสยำม จ ำกดั 
 
 
บรษิทั กรุงไทยแอกซ่ำ 
ประกนัชวีติ จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

ธุรกจิใหบ้รกิำรแลกเปลีย่นขอ้มลูทำง
อเิลค็ทรอนิกส์ 
 
ธุรกจิประกนัชวีติ 
 
 

พลอำกำศเอกบุรรีตัน์ รตันวำนิช 
กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำน
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 6 กุมภำพนัธ ์
2557) 

65 - ปรญิญำตรวีทิยำศำสตรบ์ณัฑติ 
ทอ. โรงเรยีนนำยเรอือำกำศ 

- หลกัสตูรกำรป้องกนั
รำชอำณำจกัรรุ่นที ่42 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นที่ 26/2004 
- DCP รุ่นที่ 122/2009 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2557-ปจัจุบนั 
 
 

กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และประธำนกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2552 - ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 

บรษิทั สำลีอุ่ตสำหกรรม 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิรบัจำ้งผลติชิน้ส่วนพลำสตกิโดย
กระบวนกำรขึน้รปูพลำสตกิและฉีด
พลำสตกิ 
 

2555-2556 
 
 
 

รองประธำนกรรมกำร 
และประธำน
กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 
 

บรษิทั วทิยุกำรบนิแห่ง
ประเทศไทย จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรควบคุมจรำจรทำง
อำกำศ กำรสื่อสำรกำรบนิ และบรกิำร
ทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตักิำรบนิ 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที5่ 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

     2552-2554 กรรมกำร กรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำร
พจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิท่ำอำกำศยำน  

นำงสำววรุณรตัน์ จูจ้นิดำ 
กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรร
หำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 15 กรกฎำคม 
2557) 

39 - ปรญิญำโท คณะบรหิำรธุรกจิ
มหำบณัฑคิ 
มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ 

- ปรญิญำตรสีำขำบญัช ีคณะ
พำณิชยศำสตร์ 

- และกำรบญัชจีุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นที่ 111/2014 
 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2557-ปจัจุบนั 
 
 

กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2554-2556 
 

Chief Accountant The Sukhothai Bangkok  ธุรกจิโรงแรม 

2547-2554 Financial Controller Siam City Hotel ธุรกจิโรงแรม 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที6่ 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

นำยเมธำ จนัทรแ์จ่มจรสั 
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 9 พฤษภำคม 
2558) 

50 - ปริญญำโท กำรบริหำรและกำร
จดักำร มหำวทิยำลยัอินเดียนำ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำตร ีกำรเงนิและกำร
ธนำคำร จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- DCP รุ่นที่ 124/2009 
 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2558 - ปจัจุบนั 
 
 
2552 – 2557 
 
 
2552 - 2557 
 
 
2552 – 2557 
 
 
2552 - 2557 
 
 

กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบรหิำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิทั พฤกษำ เรยีล
เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิทั พฤกษำ โอเวอรซ์ีส่์ 
จ ำกดั 
 
บรษิทั พฤกษำ โอเวอรซ์ีส่์ 
เซอรว์สิ จ ำกดั 
 
บรษิทั พฤกษำ อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
ธุรกจิทีม่รีำยได้โดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 
 
ธุรกจิใหบ้รกิำรและบรกิำรกำรจดักำร 
 
 
ธุรกจิทีม่รีำยได้โดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

นำยพรีะพงศ ์จรญูเอก1 
กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน และประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ ตำมที่
ก ำหนดในหนงัสอืรบัรอง) 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม 2552) 

38 - ปรญิญำโท คณะบรหิำรธุรกจิ 
(หลกัสตูรนำนำชำต)ิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- Master Degree of 
Engineering, University of 
New South Wales,Australia 

- ปรญิญำตร ีคณะวศิวกรรมโยธำ
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
กำรอบรม IOD 

100.00 เป็นคู่
สมรสของ
นำงอำรดำ 
จรญูเอก 

2558 - ปจัจุบนั 
 
 
2557 - ปจัจุบนั 
 
 
2552 - ปจัจุบนั 
 
 
 

กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำรบรหิำร 
 
 
กรรมกำร และประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั(มหำชน) 
 
บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั(มหำชน) 
 
บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั(มหำชน) 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
 
 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที7่ 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

- DCP รุ่นที่ 122/2009 2554 - ปจัจุบนั 
 

ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 
 

บรษิทั ออรจิิน้ วนั จ ำกดั 
 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

2547 - 2557 
 
 

ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 
 

บรษิทั อโีค ซสิเทม็ จ ำกดั 
 
 

ธุรกจิใหเ้ชำ่อพำรท์เมน้ท์ 

นำงอำรดำ จรญูเอก1 
กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หน้ำที่
ปฏบิตักิำร (กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ 
ตำมทีก่ ำหนดในหนงัสอืรบัรอง) 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม 2552) 

38 - ปรญิญำโท คณะบรหิำรธุรกจิ
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- Master of Commerce, 
Commerce and Accountancy 
Faculty, Sydney University, 
Australia  

- ปรญิญำตร ีคณะพำณิชยศำสตร์ 

100.00 เป็นคู่
สมรสของ
นำยพรีะ
พงศ ์จรญู
เอก 

2557-ปจัจุบนั 
 
 
2552-ปจัจุบนั 
 

กรรมกำรบรหิำร 
 
 
กรรมกำร และประธำน
เจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร  

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 

 
 

 - และกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นที่ 111/2014 
 

  2552 - ปจัจุบนั 
 

ประธำนเจำ้หน้ำที่
ปฏบิตักิำร 
 

บรษิทั ออรจิิน้ วนั จ ำกดั 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

     2547-2557 ประธำนเจำ้หน้ำที่
ปฏบิตักิำร 
 

บรษิทั อโีค ซสิเทม็ จ ำกดั ธุรกจิใหเ้ชำ่อพำรท์เมน้ท์ 

นำงสำวศรินิทรำ จรยิคุณ 
กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และผูช้ว่ยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรฝำ่ยกำรเงนิและกำรบญัช(ีกรรมกำรผูม้อี ำนำจ
ลงนำมผกูพนับรษิทัฯ ตำมทีก่ ำหนดในหนงัสอืรบัรอง) 
 

29 - ปรญิญำตร ีคณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2557-ปจัจุบนั 
 
 
2555-ปจัจุบนั 

กรรมกำรบรหิำร 
 
กรรมกำร และผูช้่วย
กรรมกำรผูจ้ดักำรฝำ่ย
กำรเงนิและกำรบญัช ี

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
 
 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที8่ 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 16 กุมภำพนัธ ์
2555) 

- DAP รุ่นที่ 111/2014 
 

2552-2555 ผูจ้ดักำรแผนกกำรเงนิ บรษิทั ทวำรำวด ีรสีอร์ท 
จ ำกดั 
 

ธุรกจิโรงแรม 

2551-2552 เจำ้หน้ำทีพ่ฒันำ
โครงกำร 

บรษิทั ไอทำวน์โฮลดิง้ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิลงทุนในบรษิทัย่อย 

นำยสริพิงศ ์ศรสีวำ่งวงศ์ 
กรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรร่วม (CO-
CEO) รกัษำกำรผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝำ่ยลกูคำ้
สมัพนัธ ์และรกัษำกำรผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝำ่ย
ขำยและกำรตลำด 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 
2558) 

43 - เคหะพฒันศำสตรมหำบณัฑติ  
คณะสถำปตัยกรรมศำสตร์ 
ภำควชิำเคหะกำร จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2558 - ปจัจุบนั 
 
 
 
2554 - 2558 
 
 
 
2549 - 2554 
 
 
 
 

กรรมกำรบรหิำร และ
ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำรร่วม 
 
ผูบ้รหิำรสงูสุด
หน่วยงำนธุรกจิคอนโด 
2 
 
ผูจ้ดักำรผลติภณัฑ ์
คอนโด 1 ผูช้ว่ย
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยพฒันำ
ธุรกจิ คอนโด 1 และ
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยพฒันำ
ธุรกจิ คอนโด 1 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บรษิทั อนนัดำ ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บรษิทั พฤกษำ เรยีล
เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที9่ 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

นำยปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 
กรรมกำรบรหิำร และผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝำ่ย
พฒันำธุรกจิ และรกัษำกำรผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝำ่ยบรหิำรโครงกำร 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 3 พฤศจกิำยน 
2557) 

36 - ปรญิญำตร ีคณะ
วศิวกรรมศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปรญิญำโท โครงกำรพเิศษคณะ
พำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี
สำขำวชิำธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2558-ปจัจุบนั 
 
 
2557-ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
2552-2557 

กรรมกำรบรหิำร 
 
 
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝำ่ยพฒันำธุรกจิ และ
รกัษำกำรผูช้ว่ย
กรรมกำรผูจ้ดักำร ฝำ่ย
บรหิำรโครงกำร 
 
ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไป 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
บรษิทั ชวีำทยั จ ำกดั 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
 
 
 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

นำงสำวกนกไพลนิ วไิลแก้ว 
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยกำรเงนิและกำรบญัชอีำวโุส 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 3 สงิหำคม 2558) 

32 - ปรญิญำโท MBA
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 

- ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ สำขำ
กำรเงนิ มหำวทิยำลยัขอนแก่น 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2558 - ปจัจุบนั 
 
 
 
2558  
 
 
2554 - 2558 
 
 
2552- 2554 
 
 
2552 - 2554 
 

ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย
กำรเงนิและกำรบญัชี
อำวโุส 
 
ผูจ้ดักำรกำรเงนิ 
 
 
ผูจ้ดักำรกำรเงนิ
โครงกำร 
 
ผูจ้ดักำรกำรเงนิ 
 
 
ผูจ้ดักำรกำรเงนิ 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บรษิทั เสรมิสรำ้งพลงังำน 
จ ำกดั 
 
บรษิทั เนชัน่แนล เพำเวอร์ 
ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิทั เนชัน่แนล เพำเวอร์ 
ซพัพลำย ไอพพี ีจ ำกดั 
 
บรษิทั เอน็พเีอส โอเซีย่น
สตำร ์จ ำกดั 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
 
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
 
 
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไอน ้ำ 
 
 
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
 
 
ธุรกจิขนส่งเรอืเดนิทะเล 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที1่0 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

นำงสำวรวกีร บุญพรม 
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยกำรเงนิ 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์
2556) 

32 - ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ 
สำขำกำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2556-ปจัจุบนั 
 

ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย
กำรเงนิ 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 

2548-2555 
 

ผูจ้ดักำรแผนกกำรเงนิ 
 

บรษิทั ไฟฟ้ำชวีมวล จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

นำงมะลวิลัย์ บุตรชำต ิ
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัช ี
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 21 ตุลำคม 2556) 

32 - ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ 
สำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2556-ปจัจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัช ี บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
 

2553-2556 ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี บรษิทั ตลำดโรงส ีจ ำกดั 
 

ธุรกจิใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย์ 

2552 - 2553 ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี บรษิทั เลคโฮม 1 (สุวรรณ
ภมู)ิ จ ำกดั 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

นำยสุรนิทร์ สหชำตโิภคำนนัทร์ 
กรรมกำรบรหิำร และผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝำ่ย
บรหิำรโครงกำร 
 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2558) 
 
 
 
 

49 - ป ริ ญ ญ ำ โ ท  บ ริ ห ำ ร รั ฐ กิ จ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำตร ีเทคโนโลยแีละ
บรหิำรงำนก่อสรำ้ง สถำบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ เจำ้คุณ
ทหำรลำดกระบงั 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2558– ปจัจุบนั กรรมกำรบรหิำร และ
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝำ่ยบรหิำรโครงกำร 
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
 

2549 – 2558 
 
 
2552 - 2557 

ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำรร่วม 
 
ผูจ้ดักำรฝำ่ยก่อสรำ้ง 
 

บรษิทั อนิเตอรไ์ทย ดี
เวลลอ็ปเมนท ์จ ำกดั 
 
บรษิทั โปรเจคเอเชยี จ ำกดั 

ธุรกจิก่อสรำ้ง 
 
 
ธุรกจิทีป่รกึษำโครงกำรกอสรำ้ง 

นำงสำววำรศิำ วำระแก่นทรำย  
ผูจ้ดักำรฝำ่ยกฎหมำยและเลขำนุกำรบรษิทั 

28 - ปรญิญำโท คณะนิตศิำสตร ์
สำขำกฎหมำยกำรเงนิและ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2557-ปจัจุบนั 
 

ผูจ้ดักำรฝำ่ยกฎหมำย
และเลขำนุกำรบรษิทั 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์
ตี ้จ ำกดั(มหำชน) 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที1่1 

ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง 
(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติั
อบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 1 

ความสมั
พนัธท์าง
ครอบครั
วระหว่าง
กรรมการ

และ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั  ประเภทธรุกิจ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 14 มถุินำยน 2557) - หลกัทรพัย์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำตร ีคณะนิตศิำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

2553-2556 ผูจ้ดักำรฝำ่ยกฎหมำย บรษิทั 304 พลำซ่ำ จ ำกดั ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

1เป็นสดัส่วนกำรถอืหุน้ก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัแก่ประชำชนในครัง้นี้ ซึง่นบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที1่2 

เอกสารแนบ 1.2 –ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัฯ 
 

 บรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
1 

บรษิทัย่อย 
2 

บรษิทัย่อย 
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. นำยลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี X /   / /              
2. นำยนิวตั ิลมนุพนัธ ์ /  X          // / // // / /  
3. นำงวณีำ อรญัญเกษม /                  /, // 
4. นำยสหสั ตรทีพิยบุตร /      X /  X / /        
5. พลอำกำศเอกบุรรีตัน์ รตันวำนชิ /        /           
6. นำงสำววรุณรตัน์ จูจ้นิดำ /                   
7. นำยเมธำ จนัทรแ์จ่มจรสั /, //                   
8. นำยพรีะพงศ ์จรญูเอก /, //. /// X                  
9. นำงอำรดำ จรญูเอก /, //. /// /                  
10. นำยสริพิงศ ์ศรสีว่ำงวงศ ์  //. ///                   
11. นำงสำวศรินิทรำ จรยิคุณ /, //. /// /                  
12. นำยปิตพิงษ์  ไตรนุรกัษ์ //. ///  /                 
13. นำยสุรนิทร ์สหชำตโิภคำนนัทร ์ //. ///  /                 
14. นำงสำวกนกไพลนิ วไิลแกว้ ///                   
15. นำงสำวรวกีร บุญพรม ///  / /                
16. นำงมะลวิลัย ์บุตรชำต ิ ///                   
           

หมำยเหตุ: X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร     // = กรรมกำรบรหิำร     /// = ผูบ้รหิำร 
 
 
รำยชือ่บรษิทัย่อย 
 
บรษิทัย่อย 1 = บรษิทั ออรจิิน้ วนั จ ำกดั บรษิทัย่อย 2 = บรษิทั คอนโด เอเจนซี ่แอนด ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั บรษิทัย่อย 3 = บรษิทั ทสิำ ลฟิวิง่ จ ำกดั  



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที1่3 

 
รำยชือ่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1 = บรษิทัซงิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 7 = บรษิทัอนิเตอรเ์น็ตประเทศไทย จ ำกดั 13 = บรษิทัเอเคอรเ์รจ พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมนท ์จ ำกดั 
2 = บรษิทัซงิเกอร ์ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 8 = บรษิทั เอม็ บ ีเค รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 14 = บรษิทั เอน็.เอม็.กรุ๊ป จ ำกดั 
3 = บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 9 = บรษิทั ไอโวรี ่เอสเตท จ ำกดั 15 = บรษิทั วนั คลกิ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
4 = บรษิทั เน็ตเบย ์จ ำกดั (มหำชน) 10 = บรษิทั นิโคลสั แอนด ์พำสคลั จ ำกดั  
5 = บรษิทั สำลี ่อุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 11 = บรษิทั บำงกอก เมเนจเมน็ทเ์รยีลตี้ จ ำกดั  
6= บรษิทัออฟฟิศเมท จ ำกดั (มหำชน) 12 = บรษิทั แมซซ์ เอสเตท จ ำกดั  

 



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 2 หน้ำที ่1 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 
 
 รายช่ือบริษทัย่อย ออริจ้ิน วนั คอนโด เอเจนซ่ี ทิสา ลิฟว่ิง 
 รายช่ือกรรมการ    
1. นำยพรีะพงศ ์จรญูเอก X   
2. นำงอำรดำ จรญูเอก /   
3. นำยสริพิงศ ์ ศรสีว่ำงวงศ ์  /  
4. นำยนิวตั ิลมุนพนัธ ์  X  
5. นำงสำวรวกีร บุญพรม  / X 
6. นำงสำวดำรณั ศริเิรอืง  /  
7. นำยสรุนิทร ์สหชำตโิภคำนนัทร ์  /  
8. นำยลกัษณะน้อย  พึง่รศัม ี /   
9. นำงสำวศรินิทรำ จรยิคุณ /   
10. นำยอภสิทิธิ ์สนุทรชเูกยีรต ิ  /  
11.    นำยปิตพิงษ์  ไตรนุรกัษ ์  /  
12. นำยจริำยุ ศรกีฤดำกงัวำน   / 
13. นำงสำวสทุสิำ สธุำสกีุล   / 
14. นำยฮโิรโตะ ยำมำคำวะ   / 
15. นำยอะสฮึโิกะ โยชดิะ   / 
 หมำยเหตุ     X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร    

 



 
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่1 

เอกสารแนบ 3 – รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบั
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการ และ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

1. นำงสำวอจัฉรำพร มำนะศำนต ์ 46 – ปรญิญำตร ีทำงกำรบญัช ี
คณะพำณชิยศำสตรแ์ละ
กำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

– ปรญิญำโท สำขำบญัชี
กำรเงนิ คณะ
พำณชิยศำสตรแ์ละกำร
บญัช ีจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2554 -  ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เอซเีอม็ คอนซลัติ้ง จ ำกดั  
 หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
 (ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่24 

มถุินำยน 2557) 

    
2553 - 2554 
 
 
2550 - 2552 

 
ผูช้่วยประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 
 
รองผูอ้ ำนวยกำร ฝำ่ยงำน
ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ
กำรควบคุม และกำร
ตรวจสอบภำยใน 
 

 
โรงพยำบำลปิยะเวท จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอฟเอเอส 
จ ำกดั 

      
      
      
      

 



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่1 

เอกสารแนบ 4 – รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น/ ผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น 
วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น 
1. โครงการ Sense of London สขุมุวิท 109 6,636,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 7552 

ทรพัยส์นิ: หอ้งชุดพำณชิยกรรม จ ำนวน 4 หอ้ง (เลขที ่1899/19 
1899/20 1899/21 และ 1899/22)  เนื้อทีร่วม 120.10  
ตร.ม. 

 นำยธรีวทิย ์จุลสุคต 
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 134 

  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร Sense of London ตดิซอยสนัตคิำม 4 แยกจำก
ซอยสขุมุวทิ 109 (ซอยสนัตคิำม) ถนนสุขมุวทิ ต ำบล
ส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)     

2. โครงการ Kensington สขุมุวิท 107 32,270,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 7552 
ทรพัยส์นิ: หอ้งชุดพกัอำศยั จ ำนวน 16 หอ้ง  

เนื้อทีร่วม 693.97 ตร.ม. 
 นำยธรีวทิย ์จุลสุคต 

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 134 
  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร Kensington ตดิซอยแบริง่ 12 แยกจำกซอย
สุขมุวทิ 107 (ซอยแบริง่) ถนนสุขมุวทิ ต ำบลส ำโรงเหนือ 
อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   ไมม่ ี     

3. โครงการ Notting Hill สขุมุวิท 107 40,740,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 7552 
ทรพัยส์นิ: หอ้งชุดอำศยั จ ำนวน 23 หอ้ง 

เนื้อทีร่วม 869.37 ตร.ม. 
 
 

 นำยธรีวทิย ์จุลสุคต 
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 134 

  



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่2 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น/ ผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น 
วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น 
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร Notting Hill Condominium ตดิซอยแบริง่ 1 

แยกจำกซอยสุขมุวทิ 107 (ซอยแบริง่) ถนนสขุมุวทิ 
ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   ไมม่ ี     

4. โครงการ The Knights I สขุมุวิท 107 40,940,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 7552 
ทรพัยส์นิ: หอ้งชุดอำศยั จ ำนวน 31 หอ้ง 

เนื้อทีร่วม 919.90 ตร.ม. 
 นำยธรีวทิย ์จุลสุคต 

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 134 
  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำรเดอะไนท ์คอนโดมเินียม (อำคำรเดอะไนทว์นั) 
ตดิซอยแบริง่ 1 แยก 2 แยกจำกซอยสุขมุวทิ 107 (ซอย
แบริง่) ถนนสขุมุวทิ ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมอืง
สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   ไมม่ ี     

5. โครงการ The Knights II สขุมุวิท 107 25,760,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 7552 
ทรพัยส์นิ: หอ้งชุดพกัอำศยั จ ำนวน 17 หอ้ง 

เนื้อทีร่วม 562.05 ตร.ม. 
 นำยธรีวทิย ์จุลสุคต 

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 134 
  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำรเดอะไนท ์คอนโดมเินียม (อำคำรเดอะไนทท์)ู 
ตดิซอยแบริง่ 1 แยก 2 แยกจำกซอยสุขมุวทิ 107 (ซอย
แบริง่) ถนนสขุมุวทิ ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืง
สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   ไมม่ ี

 
 

    



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่3 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น/ ผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น 
วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น 
6. โครงการ Knightsbridge สขุมุวิท 107 347,400,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 2557 

ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 1 โฉนด เนื้อที ่1-1-56 ไร่ 
- อำคำรชุดพกัอำศยั 25 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั (อยู่ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง) 

 นำยธวชัชยั ดถิสีวสัดิเ์วทย ์
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 269 

  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร Knightsbridge ซอยสุขมุวทิ 107 (ซอยแบริง่) 
ถนนสขุมุวทิ ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)     

7. โครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 123,300,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 3 โฉนด เนื้อที ่0-3-60 ไร่ 

- อำคำรชุดพกัอำศยั 8 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั (อยู่ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง) 

 นำงสำวภลัลว ีจงตัง้สจัธรรม 
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 179 

  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร B-Loft สุขมุวทิ 109 ซอยสนัตคิำม 12 แยกจำก
ซอยสขุมุวทิ 109 ถนนสุขมุวทิ ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอ
เมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทั ออรจิิน้ วนั จ ำกดั (บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ)     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั 

(มหำชน) 
    

8. โครงการ B-Loft สขุมุวิท 115 112,030,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 2 โฉนด เนื้อที ่1-0-7 ไร ่

- อำคำรชุดพกัอำศยั 8 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั (อยู่ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง) 

 นำงสำวภลัลว ีจงตัง้สจัธรรม 
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 179 

  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร B-Loft สุขมุวทิ 115 ซอยอภชิำต ิ3 แยกจำก
ซอยสขุมุวทิ 115 ถนนสุขมุวทิ ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอ
เมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่4 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น/ ผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น 
วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน)     

9. โครงการ B-Republic สขุมุวิท 101/1 283,850,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 9 โฉนด เนื้อที ่2-0-69 ไร่ 

- อำคำรชุดพกัอำศยั 8 ชัน้ จ ำนวน 2 หลงั (อยู่ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง) 

 นำงสำวภลัลว ีจงตัง้สจัธรรม 
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 179 

  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร B-Republic ตดิซอยวชริธรรมสำธติ 34 และ
ซอยสขุมุวทิ 101/1 (ซอย วชริธรรมสำธติ) ถนนสุขมุวทิ 
แขวงบำงจำก             เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั 

(มหำชน) 
    

10. โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean 226,100,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 1 โฉนด เนื้อที ่1-3-60 ไร่  นำงสำวภลัลว ีจงตัง้สจัธรรม 

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 179 
  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร Knightsbridge Sky River Ocean ตดิถนน
สุขมุวทิ ต ำบลบำงเมอืงใหม ่อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)     

11. โครงการ Tropicana เอราวณั 80,721,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 15 โฉนด เนื้อที ่2-0-96.9 ไร่ 

- อำคำรชุดพกัอำศยั 8 ชัน้ จ ำนวน 2 หลงั (อยู่ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง) 

 นำงสำวภลัลว ีจงตัง้สจัธรรม 
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 179 

  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร Tropicana ถนนทำงรถไฟสำยเก่ำ ต ำบลบำง
ดว้น อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่5 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น/ ผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น 
วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั 

(มหำชน) 
    

12. โครงการ The Cabana ส าโรง 93,240,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 2 โฉนด เนื้อที ่3-3-54 ไร่  นำงสำวภลัลว ีจงตัง้สจัธรรม 

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 179 
  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ตดิถนนทำงรถไฟสำยเก่ำ ( บรเิวณระหว่ำงซอยสขุมุวทิ 
76 และซอยสุขมุวทิ 78 ) ต ำบลส ำโรงใต ้อ ำเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทั เอส เมดคิอล เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรออมสนิ     

13. โครงการ Villa Lasalle สขุมุวิท 105 115,600,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 5 โฉนด เนื้อที ่2-1-63 ไร่  นำยธรีวทิย ์จุลสุคต   

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร Villa Lasalle ตดิซอยสุขมุวทิ 105 (ซอย
ลำซำล) ถนนสขุมุวทิ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 

 ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 134   

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   โฉนดทีด่นิ จ ำนวน 1 โฉนด จ ำนองเป็นประกนักบั 

ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) และโฉนดทีด่นิ 
อกีจ ำนวน 4 โฉนด ไมม่ภีำระผกูพนั 

    

14. โครงการ Notting Hill ติวานนท-์แคราย 66,525,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 5 โฉนด เนื้อที ่1-1-14.7 ไร่  นำงสำวภลัลว ีจงตัง้สจัธรรม   
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: โครงกำร Notting Hill Tiwanon ซอยตวิำนนท ์16     

ถนนตวิำนนท ์ต ำบลตลำดขวญั อ ำเภอเมอืงนนทบุร ี
จงัหวดันนทบุร ี

 ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 179   

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ ส ำหรบัทีด่นิ จ ำนวน 2 โฉนด และ  
ออรจิิน้ วนั ส ำหรบัทีด่นิ จ ำนวน 3 โฉนด 

    



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่6 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น/ ผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น 
วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น 
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)     

15. โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร  80,093,000 บรษิทั พรสยำมคอนซลัแทนท ์แอนด ์เซอรว์สิ
จ ำกดั 

เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 1 ตุลำคม 7552 

ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 3 โฉนด เนื้อที ่1-2-16.1 ไร่  นำยพรชยั มโนมยัวจ ี
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 276 

  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน 
กรุงเทพมหำนคร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั 

(มหำชน) 
    

16. โครงการ Pause สขุมุวิท 103  91,420,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 2 โฉนด เนื้อที ่1-5-53 ไร่  นำงสำวภลัลว ีจงตัง้สจัธรรม 

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 179 
  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ซอยอุดมสุข 7 ถนนอุดมสุข (สขุมุวทิ 103) แขวงบำงนำ 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรไทยพำณชิย ์จ ำกดั 

(มหำชน) 
    

17. โครงการ Pause A สขุมุวิท 107  40,600,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 เมษำยน 2558 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 1 โฉนด เนื้อที ่0-2-14.9 ไร่  นำยปิยะพงษ์ เร่งสทิธไิทย 

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 273 
  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ตดิซอยแบริง่ 1 แยก 1 แยกจำกซอยสุขมุวทิ 107 (ซอย
แบริง่) ถนนสขุมุวทิ ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืง
สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)     



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่7 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น/ ผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น 
วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น 
18. โครงการ Pause B สขุมุวิท 107  46,330,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 เมษำยน 2558 

ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 1 โฉนด เนื้อที ่0-2-26.2 ไร่  นำยปิยะพงษ์ เร่งสทิธไิทย 
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 273 

  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ตดิซอยแบริง่ 1 แยก 1 แยกจำกซอยสุขมุวทิ 107 (ซอย
แบริง่) ถนนสขุมุวทิ ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืง
สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)     

19. โครงการ Pause สขุมุวิท 115  49,560,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 เมษำยน 2558 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 1 โฉนด เนื้อที ่1-1-83 ไร่  นำยปิยะพงษ์ เร่งสทิธไิทย 

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 273 
  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ซอยสขุมุวทิ 115 ถนนสุขมุวทิ ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอ
เมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั 

(มหำชน) 
    

20. โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่ 197,285,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 เมษำยน 2558 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 1 โฉนด เนื้อที ่2-3-60.5 ไร่  นำยธรีวทิย ์จุลสุคต 

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 134 
  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ถนนพหลโยธนิ ต ำบลอนสำวรยี ์อ ำเภอบำงเขน จงัหวดั
กรุงเทพมหำนคร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)     

21. โครงการ Pause ID สขุมุวิท 107 33,150,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 20 มนีำคม 2558 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 2 โฉนด เนื้อที ่1-2-50 ไร่  นำยธวชัชยั ดถิสีวสัดิเ์วทย ์

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 269 
  



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่8 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น/ ผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น 
วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น 
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ซอยแบริง่ 16 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมอืง

สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: โฉนดเลขที ่15121:  
1. นำงสำวฐติำ นนัทวสิุทธิ ์
2. นำยชุตชิำต ินนัทวสิุทธิ ์
โฉนดเลขที ่15122: 
นำงปรำณ ีปณัฑวำภริมย ์

    

ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)     
22. โครงการ Knightsbridge The Ocean ศรีราชา 75,195,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 13 กรกฎำคม 2558 

ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 6 โฉนด เนื้อที ่4-0-71.0 ไร่  นำยธวชัชยั ดถิสีวสัดิเ์วทย ์
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 269 

  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ถนนสขุมุวทิ (ทล.3) บรเิวณ กม. 120+300 ต ำบลสุรศกัดิ ์
อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบรุ ี

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน)     

23. ท่ีดินแปลงศรีราชา 1 (โครงการในอนาคต) 224,040,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 23 มนีำคม 2558 
ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 1 โฉนด เนื้อที ่14-0-1 ไร่  นำยธวชัชยั ดถิสีวสัดิเ์วทย ์

ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 269 
  

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ถนนสขุมุวทิ (ทล.3) บรเิวณ กม. 123+400 ต ำบลทุ่งศุ
ขลำ อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: นำยมธัยม นนัทกจิ     
ภำระผกูพนั:   ไมม่ ี     

24. ท่ีดินโครงการเทพารกัษ์ 4  8,358,000 บรษิทั อลัทมิำ แอพไพรซลั จ ำกดั เพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 30 กนัยำยน 7552 

ทรพัยส์นิ: - ทีด่นิ จ ำนวน 1 โฉนด เนื้อที ่0-1-99 ไร่  นำยธวชัชยั ดถิสีวสัดิเ์วทย ์
ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 269 

  



  
   

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่9 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น/ ผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น 
วนัท่ีประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น 
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: หมูท่ี ่4 ซอยเทพำรกัษ์ 4 ถนนเทพำรกัษ์ ต ำบลเทพำรกัษ์ 

อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์: บรษิทัฯ     
ภำระผกูพนั:   จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)     

 











































































































































































































































































































































































































  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) 

                                      

 
 

เอกสารแนบ � หน้าที� 1 

เอกสารแนบ � – รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

 

 รายชื�อบริษทัย่อย ออริจิ�น วนั คอนโด เอเจนซี� 

 รายชื�อกรรมการ   

!. นายพรีะพงศ์ จรญูเอก X  
�. นางอารดา จรญูเอก /  
+. นางสาวธญัวลยั ขวญัใจ  / 
1. นายนิวตั ิลมุนพนัธ ์  X 
3. นางสาวรวกีร บุญพรม  / 
4. นางสาวดารณั ศริเิรอืง  / 
7. นายสรุนิทร ์สหชาตโิภคานนัทร ์  / 
8. นายลกัษณะน้อย  พึ�งรศัม ี /  
9. นางสาวศรินิทรา จรยิคณุ /  
10. นายจริายุ ศรกีฤดากงัวาน  / 
11.   นายปิตพิงษ ์ ไตรนุรกัษ์  / 
 หมายเหตุ     X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ   

 

 

 

 



 

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) 

   

 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าที� 1 

เอกสารแนบ 3 – รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ชื�อ-สกลุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รบั
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
ระหวา่งกรรมการ และ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

1. นางสาวอจัฉราพร มานะศานต ์ 46 – ปรญิญาตร ีทางการบญัช ี
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

– ปรญิญาโท สาขาบญัชี
การเงนิ คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2554 -  ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอซเีอม็ คอนซลัติ
ง จํากดั  
 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 (ไดร้บัการแต่งตั 
งเมื�อวนัที� 24 

มถิุนายน 2557) 

    
@AAB - @AAC 
 
 
2550 - 2552 

 
ผูช้่วยประธานเจ้าหน้าที�
บรหิาร 
 
รองผูอ้ํานวยการ ฝา่ยงาน
ดา้นการกํากบัดูแลกจิการ 
การบรหิารความเสี�ยง และ
การควบคมุ และการ
ตรวจสอบภายใน 
 

 
โรงพยาบาลปิยะเวท จํากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอฟเอเอส 
จํากดั 

      
      
      
      

 



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) 

                                      

 
 

เอกสารแนบ � หน้าที� 1 

เอกสารแนบ 4 – รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์ิน 
 

ทรพัยส์ินที�ประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ ผูป้ระเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 
วนัที�ประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน 
1. โครงการ Sense of London สขุุมวิท 109 !,636,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 กนัยายน 2557 

ทรพัยส์นิ: หอ้งชดุพาณิชยกรรม จํานวน � หอ้ง (เลขที� 19::/<: 
19::/=> 19::/=< และ 19::/==)  เนื
อที�รวม <=>.<>  
ตร.ม. 

 นายธรีวทิย ์จุลสคุต 
ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <C� 

  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ Sense of London ตดิซอยสนัตคิาม � แยกจาก
ซอยสขุมุวทิ <>: (ซอยสนัตคิาม) ถนนสขุมุวทิ ตําบล
สําโรงเหนือ อาํเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)     

2. โครงการ Kensington สุขุมวิท 107 C=,=P>,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 กนัยายน 2557 
ทรพัยส์นิ: หอ้งชดุพกัอาศยั จํานวน <! หอ้ง  

เนื
อที�รวม !:C.:P ตร.ม. 
 นายธรีวทิย ์จุลสคุต 

ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <C� 
  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ Kensington ตดิซอยแบริ�ง <= แยกจากซอย
สุขมุวทิ <>P (ซอยแบริ�ง) ถนนสุขมุวทิ ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   ไม่ม ี     

3. โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 �>,P�>,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 กนัยายน 2557 
ทรพัยส์นิ: หอ้งชดุอาศยั จํานวน =C หอ้ง 

เนื
อที�รวม 9!:.CP ตร.ม. 
 
 

 นายธรีวทิย ์จุลสคุต 
ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <C� 

  



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) 

                                      

 
 

เอกสารแนบ � หน้าที� 2 

ทรพัยส์ินที�ประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ ผูป้ระเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 
วนัที�ประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน 
ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ Notting Hill Condominium ตดิซอยแบริ�ง < 

แยกจากซอยสขุมุวทิ <>P (ซอยแบริ�ง) ถนนสขุมุวทิ 
ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   ไม่ม ี     

4. โครงการ The Knights I สขุุมวิท 107 4>,:�>,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 กนัยายน 2557 
ทรพัยส์นิ: หอ้งชดุอาศยั จํานวน 31 หอ้ง 

เนื
อที�รวม 919.90 ตร.ม. 
 นายธรีวทิย ์จุลสคุต 

ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <C� 
  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการเดอะไนท ์คอนโดมเินียม (อาคารเดอะไนทว์นั) 
ตดิซอยแบริ�ง 1 แยก 2 แยกจากซอยสขุมุวทิ 107 (ซอย
แบริ�ง) ถนนสขุมุวทิ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมอืง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   ไม่ม ี     

5. โครงการ The Knights II สขุุมวิท 107 =_,P!>,>>> บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 กนัยายน 2557 
ทรพัยส์นิ: หอ้งชดุพกัอาศยั จํานวน 17 หอ้ง 

เนื
อที�รวม _!=.>_ ตร.ม. 
 นายธรีวทิย ์จุลสคุต 

ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <C� 
  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการเดอะไนท ์คอนโดมเินียม (อาคารเดอะไนทท์ู) 
ตดิซอยแบริ�ง 1 แยก 2 แยกจากซอยสขุมุวทิ 107 (ซอย
แบริ�ง) ถนนสขุมุวทิ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมอืง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   ไม่ม ี

 
 

    



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) 

                                      

 
 

เอกสารแนบ � หน้าที� 3 

ทรพัยส์ินที�ประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ ผูป้ระเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 
วนัที�ประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน 
6. โครงการ Knightsbridge สขุุมวิท 107 347,400,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 กนัยายน 2557 

ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน < โฉนด เนื
อที� <-<-_! ไร ่
- อาคารชดุพกัอาศยั =_ ชั 
น จํานวน < หลงั (อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง) 

 นายธวชัชยั ดถิสีวสัดิ Nเวทย ์
ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. =!: 

  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ Knightsbridge ซอยสขุมุวทิ <>P (ซอยแบริ�ง) 
ถนนสุขมุวทิ ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมอืงสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)     

7. โครงการ B-Loft สุขุมวิท IJK 123,300,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ C0 กนัยายน =__P 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน 3 โฉนด เนื
อที� 0-3-60 ไร่ 

- อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชั 
น จํานวน < หลงั (อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง) 

 นางสาวภลัลว ีจงตั 
งสจัธรรม 
ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. 179 

  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ B-Loft สุขมุวทิ <>: ซอยสนัตคิาม <= แยกจาก
ซอยสขุมุวทิ <>: ถนนสุขมุวทิ ตําบลสาํโรงเหนือ อาํเภอ
เมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทั ออรจิิ
น วนั จํากดั (บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ)     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารเกยีรตินาคนิ จํากดั 

(มหาชน) 
    

8. โครงการ B-Loft สุขุมวิท IIM <<=,>C>,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ C> กนัยายน =__P 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน 2 โฉนด เนื
อที� 1-0-7 ไร่ 

- อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชั 
น จํานวน < หลงั (อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง) 

 นางสาวภลัลว ีจงตั 
งสจัธรรม 
ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <P: 

  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ B-Loft สุขมุวทิ <15 ซอยอภชิาต ิ3 แยกจาก
ซอยสขุมุวทิ <<_ ถนนสุขมุวทิ ตําบลสาํโรงเหนือ อาํเภอ
เมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

    



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) 

                                      

 
 

เอกสารแนบ � หน้าที� 4 

ทรพัยส์ินที�ประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ ผูป้ระเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 
วนัที�ประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน)     

9. โครงการ B-Republic สขุุมวิท IJI/I 29C,850,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ C> กนัยายน =__P 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน : โฉนด เนื
อที� =-0-!: ไร ่

- อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชั 
น จํานวน = หลงั (อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง) 

 นางสาวภลัลว ีจงตั 
งสจัธรรม 
ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <P: 

  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ B-Republic ตดิซอยวชริธรรมสาธติ C� และ
ซอยสขุมุวทิ 101/1 (ซอย วชริธรรมสาธติ) ถนนสขุมุวทิ 
แขวงบางจาก             เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารเกยีรตินาคนิ จํากดั 

(มหาชน) 
    

10. โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean 226,100,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ C> กนัยายน =__P 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน < โฉนด เนื
อที� <-C-!> ไร ่  นางสาวภลัลว ีจงตั 
งสจัธรรม 

ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <P: 
  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean ตดิถนน
สุขมุวทิ ตําบลบางเมอืงใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)     

11. โครงการ Tropicana เอราวณั 9>,P=<,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ C> กนัยายน =__P 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน <_ โฉนด เนื
อที� =-0-96.: ไร่ 

- อาคารชดุพกัอาศยั 8 ชั 
น จํานวน = หลงั (อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง) 

 นางสาวภลัลว ีจงตั 
งสจัธรรม 
ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <P: 

  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ Tropicana ถนนทางรถไฟสายเกา่ ตําบลบาง
ดว้น อําเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

    



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) 

                                      

 
 

เอกสารแนบ � หน้าที� 5 

ทรพัยส์ินที�ประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ ผูป้ระเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 
วนัที�ประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารเกยีรตินาคนิ จํากดั 

(มหาชน) 
    

12. โครงการ Villa Lasalle สขุุมวิท 105 <<_,600,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ C> กนัยายน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน _ โฉนด เนื
อที� =-<-!C ไร ่  นายธรีวทิย ์จุลสคุต   

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ Villa Lasalle ตดิซอยสุขมุวทิ <>_ (ซอย
ลาซาล) ถนนสุขมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

 ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <C�   

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   โฉนดที�ดนิ จํานวน < โฉนด จาํนองเป็นประกนักบั 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) และโฉนดที�ดนิ 
อกีจํานวน � โฉนด ไมม่ภีาระผกูพนั 

    

13. โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย !!,525,000 บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ C> กนัยายน =__P 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน 5 โฉนด เนื
อที� 1-1-14.7 ไร่  นางสาวภลัลว ีจงตั 
งสจัธรรม   
ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: โครงการ Notting Hill Tiwanon ซอยตวิานนท ์<!     

ถนนตวิานนท ์ตําบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืงนนทบุร ี
จงัหวดันนทบุร ี

 ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <P:   

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ สําหรบัที�ดนิ จํานวน = โฉนด และ  
ออรจิิ
น วนั สําหรบัที�ดนิ จํานวน C โฉนด 

    

ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)     
14. โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร  9>,>:C,000 บรษิทั พรสยามคอนซลัแทนท ์แอนด ์เซอรว์สิ

จํากดั 
เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ < ตุลาคม 2557 

ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน C โฉนด เนื
อที� <-=-<!.< ไร่  นายพรชยั มโนมยัวจ ี
ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. =P! 

  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) 

                                      

 
 

เอกสารแนบ � หน้าที� 6 

ทรพัยส์ินที�ประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ ผูป้ระเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 
วนัที�ประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน 
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารเกยีรตินาคนิ จํากดั 

(มหาชน) 
    

15. โครงการ Pause สขุุมวิท 103  :<,�=>,>>> บรษิทั เค.ท.ีแอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 3> กนัยายน 2557 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน = โฉนด เนื
อที� <-_-_C ไร ่  นางสาวภลัลว ีจงตั 
งสจัธรรม 

ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. <P: 
  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: ซอยอดุมสุข P ถนนอุดมสุข (สขุมุวทิ <>C) แขวงบางนา 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) 
    

16. โครงการ Pause A สขุุมวิท 107  40,600,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 เมษายน 2558 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน 1 โฉนด เนื
อที� 0-2-14.9 ไร่  นายปิยะพงษ์ เร่งสทิธไิทย 

ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. =PC 
  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: ตดิซอยแบริ�ง < แยก 1 แยกจากซอยสุขมุวทิ <>P (ซอย
แบริ�ง) ถนนสขุมุวทิ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมอืง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)     

17. โครงการ Pause B สขุุมวิท 107  46,330,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 เมษายน 2558 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน 1 โฉนด เนื
อที� 0-2-26.2 ไร่  นายปิยะพงษ์ เร่งสทิธไิทย 

ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. =PC 
  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: ตดิซอยแบริ�ง < แยก 1 แยกจากซอยสุขมุวทิ <>P (ซอย
แบริ�ง) ถนนสขุมุวทิ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมอืง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)     



  

   
บรษิทั ออรจิิ
น พรอ็พเพอรต์ี
 จํากดั (มหาชน) 

                                      

 
 

เอกสารแนบ � หน้าที� 7 

ทรพัยส์ินที�ประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ ผูป้ระเมินหลกั วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยส์ิน 
วนัที�ประเมินมลูค่า

ทรพัยส์ิน 
18. โครงการ Pause สขุุมวิท 115  49,560,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 เมษายน 2558 

ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน 1 โฉนด เนื
อที� 1-1-83 ไร่  นายปิยะพงษ์ เร่งสทิธไิทย 
ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. =PC 

  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: ซอยสขุมุวทิ <15 ถนนสขุมุวทิ ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอ
เมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารเกยีรตินาคนิ จํากดั 

(มหาชน) 
    

19. โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม ่ 197,285,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 เมษายน 2558 
ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน 1 โฉนด เนื
อที� 2-3-60.5 ไร่  นายธรีวทิย ์จุลสคุต 

ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. 134 
  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: ถนนพหลโยธนิ ตําบลอนสาวรยี ์อําเภอบางเขน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)     

20. ที�ดินโครงการเทพารกัษ์ ^  9,358,000 บรษิทั อลัทมิา แอพไพรซลั จํากดั เพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะ 30 กนัยายน 2557 

ทรพัยส์นิ: - ที�ดนิ จํานวน < โฉนด เนื
อที� >-<-:: ไร ่  นายธวชัชยั ดถิสีวสัดิ Nเวทย ์
ผูป้ระเมนิหลกัชั 
นวุฒ ิวฒ. =!: 

  

ที�ตั 
งทรพัยส์นิ: หมู่ที� � ซอยเทพารกัษ์ � ถนนเทพารกัษ์ ตําบลเทพารกัษ์ 
อําเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

    

ผูถ้อืกรรมสทิธิ N : บรษิทัฯ     
ภาระผูกพนั:   จํานองเป็นประกนักบั ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)     
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

 
บริษทั          ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน)   

 
วนัที ่   10 พฤศจกิายน 2557    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนินีจ้ดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการ
เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

/  

1.2  มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัทาํใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคก์ร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

/  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
กาํกบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

/  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม

/  

                                           
1 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีก่าํกบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการดําเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

/  

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

/  

2.3  คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทักาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสาํคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

/  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพนิิจและปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมการกาํกบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

/  
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การกาํกบัดูแล (oversight) 
ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

/  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

/  

3.3  มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

/  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

 คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติั
นั้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

/  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

/  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

/  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

/  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (succession plan) ท่ีสาํคญั /  

 



 5 

5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 
ทุกคนมีความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจาํเป็น 

/  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

/  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

/  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

/  

 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

/  

6.2 บริษทักาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

/  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

/  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

/  
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7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

/  

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

/  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง /  

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความสาํคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

/  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

/  

 

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเทจ็  การทาํใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสาํคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

/  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ไดข้องเป้าหมายท่ีกาํหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังาน
กระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

/  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

/  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั       
ท่ีกาํหนดไว ้ 

/  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้  

/  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้ 

/  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้าํองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้ 

/  

 

การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับทีย่อมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

/  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม /  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบั
ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  
อาํนาจหนา้ท่ี  และลาํดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
รัดกมุ  เพ่ือใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการกาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจ
อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการสาํหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการทาํรายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การคํ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการชาํระคืนหน้ีตาม
กาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

10.3 บริษทักาํหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

/  

10.4 บริษทักาํหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

/  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น       

/  
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11. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                  
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

/  

11.2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความเหมาะสม 

/  

11.3 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             
ความเหมาะสม 

/  

11.4  บริษทัควรกาํหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

/  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กาํหนดส่ิงทีค่าดหวงัและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพือ่ให้นโยบายทีก่าํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุเพื่อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั            
ท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                
เกณฑข์องสาํนกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํผลประโยชน์ของบริษทั          
ไปใชส่้วนตวั   

/  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 

/  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นสาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํกบับุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

/  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งกาํหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               
ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือ             
บริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

/  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษทักาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการ           
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

/  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการนาํไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด          
ในการปฏิบติังาน 

/  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ /  
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนิน
ไปได้ตามทีก่าํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทักาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

/  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

/  

13.3 บริษทัดาํเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับ               
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ              
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

/  

13.4 บริษทัดาํเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพยีงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

/  

13.5 บริษทัดาํเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

/  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บริษทัมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเกบ็เอกสารสาํคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง         
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

/  

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 
การควบคุมภายในทีจํ่าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้
ตามทีว่างไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง             
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

/  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ และ           
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การกาํหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

/  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

/  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

/  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

/  

   
 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยงั
ดําเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนด
หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 
ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

/  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

/  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

/  

16.4 ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

/  

16.5 บริษทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

/  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล                        
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  
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17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่
รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และดาํเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย        
ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

/  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัสาํคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

/  
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