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พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
ปี 2552

 บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ
นางอารดา จรูญเอก) ด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปี 2553

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจานวน 10 ล้านบาทเป็นจานวน 20 ล้านบาทเมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2553 เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจานวน 20 ล้านบาทเป็นจานวน 30 ล้านบาทเมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2553 เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการแรกของบริษัทฯ โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้นจานวน 162
หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2554 และ
แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2555 และสามารถปิดการขายโครงการได้แล้ว ในเดื อ น
กรกฎาคม 2556

ปี 2554

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจานวน 30 ล้านบาทเป็นจานวน 40 ล้านบาทเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจานวน 40 ล้านบาทเป็น จานวน 50 ล้านบาทเมือ่ วันที่
31 ตุลาคม 2554 เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 บริ ษั ท ฯ เปิ ด ขายโครงการ Kensington สุ ขุ ม วิ ท 107 อย่ า งเป็ น ทางการ ซึ่ ง เป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 167 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 300
ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน 2555 และแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2556
 บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จากัด ("คอนโด เอเจนซี่") (ในปี 2559 มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จากัด (“ พรีโม ”)) ก่อตั้งขึ้น
โดยครอบครัว จรูญเอก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 1
ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการ
จั ด หาผู้ เ ช่ า ห้ อ งชุ ด และบริ ก ารรั บ จ้ า งบริ หารโครงการนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ให้ แ ก่
โครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาเท่านั้น
 บริษัท ออริจิ้น วัน จากัด ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวจรู ญเอก เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2554 ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น จ านวน 1 ล้ า นบาท เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการ B-Loft สุขุมวิท 109

ปี 2555

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก จานวน 50 ล้านบาทเป็นจานวน 200 ล้านบาท เมื่อ
วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2555 เพื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น ส าหรั บ การพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
 บริ ษั ท ฯ เปิ ด ขายโครงการ Notting Hill สุ ขุ ม วิ ท 107 อย่ า งเป็ น ทางการ ซึ่ ง เป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 157 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 340
ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน 2555 และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2556
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 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Knightsbridge สุขุมวิท 107 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคาร High Rise โครงการแรกของบริษัทฯ และเป็น
หนึ่งในโครงการคอนโดมิเนียมที่สูงทีส่ ุดบนสุขุมวิท 107 สูง 25 ชั้น จานวน 276 หน่วย
มูลค่าโครงการประมาณ 810 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2556 และแล้ว
เสร็จในเดือนธันวาคม ปี 2557
 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น ออริจิ้น วัน ทั้งหมด
จากครอบครัวจรูญเอก และผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษั ทฯ ถือหุ้นใน ออ
ริจิ้น วัน จานวน 3,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนของออริจิ้น วัน
 บริษัท ออริจิ้น วัน จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจานวน 1 ล้านบาทเป็น จานวน 10
ล้านบาทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจากจานวน 10 ล้าน
บาทเป็นจานวน 40 ล้านบาทเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ปี 2556

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจานวน 200 ล้านบาทเป็นจานวน 300 ล้านบาท โดย
เรียกชาระค่าหุ้นแล้ว จานวน 255 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็น
เงินทุนสาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ The Knight I และ II สุขุมวิท 107 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 125 หน่วย มูลค่า
โครงการประมาณ 254 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2556 และแล้วเสร็จใน
ไตรมาส 3 ปี 2557
 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ B-Loft สุขุมวิท 109 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 171 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 240 ล้านบาท
เริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน 2556 และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2557
 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ B-Loft สุขุมวิท 115 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 202 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 295 ล้านบาท
เริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2557 และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2558
 บริ ษั ท ฯ เปิ ด ขายโครงการ Knightsbridge Sky River Ocean สุ ขุ ม วิ ท 27 จั ง หวั ด
สมุทรปราการ อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการคอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดใน
จังหวัดสมุทรปราการ สูง 32 ชั้น จานวน 460 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 1,430
ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างใน ไตรมาส 4 ปี 2557 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี
2559
 บริ ษั ท ฯเปิ ด ขายโครงการ B-Republic สุ ขุ ม วิ ท 101/1 อย่ า งเป็ น ทางการ ซึ่ งเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 318 หน่วย มูลค่า
โครงการประมาณ 680 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2556 และแล้ว
เสร็จในเดือนมีนาคม 2558
 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ เตรียมความพร้อมใน
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น คอนโด เอเจนซี่ ทั้งหมด
จากครอบครัวจรูญเอก และผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นในคอนโด
เอเจนซี่ จานวน 99,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนของคอนโด เอเจนซี่
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ปี 2557

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Tropicana เอราวัณ อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 363 หน่วย มูลค่าโครงการ
ประมาณ 680 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2558 และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในไตรมาส 2 ปี 2559
 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Villa Lasalle ถนนสุขุมวิท 105 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 353 หน่วย มูลค่า
โครงการประมาณ 720 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2557 และแล้วเสร็จใน
ไตรมาส 4 ปี 2558
 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย อย่างเป็นทางการ ซึ่ งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 1 อาคาร รวมทั้งสิ้น 180 หน่วย มูลค่า
โครงการประมาณ 390 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2558 และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในไตรมาส 2 ปี 2559
 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ The Cabana สาโรง อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 3 อาคาร รวมทั้งสิ้น 719 หน่วย มูลค่าโครงการ
ประมาณ 1,100 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2559 และคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559
 จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุม
ได้มีมติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก จานวน 300 ล้านบาทเป็น จานวน 225 ล้าน
บาท เพื่อปรับโครงสร้างทุนในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการลด
จานวนหุ้นจากจานวน 30 ล้านหุ้น เป็นจานวน 22.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท และเรียกชาระค่าหุ้นแล้วทั้งจานวน และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
 จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2557 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดาเนินการ ดังนี้
– จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด ภายใต้ชื่อ บริษัท ออริจิ้น พร็อพ
เพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
– เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท
– เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจานวน 76.6 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน
เดิ ม จานวน 225 ล้ า นบาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 301.6 ล้ า นบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จานวน 603.2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 150.0 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็น
ครั้งแรก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 3.2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ (ESOP Warrant)
 บริ ษั ท ฯ เปิ ด ขายโครงการ Notting Hill พหล-เกษตร อย่ า งเป็ น ทางการ ซึ่ ง เป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จานวน 1 อาคาร มูลค่าโครงการประมาณ 570
ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตร
มาส 4 ปี 2559
 บริษัทฯ เริ่มเปิดขายโครงการ Pause A สุขุมวิท 107 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม
สูง 8 ชั้น จานวน 1 อาคาร มูลค่าโครงการประมาณ 195 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในไตร
มาส 1 ปี 2558 และแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2558

5

 บริษัทฯ เริ่มเปิดขายโครงการ Pause B สุขุมวิท 107 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม
สูง 8 ชั้น จานวน 1 อาคาร มูลค่าโครงการประมาณ 195 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในไตร
มาส 1 ปี 2558 และแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2558

แผนภาพแสดงวันทีเ่ ปิดขายโครงการต่างๆ อย่างเป็นทางการ

6

7

8

9

์

10

11

12

เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ในรอบปี 2558
ได้ จดั ให้ มีการประชุมรวม 7 ครัง้ เพื่อหารื อและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ด้ วยความเป็ นอิสระ โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมี
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )

นายสหัส

ตรีทิพยบุตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

7/7

พลอากาศเอกบุรีรัตน์

รัตนวานิช

กรรมการตรวจสอบ

7/7

นางสาววรุณรัตน์

จู้จินดา

กรรมการตรวจสอบ

7/7

คณะกรรมการตรวจสอบทุก ท่ าน ได้ ป ฏิ บัติ ตามหน้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และตามข้ อก าหนดของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี สรุปได้ ดังนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2558 - คณะกรรมการตรวจสอบ สอบถาม และรับฟั งคาชีแ้ จงจาก

ผู้บริ ห าร และผู้สอบบัญ ชี ในเรื่ องความถูก ต้ องครบถ้ วนของงบการเงิ น และความเพีย งพอในการเปิ ดเผยข้ อ มูล ซึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรื อผู้ใช้ งบการเงิน
ในการตัดสินใจลงทุน

2. สอบทานการบริ หารความเสี่ย งและระบบการควบคุ ม ภายใน - เพื่อ ให้ มั่น ใจว่าการดาเนิ น งานของบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ างมี

ประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปี 2558 และ
การประเมิ น ระบบการควบคุม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management)

3. สอบทานการตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี - คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาขอบเขต
การปฏิบตั ิงาน บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ด้ านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และประวัติการอบรมแล้ ว มีความเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม จึง
ได้ แต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่บริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทังได้
้ อนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี ซึง่ ได้ จดั ทาขึ ้นบนพื ้นฐานของ
การประเมินการควบคุมภายใน และขอบเขตที่ครอบคลุมกับระบบงานต่างๆ ที่สาคัญของบริษัท

4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ และอานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิสอดคล้ องกับหลักการ การกากับดูแลกิจการที่ดี และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของบริ ษัท - เพื่อพิจารณาให้ เป็ นไปตาม
5.

กฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกาหนด เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุ
สมผล โปร่งใส่ เกีและมี
การเปินดหรื
เผยข้
อมูลอย่างเพี
ยงพอ
และเป็ดนแย้ประโยชน์
สงู สุดต่อบริษขัทองบริ
ด้ วยเงืษ่อัทนไขและราคาที
่สมเหตุสเมผล
ดังเช่น
พิจารณารายการที
่ ยวโยงกั
อรายการที
่ อาจมี
ความขั
งทางผลประโยชน์
- เพื่อพิจารณาให้
ป็ นไปตาม
ทีกฎหมาย
่ทากับบุคและกฎระเบี
คลภายนอกทัยว่ บตามที
ไป ่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกาหนด เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท ด้ วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเช่น
ที่ทากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริหารงานของฝ่ ายจัดการ ซึง่ ฝ่ ายจัดการได้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
เพื
สอดคล้ องกับแนวทางปฏิมคณะกรรมการตรวจสอบ
บตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
และข้กอบั กคณะกรรมการบริ
าหนดของตลาดหลั
พย์แห่กงครัประเทศไทย
จัด่อทให้ารายงานผลการประชุ
- เสนอให้
ษัทกทรั
ทราบทุ
ง้ ที่มีการประชุม โดยได้ ให้

6. จัดทารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - เสนอให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครัง้ ที่มีการประชุม โดยได้ ให้
6.

ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริหารงานของฝ่ ายจัดการ ซึง่ ฝ่ ายจัดการได้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของผลงานการตรวจสอบในปี ที่ผา่ นมา ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม
ของค่
าตอบแทน
วามเห็นว่าผู้สอบบั
ญชีจญ
ากบริ
ษัท สาปีานั2558
กงาน อี-วาย
จากัด มีนคความเป็
วามเป็ นนอิอิสสระ
พิจารณาคั
ดเลือโดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ก เสนอแต่ งตัง้ และเสนอค่ าคตอบแทนของผู
้ สอบบั
ชีประจ
โดยประเมิ
ระ มีคุคณวามรู
ภาพ้
ประสบการณ์
ในระดับแนวหน้ทาของการปฏิ
บตั ิงานสอบบั
ญชี จึงมีมติประสบการณ์
เสนอต่อคณะกรรมการบริ
ษัทเพืรกิ่ อจขออนุ
่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
ของผลงานการตรวจสอบในปี
ี่ผา่ นมา ทักษะความรู
้ ความสามารถ
ในการตรวจสอบธุ
รวมถึมงตั พิิจจากที
ารณาความเหมาะสม
พิของค่
จารณาแต่
งตังผู
้ ้โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานคอีวามเห็
วาย จนากัว่าดผูเป็
นผู้สญ
อบบั
ชีประจ
และบริ
ัทย่อยนอิสระ มีความรู้
าตอบแทน
้ สอบบั
ชีจญ
ากบริ
ษัทาปี
สานั2558
กงานของบริ
อีวายษจัทากั
ด มีคษวามเป็

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตัง้ และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 - โดยประเมินความเป็ นอิสระ คุณภาพ
7.

ประสบการณ์ในระดับแนวหน้ าของการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้

8. ดูพิจแารณาแต่
ลให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ - ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย
8.

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้ เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานให้ ทราบถึ
ง กฎระเบี
องที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดูแลให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่
าด้ วยหลั
กทรั พยบของทางการและกฎหมายทเกี
ย์ และตลาดหลักทรั พย์ - ข้ อ่ยกวข้
าหนดของตลาดหลั
กทรัพย์ให้แห่คงณะกรรมการ
ประเทศไทย
ตรวจสอบได้
ท
ราบเป็
น
ประจ
า
ซึ
ง
่
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ค
วามเห็
น
ว่
า
ในรอบปี
2558
ไม่
พ
บเหตุ
ก
ารณ์
ใ
ดที
่
เ
ป็
น
ข้
อ
บ่
ง
ชี
้ที
่
แ
สดงว่
า มีกการ
าร
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้ เลขานุ
ปฏิ
บตั ิที่ขดั ต่อ กฎระเบียบของทางการและกฎหมายที
วข้ อง อย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานให้ ทราบถึง กฎระเบี่เกีย่ยบของทางการและกฎหมายทเกี
่ยวข้ องที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ทราบเป็ นประจา ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปี 2558 ไม่พบเหตุการณ์ใดที่เป็ นข้ อบ่งชี ้ที่แสดงว่า มีการ
ปฏิบตั ิที่ขดั ต่อ กฎระเบียบของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อย่างมีสาระสาคัญ
เห็น ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฎิ บ ัติห น้ า ที่ ค รบถ้ ว นตามที่ ไ ด้ รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ษัท และมีการปฎิบตั ิงานที่
บแนวทางปฏิ
บตั ิที่ดี
จัสอดคล้
ดให้ มอีกงกั
ารประเมิ
นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั
ง้ คณะ - โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเ ยี่ย ม แสดงให้

9. จัดให้ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ - โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ย ม แสดงให้
9.

เห็น ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฎิ บ ัติห น้ า ที่ ค รบถ้ ว นตามที่ ไ ด้ รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ษัท และมีการปฎิบตั ิงานที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับ
สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจากัดในการได้ รับข้ อมูลทังจากผู
้
้ บริ หาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนได้
ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะต่
เพื่อประโยชน์
ตอ่ ผู้มีสว่ บนได้
สียทุก่ฝ่ได้ารยอย่
างเท่าเทียมกั
น ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบตั าิงงๆ
านตามหน้
าที่และความรั
ผิดเชอบที
ับมอบหมาย
โดยใช้

ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจากัดในการได้ รับข้ อมูลทังจากผู
้
้ บริ หาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาโดยสรุปภาพรวมว่า บริ ษัทฯ ยึดถือการบริ หารจัดการอย่างโปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ
ตลอดจนได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
ปฏิ บัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิ จ การที่ ดีเป็ น สาคัญ มีผลให้ ระบบการบริ ห ารจัดการและระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ท ฯ ไม่มี
ข้ อบกพร่คณะกรรมการตรวจสอบ
องที่เป็ นสาระสาคัญ และเป็
การปฏิบตั ิโปดยค
านึงถึงผลประโยชน์
ดของบริหารจั
ษัทเป็
นหลัก าภายใต้
นโยบายที
่ได้ รับมอบหมายจาก
พิจนารณาโดยสรุ
ภาพรวมว่
า บริ ษัทฯ ยึดสถืูงอสุการบริ
ดการอย่
งโปร่งใส
มีหลักธรรมาภิ
บาลที่ดี และ
คณะกรรมการบริ
ษัท
ปฏิ บัติตามนโยบายการก
ากับดูแลกิ จการที่ ดีเป็ น สาคัญ มีผลให้ ระบบการบริ ห ารจัดการและระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ท ฯ ไม่มี
ข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ และเป็ นการปฏิบตั ิโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทเป็ นหลัก ภายใต้ นโยบายที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

(นายสหัส ตรีทิพยบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(นายสหัส ตรีทิพยบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั อนันดา ดีเวลลอบเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
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Corporate Marketing
่ สาร
ฝ่ายการตลาดและสือ
องค์กร

Sale & Marketing Inter.
ฝ่ายขายและการตลาด
ต่างประเทศ

Sale & Marketing 2
ฝ่ายขายและการตลาด 2

Sale & Marketing 1
ฝ่ายขายและการตลาด 1

Sale & Marketing
ฝ่ายขายและการตลาด

Home Care
โฮมแคร์

Project Trasnferred
Liason
่ และประสานงานโอน
สินเชือ

Quality Control and
Project Delivered Liason
ควบคุมคุณภาพและ
ประสานงานส่งมอบ

Project Procurement
้ ส่วนโครงการ
จ ัดซือ

Interior design
ออกแบบและตกแต่งภายใน

Government Affairs
ร ัฐกิจส ัมพ ันธ์

Construction Estimate
Control
ควบคุมงบประมานก่อสร้าง

Design & Development
ออกแบบและพ ัฒนา

Financial Dept.
ฝ่ายการเงิน

Account Dept.
ฝ่ายบ ัญชี

Chief Financial Officer
ฝ่ายการเงินและการบ ัญชี

Construction Management
ควบคุมงานก่อสร้าง

Project Management
ฝ่ายบริหารโครงการ

Purchase Dept.
้
ฝ่ายจ ัดซือ

Legal Dept.
ฝ่ายกฎหมาย

HR Dept.
ฝ่ายพ ัฒนาทร ัพยากรบุคคล

IT Dept.
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Risk Management Committee
่ ง)
(คณะกรรมการบริหารความเสีย

Chief Operating Officer (COO)
(ประธานเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบ ัติการ)

Corporate Secretary
(เลขานุการบริษ ัท)

Nomination and
Remuneration Committee
(คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน)

Project Development
พ ัฒนาโครงการ

Business Development
ฝ่ายพ ัฒนาธุรกิจ

Chief Executive Officer (CEO)
(ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร)

Internal Audit (Outsource)
(ผูต
้ รวจสอบภายใน)

Customer Centric
ฝ่ายลูกค้าส ัมพ ันธ์

CO-Chief Executive Officer (CO-CEO)
(ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารร่วม)

Executive Committee
(คณะกรรมการบริหาร)

Audit Committee
(คณะกรรมการตรวจสอบ)

Board of Directors
(คณะกรรมการบริษ ัท)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และธุรกิจให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ บริ การจัดหาผู้เช่า
ห้ องชุด และบริ การรับจ้ างบริ หารโครงการนิติบคุ คลอาคารชุด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เน้ นถึงการพัฒนาโครงการ ในด้ านของการ
ออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอย
ให้ สามารถใช้ ประโยชน์ได้ สงู สุด รวมถึงการเลือกใช้ วสั ดุที่มีคุณภาพสูงคุ้มค่าต่อราคาตามสโลแกนของบริ ษัทฯ “คิด
มากกว่า ให้ มากกว่า ได้ มากกว่า (Living More)” และการบริ การหลังการขาย
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทังรู้ ปแบบอาคาร High
Rise และอาคาร Low Rise โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ มีราคาขายประมาณ 1-3 ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าหลักของ
บริ ษัทฯ ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าวัยเริ่ มทํางาน (First Jobber) กลุม่ ลูกค้ าที่ต้องการเปลี่ยนจากการเช่าที่พกั อาศัยเป็ นซื ้อที่พกั
อาศัยที่มีช่วงอายุ 21-35 ปี กลุม่ ลูกค้ าท้ องถิ่น (Local Demand) ที่มีความต้ องการขยายครอบครัว กลุม่ ลูกค้ าที่มองหาที่
พักอาศัยให้ กบั ลูกหลานที่อยู่ในวัยเรี ยน และกลุม่ ลูกค้ าต่างชาติเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โดยโครงการคอนโดมิเนี ยมโครงการแรกของบริ ษัทฯ ได้ แก่ โครงการ Sense of Londonสุขุมวิท 109 ซึ่งเป็ นโครงการ
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 162 หน่วย ตังอยู
้ ่บนซอยสุขุมวิท 109 มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้ านบาท และ
บริ ษัทฯ สามารถปิ ดการขายโครงการดังกล่าวได้ แล้ ว
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายจํานวน 24 โครงการ (โดยแบ่งเป็ น
โครงการที่พฒ
ั นาแล้ วเสร็ จจํานวน 11 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 4,029 ล้ านบาท และโครงการที่อยูร่ ะหว่าง
การพัฒนา จํานวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 11,125 ล้ านบาท)
ทังนี
้ ้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ สามารถจําแนกได้ เป็ น 2 ส่วนหลัก ดังนี ้
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
2) ธุรกิจให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
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การประกอบธุรกิจในแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

“

“

100%

100%

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้
โซลูชั่น จำกัด
51%
*

ทังนี
้ ้ รายละเอียดของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
บริษัท ออริจนิ ้ วัน จากัด ("ออริจนิ ้ วัน")
ออริ จิ ้น วัน จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 40 ล้ านบาท มี
สํานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่ 496 หมูท่ ี่ 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ออริ จิ ้น วัน ดําเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งปั จจุบนั ออริ จิน้ วัน มีโครงการที่พฒ
ั นาแล้ วเสร็ จ และอยู่ระหว่างการขาย 1 โครงการ
ได้ แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109 ตังอยู
้ ่บนถนนสุขมุ วิทซอย 109 ทังนี
้ ้ ภายหลังปิ ดโครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109 ออ
ริ จิน้ วัน มีแผนการดําเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจ การให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน ออริ จิ ้น วัน จํานวน 3,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวน
ทุนจดทะเบียนของออริ จิ ้น วัน

41

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ ตี ้ โซลูช่ นั จากัด ("พรีโม")
พรี โม พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชนั่ (เดิมชื่อ บริ ษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้ นท์ จํากัด ได้ เปลีย่ นชื่อ เป็ น บริ ษัท
พรี โม พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชนั่ จํากัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559) จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2554 ปั จจุบนั
มี ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 1 ล้ า นบาท มี สํ า นัก งานตัง้ อยู่เ ลขที่ 1899/22 หมู่ ที่ 7 ตํ า บลสํ า โรงเหนื อ อํ า เภอเมื อ ง
สมุ ท รปราการ จั ง หวัด สมุท รปราการ พรี โ ม พร็ อ พเพอร์ ตี ้ โซลูชั่ น ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ บริ การจัดหาผู้เช่าห้ องชุด และบริ การรับจ้ างบริ หารโครงการนิติบคุ คลอาคารชุด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นใน พรี โม พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชนั่ จํานวน 99,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวน
ทุนจดทะเบียนของพรี โม พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชนั่
บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จากัด ("ทิสา ลิฟวิ่ง")
ทิสา ลิฟวิ่ง จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้ านบาท มี
สํานักงานตังอยู
้ ่เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทิสา ลิฟวิ่ง
ดําเนินธุรกิจให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพ ย์ ได้ แก่ การเป็ นนายหน้ าขายห้ องชุด และบริ การจัดหาผู้เช่า
ห้ องชุด โดยจะมุ่งเน้ นกลุม่ ลูกค้ าชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนญี่ปนุ่ ทังนี
้ ้ พรี โม พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชนั่ ถือหุ้นใน ทิสา ลิฟวิ่ง
จํานวน 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของทิสา ลิฟวิ่ง และ
มีผ้ ถู ือหุ้นชาวญี่ปนถื
ุ่ อหุ้นร้ อยละ 45 และพนักงานของบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 4 ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกลุม่ ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ แต่อย่างใด

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเป็ นส่วนใหญ่ ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และ
ออริ จิน้ วัน อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั ออริ จิน้ วัน มีโครงการที่พฒ
ั นาแล้ วเสร็ จ และอยู่ระหว่างการขายจํานวน 1 โครงการ
ได้ แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109 และ บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายที่เหลือทังหมด
้
กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 190.8 ล้ านบาท 412.7 ล้ านบาท 550.2 ล้ านบาท และ
2,010.1 ล้ านบาท สําหรับปี 2555 2556 2557 และ 2558 ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ในปี 2554 บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เริ่ มรับรู้ รายได้
จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้ โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก
ตามลักษณะรูปแบบของโครงการ และกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่บริ ษัทฯ กําหนดกลยุทธ์ ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)

Luxury Residence
Boutique Living
Modern Habitat
Eco Green Resort

รายละเอียดของโครงการแต่ละประเภทเป็ นดังนี ้
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(1)

Luxury Residence
แนวคิด:
กลุม่ โครงการคอนโดมิเนียมซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นประเภทอาคาร High Rise ที่มีแนวคิดผสมผสานการ
ออกแบบ และการตกแต่งภายในแบบเรี ยบหรูสง่างามและมีมนต์เสน่ห์จากการรังสรรค์งาน
สถาปั ตยกรรมด้ วยความพิถีพิถนั จึงทําให้ ผ้ อู ยูอ่ าศัยสามารถสัมผัสกับการใช้ ชีวิตที่เรียบหรูทา่ มกลาง
กลิน่ อายความงดงามของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
ทังนี
้ ้ โครงการประเภท Luxury Residence จะอยูภ่ ายใต้ กลุม่ โครงการชื่อ Knightsbridge และThe
Knight ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโครงการที่พฒ
ั นาแล้ วเสร็ จและอยูร่ ะหว่างการขาย จํานวน 3 โครงการ
มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,064 ล้ านบาท ได้ แก่
 โครงการ The Knight I สุขมุ วิท 107
 โครงการ The Knight II สุขมุ วิท 107
 โครงการ Knigthsbridge สุขมุ วิท 107
และโครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา จํานวน 3 โครงการ
มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,270 ล้ านบาท ได้ แก่
 โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean
 โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่
 โครงการ Knightsbridge The Ocean ศรี ราชา

(2)

Boutique Living
แนวคิด: กลุม่ โครงการคอนโดมิเนียมที่มแี รงบันดาลใจในการออกแบบจากสถานที่สาํ คัญต่างๆ ทัว่ โลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมืองที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และมีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน ทําให้ เกิดที่พกั อาศัยที่มี
รูปแบบเป็ นเอกลักษณ์และการตกแต่งภายในที่ผสมผสานให้ เหมาะกับการดําเนิน ชีวิตของคนไทย ทําให้
การดําเนินชีวิตในทุกๆ วัน เหมือนการได้ ท่องเที่ยวท่ามกลางกลิ่นอายความงดงามของสถาปั ตยกรรม
ร่ วมสมัยแบบวินเทจ ทังนี
้ ้ โครงการประเภท Boutique Living จะอยู่ภายใต้ กลุม่ โครงการชื่อ Sense of
London Kensington Notting Hill และ Villa Lasalle โดยแบ่งเป็ นโครงการที่ปิดโครงการแล้ วจํานวน 1
โครงการ มูลค่าโครงการ 198 ล้ านบาท ได้ แก่ โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 และโครงการที่
พัฒนาแล้ วเสร็ จและอยูร่ ะหว่างการขาย จํานวน 3 โครงการ
มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,360 ล้ านบาท ได้ แก่
 โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107
 โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107
 โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105
โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาจํานวน 5 โครงการมูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,630 ล้ านบาท ได้ แก่
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(3)

โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย
โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร
โครงการ Kensington พหล-เกษตร
โครงการ Kensington เกษตร-ศรี ราชา (เฟส 1)
โครงการ Kensington เกษตร-ศรี ราชา (เฟส 2)

Modern Habitat
แนวคิด: กลุ่ม โครงการคอนโดมิ เ นี ย มที่ มี แ นวคิ ด ของคนรุ่ น ใหม่ ซึ่ง มี ค วามคิ ด ไม่ เ หมื อ นใคร ทัง้ ทางด้ า น
ภาพลักษณ์ ทางสังคม และการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อหนีจากความซํ ้าซากจําเจ และกรอบทาง
สัง คม ทัง้ นี ้ โครงการประเภท Modern Habitat ประกอบด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มที่ ส ัม ผัส ได้ ถึงความ
ทันสมัยซึ่งเข้ ากับดําเนินชีวิตของคนรุ่ นใหม่ที่พร้ อมจะเปิ ดรั บสิ่งใหม่เสมอด้ วยแรงบันดาลใจจาก
แนวความคิดนีไ้ ด้ กลายมาเป็ นคอนโดมิเ นียมสุดโมเดิ ร์ น ผสมผสานเทคนิคทางสถาปั ตยกรรมที่
สะท้ อนถึงเสน่ห์ของผู้พกั อาศัยแบบคนรุ่นใหม่ ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโครงการที่พฒ
ั นาแล้ วเสร็ จ และ
อยูร่ ะหว่างการขาย 5 โครงการ
มูลค่าโครงการ 1,605 ล้ านบาท ได้ แก่






โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115
โครงการ B-Republic สุขมุ วิท 101/1
โครงการ Pause A สุขมุ วิท 107
โครงการ Pause B สุขมุ วิท 107

โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาทังหมด
้
3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,445 ล้ านบาท ได้ แก่
 โครงการ Pause สุขมุ วิท 115
 โครงการ Pause สุขมุ วิท 103
 โครงการ Pause ID สุขมุ วิท 107
(4)

Eco Green Resort
แนวคิด:
เนื่องจาก ประเทศไทย ณ ปั จจุบนั มีพื ้นที่ซงึ่ ถูกพัฒนาเป็ นพื ้นที่อตุ สาหกรรมจํานวนมาก อีกทัง้
ยังเกิดการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ ประเทศ ส่งผลให้ เกิดแหล่งงานที่เพิ่มมาก
ขึ ้น พร้ อมกับการจ้ างงานเพิ่มมากขึ ้น จากสภาพแวดล้ อมการพัฒนาดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงได้
เล็งเห็นถึงปริ มาณความต้ องการที่พกั อาศัยที่ใกล้ แหล่งอุตสาหกรรมที่มีคณ
ุ ภาพ พร้ อมกับให้
ความรู้ สึก ถึ ง การพัก ผ่อ นภายหลัง การเหน็ ด เหนื่ อ ยจากการทํ า งาน บริ ษั ท ฯ จึ ง ออกแบบ
โครงการประเภท Eco Green Resort ที่มีเอกลักษณ์ด้วยพื ้นที่สีเขียวเพื่อให้ ผ้ พู กั อาศัยรู้ สกึ ถึง
การพัก ผ่อ นอย่างแท้ จริ ง นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ คัด สรรวัส ดุที่ มีคุณภาพ และเป็ น มิ ตรกับ
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ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม เช่น การเลือกใช้ เครื่ องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ ทเตอร์ หลอดไฟ
แบบแอลอีดี ซึง่ สามารถลดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ามากถึงร้ อยละ 40 เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ โครงการประเภท Eco Green Resort จะอยูภ่ ายใต้ กลุม่ โครงการชื่อ Tropicana และ The
Cabana ซึ่งปั จจุบัน บริ ษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทัง้ หมด 2 โครงการ มูลค่า
โครงการรวม 1,780 ล้ านบาท ได้ แก่
 โครงการ Tropicana เอราวัณ
 โครงการ The Cabana สําโรง
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0-3-81.0
0-3-83.0
0-1-67.0
0-1-45.3
1-1-56.0
0-3-60.0
1-0-07
1-3-60.0

โครงการ Notting Hillสุขมุ วิท 107

โครงการ The Knight Iสุขมุ วิท 107

โครงการ The Knight IIสุขมุ วิท 107

โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107

โครงการ B-Loftสุขมุ วิท 109

โครงการ B-Loftสุขมุ วิท 115

โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean

0-3-68.0

โครงการ Kensingtonสุขมุ วิท 107

โครงการ Sense of Londonสุขมุ วิท 109

โครงการ

(ไร่ -งานตร.วา)

พืน้ ที่
โครงการ

52

100

100

100

100

100

100

100

100

ความ
คืบหน้ าการ
ก่ อสร้ าง
(%)

460

202

171

276

55

70

157

167

162

1,430.0

295.0

240.0

810.0

114.0

140.0

340.0

300.0

198.7

382

151

165

261

51

67

150

159

162

1,159.5

205.5

226.3

764.4

105.9

136.3

332.0

277.7

198.7

หน่ วย ล้ านบาท

ล้ าน
บาท

หน่ วย

จานวนห้ องที่ขาย
แล้ ว

จานวนห้ อง
ทัง้ หมด

การขาย

สถานะการก่อสร้ าง การขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ ดงั นี ้

78

51

6

15

4

3

7

8

-

หน่ วย

270.5

89.5

13.7

45.6

8.1

3.7

8.0

22.3

0.0

ล้ าน
บาท

จานวนห้ อง
คงเหลือรอขาย

83%

75%

96%

95%

93%

96%

96%

95%

100%

ความ
คืบหน้ า
การขาย
(%)

เดือน/ปี ที่
โอน
กรรมสิทธิ์
หรือคาดว่ า
จะโอน
กรรมสิทธิ์
เมษายน
2555
พฤษภาคม
2556
กันยายน
2556
สิงหาคม
2557
กรกฎาคม
2557
ธันวาคม
2557
ธันวาคม
2557
มีนาคม
2558
ไตรมาส 4
2559
-

142

163

258

50

66

149

156

162

หน่ วย

0.0

190.9

222.9

757.5

103.7

134.0

329.0

269.7

198.7

ล้ านบาท

จานวนห้ องที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ ว

382

-

2

3

1

1

1

3

-

หน่ วย

1,159.5

14.6

3.5

6.9

2.2

2.3

3.0

8.0

0.0

ล้ านบาท

จานวนห้ องคงเหลือ
รอโอนกรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธิ์

47

2-0-69.0
2-0-96.9
2-1-63
1-1-43.5
3-3-54
1-2-16.1
0-2-15
0-2-26
1-2-53
1-1-83

โครงการ B-Republicสุขมุ วิท 101/1

โครงการ Tropicanaเอราวัณ

โครงการ Villa Lasalleสุขมุ วิท 105

โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย

โครงการ The Cabana สําโรง

โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร

โครงการ Pause A สุขมุ วิท 1071

โครงการ Pause Bสุขมุ วิท 1071

โครงการ Pause สุขมุ วิท 103

โครงการ Pause สุขมุ วิท 115

โครงการ

(ไร่ -งานตร.วา)

พืน้ ที่
โครงการ

0

0

100

100

0

0

68

100

82

100

ความ
คืบหน้ าการ
ก่ อสร้ าง
(%)

310

268

78

78

196

719

180

353

363

318

540.0

560.0

195.0

195.0

570.0

1,100.0

390.0

720.0

680.0

680.0

108

121

53

42

157

320

103

316

196

240

186.7

280.5

126.0

98.9

412.5

465.1

217.7

652.6

346.7

485.6

หน่ วย ล้ านบาท

ล้ าน
บาท

หน่ วย

จานวนห้ องที่ขาย
แล้ ว

จานวนห้ อง
ทัง้ หมด

การขาย

202

147

25

36

39

399

77

37

167

78

หน่ วย

353.3

279.5

69.0

96.1

157.5

634.9

172.3

67.4

333.3

194.4

ล้ าน
บาท

จานวนห้ อง
คงเหลือรอขาย

35%

45%

68%

54%

80%

45%

57%

90%

54%

75%

ความ
คืบหน้ า
การขาย
(%)

เดือน/ปี ที่
โอน
กรรมสิทธิ์
หรือคาดว่ า
จะโอน
กรรมสิทธิ์
มีนาคม
2558
ไตรมาส 2
2559
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 2
2559
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 2
2560
ไตรมาส 4
2559
-

-

39

17

-

-

0.0

0.0

92.9

36.4

0.0

0.0

0.0

387.9

189
-

0.0

440.2

ล้ านบาท

-

217

หน่ วย

จานวนห้ องที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ ว

108

121

14

25

157

320

103

127

196

23

หน่ วย

186.7

280.5

33.1

62.5

412.5

465.1

217.7

264.7

346.7

45.4

ล้ านบาท

จานวนห้ องคงเหลือ
รอโอนกรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธิ์

พืน้ ที่
โครงการ
(ไร่ -งานตร.วา)

โครงการ

พืน้ ที่
โครงการ

ความ
คืบหน้ าการ
ก่ อสร้ าง
(%)

จานวนห้ อง
ทัง้ หมด
หน่ วย

ล้ าน
บาท

ความ
จานวนห้ อง
คืบหน้ าการ
0
201 ทัง้ หมด
345.0
ก่ อสร้ าง
(%)
ล้ าน
0
490วย 1,340.0
หน่
บาท

โครงการ Pause ID สุขโครงการ
มุ วิท 107

(ไร่ -งานตร.วา)
0-3-90

โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่

2-3-60

โครงการ Knightsbridge Ocean ศรีราชา
โครงการ Pause ID สุขมุ วิท 107

4-0-4.5
0-3-90

0
0

722
201

โครงการ Kensington Phahol-Kaset
โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่

1-3-62
2-3-60

0
0

โครงการ Kensington laemchabang 1
โครงการ Knightsbridge Ocean ศรีราชา

3-0-50
4-0-4.5

โครงการ Kensington laemchabang 2
โครงการ Kensington Phahol-Kaset
รวม
โครงการ
1
แหล่
งที่มา:Kensington
ข้ อมูลบริ ษlaemchabang
ัทฯ

จานวนห้ องที่ขาย
แล้ ว

รวม

จานวนห้ อง
คงเหลือรอขาย

การขาย หน่ วย
หน่ วย ล้ านบาท

ล้ าน
บาท

ความ
คืบหน้ า
การขาย
(%)

จานวนห้ องที่ขาย
55 แล้ ว 90.9

จานวนห้ อง
คงเหลือรอขาย
146
254.2

481วย ล้1,307.4
หน่
านบาท

หน่9วย

ล้ าน
32.6
บาท

ความ
27%
คืบหน้ า
การขาย
98%
(%)

2,500.0
345.0

300
55

1,046.9
90.9

422
146

1,453.1
254.2

42%
27%

229
490

540.0
1,340.0

157
481

358.8
1,307.4

72
9

181.2
32.6

69%
98%

0
0

399
722

530.0
2,500.0

322
300

430.2
1,046.9

77
422

99.8
1,453.1

81%
42%

3-0-48.25
1-3-62

0
0

399
229
7,023

600.0
540.0
15,352.7

66
157
4,585

97.0
358.8
10,009.8

333
72
2,438

503.0
181.2
5,342.9

17%
69%

3-0-50

0

399

530.0

322

430.2

77

99.8

81%

เดือน/ปี ที่
โอน
กรรมสิทธิ์
หรือคาดว่ า
จะโอน
กรรมสิทธิ์
เดือน/ปี ที่
ไตรมาส
โอน 2
2560ทธิ์
กรรมสิ
ไตรมาส
หรื
อคาดว่3า
จะโอน
2560
กรรมสิ
ไตรมาสท1ธิ์
ไตรมาส
2561 2
2560 4
ไตรมาส
ไตรมาส
2560 3
2560 3
ไตรมาส
ไตรมาส
2560 1
2561 4
ไตรมาส
ไตรมาส
2560 4
2560
ไตรมาส 3
2560
ไตรมาส 4
2560

2. ธุรกิจให้ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3-0-48.25
0
399
600.0
66
97.0
333
503.0
17%
บริ ษัทฯ ยังให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ผา่ นบริ ษัทย่อยคือ พรี โม พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชนั่ ได้ แก่
7,023
15,352.7ติบคุ 4,585
10,009.8
2,438 5,342.9
บริ การจัดหาผู้เช่าห้ องชุด และบริ การรับจ้ างบริ
หารโครงการนิ
คลอาคารชุ
ด เพื่อสามารถตอบสนองความต้
องการ
ลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์ด้านการบริ การหลังการขายของบริ ษัทฯ ปั จจุบนั ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะได้ รับ
ค่าจ้2.างการบริ
าร บและจั
ดการแบบเหมารวมเป็
อนจากนิ
ธุรกิจหให้
ริการที
่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกินจรายเดื
อสังหาริ
มทรัพตย์ิบคุ คอาคารชุดของโครงการต่างๆ นอกจากนี ้ หากลูกค้ า
ต้บริอษงการจั
ด
หาผู
้
เ
ช่
า
พรี
โ
ม
พร็
อ
พเพอร์
ต
ี
้
โซลู
ช
น
่
ั
จะเป็
น
ตั
ว
แทนในการจั
หาผู
ช่าโมโดยคิ
ค่าธรรมเนี
นอัแตก่ราค่าเช่ารายเดือน
ัทฯ ยังให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ผา่ นบริ ษัทย่อดยคื
อ ้ เพรี
พร็ อดพเพอร์
ตี ้ โซลูยมเป็
ชนั่ ได้

โครงการ Kensington laemchabang 2

แหล่งที่มา: ข้ อมูลบริ ษัทฯ

การโอนกรรมสิทธิ์

การขาย

บริ การจัดหาผู้เช่าห้ องชุด และบริ การรับจ้ างบริ หารโครงการนิติบคุ คลอาคารชุด เพื่อสามารถตอบสนองความต้ องการ
ลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์ด้านการบริ การหลังการขายของบริ ษัทฯ ปั จจุบนั ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะได้ รับ
ค่าจ้ างการบริ หาร และจัดการแบบเหมารวมเป็ นรายเดือนจากนิติบคุ คอาคารชุดของโครงการต่างๆ นอกจากนี ้ หากลูกค้ า
ต้ องการจัดหาผู้เช่า พรี โม พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชนั่ จะเป็ นตัวแทนในการจัดหาผู้เช่า โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราค่าเช่ารายเดือน
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จานวนห้ องที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ ว

จานวนห้ องคงเหลือ
รอโอนกรรมสิทธิ์

หน่ วการโอนกรรมสิ
ย ล้ านบาท ทธิ์ หน่ วย

ล้ านบาท

จานวนห้ องที่โอน
กรรมสิ
ทธิ์แ0.0
ล้ ว
-

จานวนห้ องคงเหลือ
รอโอนกรรมสิ
ทธิ์
55
90.9

หน่-วย

ล้ า0.0
นบาท

481วย
หน่

ล้1,307.4
านบาท

-

0.0
0.0

300
55

1,046.9
90.9

-

0.0
0.0

157
481

358.8
1,307.4

-

0.0
0.0

322
300

430.2
1,046.9

1,608

0.0
0.0
3,163.8

66
157
2,977

97.0
358.8
6,846.0

-

0.0

322

430.2

-

0.0

66

97.0

1,608

3,163.8

2,977

6,846.0

โครงสร้ างรายได้
ประเภทรายได้
รายได้ จากธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากธุรกิจ
ให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์**
รายได้ อื่น***

รายได้ รวม

ดาเนินกา
รโดย

ร้ อยละ
การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

งบการเงินเฉพาะ
ปี บัญชี 2554*
พัน
ร้ อยละ
บาท

งบการเงินรวม****
ปี บัญชี 2556
ปี บัญชี 2557

ปี บัญชี 2555
พันบาท

ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

พันบาท

ปี บัญชี 2558

ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

บริ ษัทฯ
และ ออ
ริ จิ ้น วัน

100.00

-

-

190,844.9

99.17

412,701.7

98.53

550,195.1

98.35

2,010,099.6

97.81

คอนโด เอ
เจนซี่

100.00

-

-

259.4

0.13

926.4

0.22

2,864.2

0.51

8,077.2

0.39

บริ ษัทฯ
และบริ ษัท
ย่อย

100.00

44.2

100.00

1,337.9

0.70

5,226.4

1.25

6,381.3

1.14

36,906.4

1.14

44.2

100.00

192,442.2

100.00

418,854.4

100.00

559,440.5

100.00

2,055,083.2

100.00
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย


งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว-หน่วยลงทุน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินมัดจาค่าที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้ า - ค่างานก่อสร้ าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธ.ค. 58
พันบาท
ร้ อยละ

31 ธ.ค. 57
พันบาท
ร้ อยละ

295,818.8
168.6
5,945.8
2,442,136.5
314,084.8
51,266.4
18,603.3
3,128,024.3

8.84
0.01
0.18
72.95
9.38
1.53
0.56
93.44

37,876.5
287.8
630.0
1,672,363.3
52,628.8
38,115.8
20,597.0
1,822,499.2

1.98
0.02
0.03
87.57
2.76
2.00
1.08
95.43

19,845.8
280.1
2,343.3
3,535.4
772,722.8
90,395.5
63,957.6
11,518.6
964,599.3

1.96
0.03
0.23
0.35
76.43
8.94
6.33
1.14
95.41

95,216.0
2,141.0
66,632.2
858.6
44,917.9
9,704.5
219,470.3
3,347,494.6

2.84
0.06
1.99
0.03
1.34
0.29
6.56
100.00

9,152.9
2,267.0
44,758.7
503.2
30,093.3
522.5
87,297.6
1,909,796.8

0.48
0.12
2.34
0.03
1.58
0.03
4.57
100.00

8,066.9
2,518.9
20,819.5
413.2
14,305.5
263.7
46,387.7
1,010,987.0

0.80
0.25
2.06
0.04
1.42
0.03
4.59
100.00
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31 ธ.ค. 56
พันบาท
ร้ อยละ

งบแสดงฐานะการเงินรวม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
้
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินที่ ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
เงินมัดจารับและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
เจ้ าหนี ้ค่าหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 58
พันบาท
ร้ อยละ

254,072.8
408,120.4

7.59
12.19

1,987.9

0.06

602,966.4
42,599.0

31 ธ.ค. 57
พันบาท
ร้ อยละ

31 ธ.ค. 56
พันบาท
ร้ อยละ

172,339.1
155,991.7
514,091.6

9.02
8.17
26.92

101,599.4
64,941.5

10.05
6.42

1,085.7

0.06

61,235.4
392.4

6.06
0.04

199,999.1
11,322.1
1,000.0
3,348.7
443,838.6

19.78
1.12
0.10
0.33
43.90

7,147.8
1,316,894.4

18.01
1.27
0.21
39.34

3,437.8
1,276,419.6

21.84
0.65
0.18
66.84

277,001.3

8.27

343,134.7

17.97

265,055.2

26.22

4,189.8

0.13

2,887.7

0.15

1,032.6

0.10

981.5
282,172.6
1,599,067.0

0.03
8.43
47.77

648.2
346,670.5
1,623,090.1

0.03
18.15
84.99

252.5
266,340.3
710,178.8

0.02
26.34
70.25

301,575.0
300,000.0
1,248,411.0
2,263.2
26,031.0
170,585.2
856.7
1,748,147.2
280.4
1,748,427.6
3,347,494.6

9.01
8.96
37.29
0.07
0.78
5.10
0.03
52.22
0.01
52.23
100.00

301,575.0
225,000.0
7,351.3
53,498.7
856.7
286,706.7
286,706.7
1,909,796.8

15.79
11.78
0.38
2.80
0.04
15.01
15.01
100.00

300,000.0
225,000.0

29.67
22.26
7.41
0.08
29.75
29.75
100.00
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417,023.5
12,450.2

74,951.5
856.7
300,808.2
300,808.2
1,010,987.0



กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี



31 ธ.ค. 58
พันบาท
ร้ อยละ

31 ธ.ค. 57
พันบาท
ร้ อยละ

31 ธ.ค. 56
พันบาท
ร้ อยละ

2,010,099.6
44,983.6
2,055,083.2

97.81
2.19
100.00

550,195.1
9,245.5
559,440.5

98.35
1.65
100.00

412,701.7
6,152.8
418,854.4

98.53
1.47
100.00

1,148,764.3
293,517.4
110,774.9
1,553,056.6
502,026.6

55.90
14.28
5.39
75.57
24.43

320,186.4
91,883.0
56,312.6
468,382.0
91,058.6

57.23
16.42
10.07
83.72
16.28

223,998.8
76,379.5
35,176.7
335,555.1
83,299.4

53.48
18.24
8.40
80.11
19.89

17,233.2
484,793.4
98,313.3
386,480.1

0.84
23.59
4.78
18.81

2,389.6
88,669.0
18,364.9
70,304.1

0.43
15.85
3.28
12.57

2,055.0
81,244.3
17,089.1
64,155.2

0.49
19.40
4.08
15.32

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดรวม

31 ธ.ค. 58

เงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
( พันบาท)
เงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
( พันบาท)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
( พันบาท)
เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)
เงินสดต้ นงวดยกมา (พันบาท)
เงินสดปลายงวด (พันบาท)
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31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

( 321,129.3 )

( 507,885.6 )

( 259,036.6 )

( 141,131.0 )

( 27,619.0 )

( 24,603.7 )

720,202.5

553,535.3

285,511.1

257,942.2

18,030.7

1,870.7

37,876.5

19,845.8

17,975.1

295,818.7

37,876.5

19,845.8

 อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

31 ธันวาคม
2554*

31 ธันวาคม
2555

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2557

31 ธันวาคม 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า**
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย**
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.48
0.04
n/a
0.00
n/a
0.00
n/a
0.00
n/a
n/a

2.43
0.15
-1.69
685.03
1
0.68
533
4.97
72
461

2.17
0.05
-0.82
284.63
1
0.44
810
3.34
108
703

1.43
0.03
-0.59
370.08
1
0.26
1,375
2.49
145
1,231

2.38
0.23
-0.25
611.36
1
0.56
645
5.60
64
581

อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

n/a
n/a
100.00*
n/a
-34699.19*
-52.60*

42.86
16.24
0.83
-714.39
14.88
23.12

45.72
18.69
1.47
-335.77
15.32
24.99

41.80
14.87
1.65
-620.79
12.57
23.93

42.85
22.74
2.19
-70.26
18.81
37.98

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(เท่า)

-20.27*
-339.62*
0.00*

9.86
1,235.80
0.66

8.72
514.90
0.57

4.81
226.20
0.38

14.70
707.59
0.78

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระหนี ้ดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายปั นผล

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(ร้ อยละ)

2.47
1.22
n/a
n/a
-

1.16
0.57
-35.54
-2.72
-

2.36
1.10
-14.49
-1.49
-

5.66
3.60
-9.35
-1.36
120.06

0.91
0.40
-1.80
-0.23
64.85

หมายเหตุ* ข้ อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จคานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และข้ อมูลงบแสดงฐานะการเงินคานวณ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)
** อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า และระยะเวลาขายสินค้ า ไม่ได้ สะท้ อนภาพการหมุนเวียนยอดขายของบริ ษัทฯ อย่างแท้ จริ ง เนื่องจาก
ลูกหนี ก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่ นที่ นามาคานวณเป็ นลูกหนี ท้ ั่วไป เช่น ดอกเบีย้ ค้ างรั บจากบุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง เป็ นต้ น ซึ่งไม่ได้ เป็ นลูกห นี ท้ ี่
เกี่ยวข้ องกับรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
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ชื่อผู้สอบบัญชีสาหรั บงบการเงินของบริ ษัทฯและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมของบริษัทฯสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

งบการเงิน

รอบบัญชี

บริษัทฯ และ
งบการเงินรวม
บริษัทฯ และ
งบการเงินรวม
บริษัทฯ และ
งบการเงินรวม

รอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
รอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
รอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558



ชื่อผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
วิสสุตา จริยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่
3853

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

วิสสุตา จริยธนากร

3853

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

วิสสุตา จริยธนากร

3853

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

บริ ษัทผู้สอบบัญชี

สรุ ปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (2556 - 2558)
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นสาหรับงบการเงินในรอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นสาหรับงบการเงินในรอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี ้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นสาหรับงบการเงินในรอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจ พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งกำรประกอบ
ธุรกิจนี ้ อำจจะได้ รับผลกระทบจำกปั จจัยควำมเสี่ยงทังภำยในและภำยนอก
้
บริ ษัทฯ จึงมีกำรประเมินปั จจัยเสี่ยงและวำงมำตรกำร
ป้องกันควำมเสีย่ งในทุกๆ ด้ ำน โดยปั จจัยเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ ้น และมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจมี ดังต่อไปนี ้
1. ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.1. ควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ในอนำคต
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทฯ มีที่ดินรอกำรพัฒนำ สำหรับกำรพัฒนำโครงกำรใหม่จำนวน 11 โครงกำร ในช่วง 1-2 ปี
ข้ ำงหน้ ำ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบำยถือครองทรัพย์สินหรื อที่ดินเปล่ำที่ไม่พร้ อมจะพัฒนำ แต่บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีวำงแผนในกำรจัดซื ้อ
ที่ดินให้ เพียงพอต่อรอบระยะเวลำในกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัทฯ (1-2 ปี ) บริ ษัทฯ จะพิจำรณำจัดซื ้อที่ดินแต่ละแห่งโดยศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ เบือ้ งต้ นในกำรพัฒนำโครงกำร รวมถึงควำมเหมำะสมของกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยในบริ เวณที่ดินดังกล่ำวแล้ วจึง
ดำเนินกำรจัดซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำร ทำให้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ ถือที่ดินเปล่ำที่ไม่พร้ อมจะพัฒนำไว้ เว้ นแต่จะเป็ นที่ดินที่บริ ษัทฯ
เล็งเห็นว่ำมีศกั ยภำพสูงในกำรพัฒนำ และรำคำอยูใ่ นระดับที่ให้ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสูงกว่ำต้ นทุนทำงกำรเงิน ดังนันบริ
้ ษัทฯ
จึงมีควำมเสีย่ งในกำรจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ ใหม่ๆ ในอนำคต และโครงกำรที่ผำ่ นมำในอดีตของบริ ษัทฯ ส่วน
ใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลทำให้ บริ ษัทฯ มีควำมเสี่ยง
เพิ่มเติมที่จะไม่สำมำรถจัดหำที่ดินที่อยูใ่ กล้ กบั สถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงเพื่อกำรพัฒนำโครงกำรได้ อันเนื่องมำจำกกำรแข่งขันใน
กำรซื ้อที่ดินของผู้ประกอบกำรรำยอื่นหรื อรำคำที่ดินที่สงู ขึ ้นซึง่ อำจทำให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดซื ้อที่ดินในรำคำแพงขึ ้นและอำจส่งผลกระทบ
ในทำงลบต่ออัตรำผลตอบแทนในกำรลงทุนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในอนำคตอย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ เชื่อว่ำกำรถือครองที่ดินเปล่ำที่ไม่พร้ อมพัฒนำ ไว้ นอกรอบระยะเวลำในกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัท
ฯ ในช่วง (1-2 ปี ) จะก่อให้ เกิดควำมเสี่ยงโดยตรงกับบริ ษัทฯ แล้ วยังทำให้ เกิดต้ นทุนในกำรพัฒนำโครงกำรเพิ่มขึ ้นจำกต้ นทุนทำง
กำรเงินที่ต้องใช้ ไปในกำรซื ้อที่ดินเก็บไว้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงต้ องมีกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ในระยะยำว เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนจำกกำร
พัฒนำให้ สงู กว่ำต้ นทุนทำงกำรเงินในกำรถือครองที่ดินระยะยำว รวมถึงบริ ษัทฯ มีควำมสัมพันธ์ ที่ดีกบั นำยหน้ ำจัดหำที่ดิน ทำให้
บริ ษัทฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภำพ และสร้ ำงผลประกอบกำรที่ดีในอนำคตได้
1.2

ควำมเสีย่ งจำกกำรที่บริ ษัทฯ มีรำยได้ หลักจำกผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมชนิดเดียว

ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ เน้ นกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรที่อยู่อำศัยประเภทอำคำรคอนโดมิเนียมเพียงประเภทเดียว ทังใน
้
้ ษัทฯ จึงอำจมีควำมเสีย่ งหำกตลำดอสังหำริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
รูปแบบอำคำร Low Rise และอำคำร High Rise ดังนันบริ
ในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลเกิดภำวะอุปทำนล้ นตลำด (จำนวนห้ องชุดพักอำศัยเพิ่มสูงขึ ้นเกินกว่ำควำมต้ องกำรของ
ผู้บริ โภค) รวมถึงหำกพฤติกรรมผู้บริ โภคมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้ องกำรที่อยูอ่ ำศัยประเภทคอนโดมิเนียมไปยังโครงกำรที่อยูอ่ ำศัย
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ประเภทอื่น เช่น บ้ ำนเดี่ยว ทำวน์เฮำส์ เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นโครงกำรที่บริ ษัทฯ ไม่ได้ พฒ
ั นำในปั จจุบนั ทำให้ อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ และ
ผลประกอบกำรของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำมก่อนกำรลงทุนพัฒ นำโครงกำรแต่ละโครงกำร บริ ษัทฯ ได้ ศึกษำควำมเป็ นไปได้ อย่ำงละเอียด ไม่ว่ำจะเป็ น
กำรวำงแผนงำนอย่ำงรอบคอบทังในเรื
้ ่ องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ทำเลที่ตงของโครงกำร
ั้
กำรกำหนดรำคำขำยต่อห้ อง ภำวะ
ตลำดควำมต้ องกำรของผู้ซื ้อ เงินลงทุนที่ต้องใช้ ในกำรพัฒนำ และผลตอบแทนที่ คำดว่ำจะได้ รับจำกกำรลงทุน ทำให้ คอนโดยังมี
แนวโน้ มเติบโต รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที่ยงั ต้ องกำรอยู่คอนโดมำกขึ ้น และเมื่อเริ่ มลงทุนพัฒนำโครงกำร บริ ษัทฯ
จะมีกำรติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อใช้ ในกำรประเมินภำวะเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
พัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีโอกำส และแนวโน้ มในกำรพิจำรณำกำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่
อำศัยประเภทอื่นได้ ในอนำคต หำกบริ ษัทฯ เล็งเห็นโอกำสทำงกำรตลำดสำหรับโครงกำรดังกล่ำว ที่มีศกั ยภำพในกำรเติบโตรวมถึง
ผลตอบแทนกำรลงทุนที่เหมำะสม บริ ษัทฯ ก็พร้ อมที่จะเข้ ำไปพัฒนำโครงกำรที่อยูอ่ ำศัยในลักษณะดังกล่ำวในอนำคต ทังนี
้ ้ ออริ จิ ้น
วัน อยูร่ ะหว่ำงกำรวำงแผนพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่ำเป็ นที่พกั อำศัยที่ศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี
1.3

ควำมเสีย่ งจำกแนวโน้ มต้ นทุนกำรก่อสร้ ำง และต้ นทุนค่ำแรงทีเ่ พิ่มสูงขึ ้น

ต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยต้ นทุนรำคำวัสดุก่อสร้ ำง และต้ นทุนค่ำแรง เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ ดัชนีรำคำวัสดุ
ก่อสร้ ำงเฉลี่ยในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี 2552-2557 เท่ำกับ 110.8 113.3 120.4 124.7 125.8 และ 126.7 ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรำกำร
้ ปี 2552 ถึง 2557 เท่ำกับร้ อยละ 2.71 (ที่มำ : กระทรวงพำณิชย์) นอกจำกนี ้ ต้ นทุนค่ำแรงมีกำร
เติบโตโดยเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ตังแต่
ปรับเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทังจำกนโยบำยของภำครั
้
ฐในกำรกำหนดอัตรำค่ำแรงขันต
้ ่ำที่อตั รำ 300 บำทต่อวัน ทำให้ อำจส่งผล
้ 2558 ลดลงร้ อยละ 5.1 เมื่อ
กระทบต่อต้ นทุนค่ำแรง และต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงในอนำคตของบริ ษัทฯ ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ ำงเฉลีย่ ทังปี
เทียบกับปี 2557 (ปี 2557 สูงขึน้ ร้ อยละ 0.7) กำรก่อสร้ ำงโดยภำพรวมชะลอตัวสำเหตุจำกปั จจัยหลำยๆ ด้ ำน ผู้ประกอบกำร
อสังหำริ มทรัพย์วิตกกังวลจำกกำรชะลอตัวของภำวะเศรษฐกิจ รำคำสินค้ ำเกษตรตกต่ำ ปั ญหำหนี ้สินครัวเรื อนเพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลต่อ
กำลังซื ้อของผู้บริ โภค ควำมเข้ มงวดในกำรปล่อยสินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ สำหรับกำรก่อสร้ ำงภำครัฐส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำรำยละเอียดกำรจัดจ้ ำงและกำรทำสัญญำ ยังไม่ได้ เริ่ มก่อสร้ ำง (ที่ม ำ : กระทรวงพำณิชย์)
อย่ำ งไรก็ ตำม กำรจัด หำวัส ดุก่อ สร้ ำงที่ ใช้ ในกำรก่ อสร้ ำงโครงกำรนัน้ โดยส่ว นใหญ่ บ ริ ษัท ผู้รับ เหมำก่อ สร้ ำงจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดซื ้อวัสดุก่อสร้ ำงหลัก โดยคำนวณรวมเป็ นส่วนหนึง่ ในรำคำค่ำจ้ ำงก่อสร้ ำง ดังนัน้ หำกวัสดุก่อสร้ ำงหลักปรับตัว
สูงขึ ้นในระหว่ำงกำรก่อสร้ ำง จะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เนื่องจำกผู้รับเหมำก่อสร้ ำงจะเป็ นผู้รับควำมเสีย่ งดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี ใน
กรณีที่วสั ดุก่อสร้ ำงหลักปรับตัวสูงขึ ้นเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของมูลค่ำรำคำค่ำจ้ ำงก่อสร้ ำง บริ ษัทผู้รับเหมำก่อสร้ ำงสำมำรถเจรจำกับ
บริ ษัทฯ เพื่อพิจำรณำปรับเพิ่มมูลค่ำรำคำค่ำจ้ ำงก่อสร้ ำงตำมควำมเหมำะสม นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้จดั หำวัสดุก่อสร้ ำงบำง
ประเภทที่สำมำรถนับจำนวนได้ แน่นอนและมีรำคำต่อหน่วยค่อนข้ ำงสูง เช่น ลิฟท์ เฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องปรับอำกำศ เป็ นต้ น ดังนัน้
หำกรำคำวัสดุก่อสร้ ำงในส่วนนี ้ปรั บสูงขึ ้น อำจจะส่งผลกระทบต่อกำไรขันต้
้ นในส่วนที่บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ทำสัญญำซื ้อขำยสำหรับวัสดุ
ก่อสร้ ำงดังกล่ำว
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สำหรับรำยกำรวัสดุก่อสร้ ำงเช่นลิฟท์ เฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องปรับอำกำศ เป็ นต้ นที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้จัดหำเองบริ ษัทฯ จะ
กำหนดประเภท ชนิด และรุ่น เพื่อตกลงรำคำและทำสัญญำซื ้อขำย หรื อใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำดังกล่ำวกับผู้ผลิตสินค้ ำไว้ ตงแต่
ั ้ เบื ้องต้ น ทำให้
บริ ษัทฯ สำมำรถลดควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงด้ ำนรำคำในอนำคต
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ได้ ติดตำมและประเมินแนวโน้ มของรำคำวัสดุก่อสร้ ำงอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อที่จะกำหนดรำคำว่ำจ้ ำง
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงในแต่ละโครงกำรให้ ได้ อย่ำงเหมำะสมโดยหลังจำกที่ตกลงรำคำกับผู้รับเหมำก่อสร้ ำงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วบริ ษัทฯจะ
ทำกำรเซ็นสัญญำว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำก่ อสร้ ำงโดยกำหนดรำคำที่แ น่น อนในสัญญำ ( Turnkey Contract) นอกจำกนีบ้ ริ ษัทฯ ยัง
พิจำรณำคัดเลือกว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำก่อสร้ ำงที่มีควำมน่ำเชื่ อถื อและมีควำมสำมำรถในกำรควบคุมต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
1.4

ควำมเสีย่ งจำกควำมสำเร็จของโครงกำรที่กำลังพัฒนำอยูแ่ ละโครงกำรในอนำคต

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทฯ มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรขำยจำนวน 24 โครงกำร โดยแบ่งเป็ น โครงกำรที่พฒ
ั นำ
แล้ วเสร็ จจำนวน 11 โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 4,029 ล้ ำนบำท และโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ จำนวน 13
โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 11,125 ล้ ำนบำท และโครงกำรในอนำคต จำนวน 11 โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ จะมีควำมไม่แน่นอนขึน้ อยู่กับควำมสำเร็ จของโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและ
โครงกำรในอนำคตของบริ ษัทฯ ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ควำมสำเร็ จในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ จะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่ำงๆ
หลำยด้ ำน ได้ แก่ ควำมเพียงพอของเงินทุนสำหรับกำรพัฒนำโครงกำร ภำวะ เศรษฐกิจในประเทศควำมผันผวนทำงกำรเมือง ภำวะ
เศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก กำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เกี่ยวกับภำษี กำรเงินและกำรคลังของ
ประเทศไทย อุปสงค์และอุปทำนของคอนโดมิเนี ยม ควำมคืบหน้ ำของกำรขยำยระบบขนส่งมวลชนระบบรำง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่ และกำลังซื ้อของผู้ซื ้อ เช่น อัตรำดอกเบี ้ยรำคำน ้ำมัน เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงอำจมีควำมเสี่ยงในกำร
ดำเนินโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงกำรพัฒนำและโครงกำรในอนำคตให้ ประสบควำมสำเร็ จ และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
1.5

ควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของโครงกำรในแถบพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปรำกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทฯ มีกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ที่พฒ
ั นำแล้ วเสร็ จ และโครงกำรที่อยู่ระหว่ำง
้ ้
กำรพัฒนำ และโครงกำรในอนำคตในแถบพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปรำกำร ทังหมด
้
16 โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวม 7,043 ล้ ำนบำท ทังนี
หำกพื ้นที่แถวบริ เวณจังหวัดสมุทรปรำกำรมีภำวะอุปทำนล้ นตลำด และมีผ้ ปู ระกอบกำรหลำยรำยในพื ้นที่ดงั กล่ำวจะทำให้ บริ ษัทฯ มี
ควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของโครงกำรในแถบพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปรำกำร
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1.6

ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงบริ ษัทผู้รับเหมำก่อสร้ ำง (Contractor) น้ อยรำย

ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ บริ ษัทฯ จะว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำก่อสร้ ำงหลำยรำยเพื่อก่อสร้ ำงโครงกำร โดยเป็ น
รู ปแบบสัญญำกำรจ้ ำงเหมำเบ็ดเสร็ จที่กำหนดรำคำที่แน่นอนในสัญญำ ( Turnkey contract) เพื่อทำกำรก่อสร้ ำงตำมแบบที่บริ ษัท
ฯ ก ำหนด ทัง้ นี ้ ที่ ผ่ ำ นมำบริ ษั ท ฯ มี ค วำมสัม พัน ธ์ อัน ดี ใ นกำรท ำงำนกับ ผู้ รั บ เหมำก่ อ สร้ ำงในช่ ว งระยะเวลำดัง กล่ ำ วและ
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงรำยดังกล่ำวไม่เคยผิดนัดในกำรส่งมอบงำนให้ กบั บริ ษัทฯ และงำนที่สง่ มอบให้ บริ ษัทฯ มีควำมเรี ยบร้ อยเป็ นไปตำม
มำตรฐำนกำรก่อสร้ ำงและแบบตำมที่ได้ ตกลงกันไว้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทผู้รับเหมำก่อสร้ ำงดังกล่ำวไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
แต่อย่ำงใด
อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในอดีตยังมีจำนวนไม่มำก ดังนัน้ อำจทำให้ พิจำรณำได้ วำ่
บริ ษัทฯ มีกำรพึ่งพิงบริ ษัทผู้รับเหมำก่อสร้ ำงน้ อยรำย ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกำรขยำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์มำกขึน้
และมีกำรเพิ่มทะเบียนรำยชื่อผู้รับเหมำก่อสร้ ำง ทำให้ ในอนำคตบริ ษัทฯ คำดว่ำสัดส่วนกำรพึง่ พิงผู้รับเหมำก่อสร้ ำงน้ อยรำยจะลดลง
ตำมลำดับ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกบริ ษัทผู้รับเหมำก่อสร้ ำงที่มีชื่อเสียงต่ำงๆ ตำมข้ อกำหนดคุณสมบัติ
ที่บริ ษัทฯ ได้ กำหนดไว้ เช่น คุณภำพงำน ต้ นทุนค่ำก่อสร้ ำง ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถในกำรส่งมอบโครงกำร
ที่ตรงตำมกำหนดเวลำ เป็ นต้ น เพื่อกำหนดเป็ น "รำยชื่อที่ผำ่ นกำรคัดเลือกเบื ้องต้ นในกำรประมูลงำน ( Approved Vendor List)"
1.7

ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันสูงในอุตสำหกรรม

ปั จ จุบัน กำรแข่ง ขัน ระหว่ำ งผู้ป ระกอบกำรในธุ ร กิ จ พัฒ นำอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ยั ง คงอยู่ในระดับ สูง โดยเฉพำะในเขต
กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลโดยมีผ้ ปู ระกอบกำรหลำกหลำยทังที
้ ่เป็ นรำยใหญ่รำยกลำงและรำยเล็กและผู้ประกอบกำรที่เป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนและที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ สำหรับกำรพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมที่เน้ นทำเลใกล้ สถำนีของ
ระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็ นหลัก ซึง่ จะมี
ควำมได้ เปรี ยบทำงด้ ำนฐำนะทำงกำรเงิน และต้ นทุนทำงกำรเงินที่ดีขึ ้นจำกทำงเลือกในกำรระดมทุนที่เพิ่มขึ ้น นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ มี
กำรเปิ ดขำยโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ก่อนกำรได้ รับใบอนุญำตก่อสร้ ำงอำคำรและกำรได้ รับใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ( EIA) เพื่อให้ สำมำรถมีควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขัน และเป็ นกำรดำเนินธุรกิจปกติทวั่ ไปในธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
บริ ษัทฯ เชื่อว่ำโครงกำรคอนโดมิเนียมที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้พฒ
ั นำสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคได้ อย่ำง
ถูกต้ องครบถ้ วนทังในเรื
้ ่ องของทำเลที่ตงโครงกำรกำรออกแบบที
ั้
่มีเอกลักษณ์เฉพำะ ( Unique Design) กำรออกแบบฟั งก์ชนั่ กำรใช้
งำนห้ องชุดที่ค้ ุมค่ำ ( Best Function Unit Plan Design) และรำคำที่เหมำะสมจึงทำให้ โครงกำรคอนโดมิเ นียมที่ บริ ษัทฯ เป็ น
ผู้พฒ
ั นำเป็ นที่ยอมรับในกลุม่ ลูกค้ ำ และสร้ ำงควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เทียบกับคูแ่ ข่งรำยอื่นดังนัน้ บริ ษัทฯจึงเชื่อว่ำ
บริ ษัทฯจะสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันได้ และสำหรับกำรเปิ ดขำยโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ก่อนได้ รับ
ใบอนุญำตที่เกี่ยวข้ องจำกหน่วยงำนรำชกำรนัน้ บริ ษัทฯ มีกำรจ้ ำงที่ปรึ กษำที่มีกำรเชี่ยวชำญ เช่น ที่ปรึ กษำเพื่อศึกษำและจัดทำ
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รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ( EIA) ที่ปรึ กษำควบคุมงำนก่อสร้ ำง เป็ นต้ น ซึ่งที่ปรึ กษำดังกล่ำวช่วยแนะนำบริ ษั ทฯ
เกี่ยวกับกฎหมำยสิ่งแวดล้ อม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรก่อสร้ ำงอำคำร (เช่น พ.ร.บ. อำคำรชุด และพ.ร.บ. ควบคุมอำคำร)
รวมถึ ง บริ ษั ท ฯ มี ฝ่ำยกฎหมำยภำยในและที ม งำนวิศ วกรที่ มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ และประสบกำรณ์ ใ นกำรก่ อ สร้ ำงอำคำรชุด
คอนโดมิ เนี ยม เพื่ อ คอยตรวจสอบให้ กำรกำหนดแบบโครงกำรคอนโดมิเนี ยมเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ข องกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ จะเริ่ มก่อสร้ ำงโครงกำรเมื่อได้ รับใบอนุญำตก่อสร้ ำงอำคำร และใบอนุญำตเกี่ ยวกับกำรจัดทำรำยงำนกำร
้ ้ ที่ผ่ำนมำบริ ษัทฯ ไม่มีประเด็นเรื่ องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และไม่เคยประสบ
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ( EIA) แล้ ว ทังนี
ปั ญหำในกำรได้ รับใบอนุญำตก่อสร้ ำงอำคำรแต่อย่ำงใด
1.8

ควำมเสีย่ งจำกกำรกู้ยมื เงินและอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจำนวน 1,623.1 ล้ ำนบำท และ 1,599.1
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยเป็ นหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ย ( Interest Bearing Debt) จำนวน 1,033.5 ล้ ำนบำท และ 691.3 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 63.68 และ 43.23 ของหนี ้สินรวม ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ หำกพิจำรณำเฉพำะในส่วนของหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ย
(Interest Bearing Debt) ของบริ ษัทฯ จะพบว่ำอัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่ำเท่ำกับ 3.60 เท่ำ และ
0.40 เท่ำ ตำมลำดับ โดยเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำวนำมำใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆของบริ ษัทฯ และมีแนวโน้ มที่
จะต้ องใช้ เงินกู้เพิ่มขึ ้นในกำรพัฒนำโครงกำร ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทฯ มีโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงกำรพัฒนำจำนวนทังสิ
้ ้น
13 โครงกำรรวมมูลค่ำโครงกำรทังสิ
้ ้น 11,125 ล้ ำนบำท แม้ วำ่ อัตรำดอกเบี ้ยในปั จจุบนั มีแนวโน้ มที่จะทรงตัว แต่หำกในอนำคตอัตรำ
ดอกเบีย้ เงิ นกู้ยืมมีกำรปรั บเพิ่มสูงขึน้ อำจทำให้ ส่งผลกระทบโดยตรงในทำงลบต่อต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร กำไรและผลกำร
้ ้ ภำยใต้ สญ
ั ญำเงินกู้เพื่อพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์นนั ้ บริ ษัทฯ จะต้ องรักษำอัตรำส่วนทำง
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ ทังนี
กำรเงินที่สำคัญตลอดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้ เช่น อัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Interest Bearing Debt to
Equity ratio) อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) เป็ นต้ น และหำกบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถปฎิบตั ิตำมเงื่อนไข
สัญญำเงินกู้ดงั กล่ำวได้ อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ ตำม จำกที่บริ ษัทฯ สำมำรถระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรกได้ แล้ ว
เสร็ จ อัตรำส่วนทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ เช่น อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน และอัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อทุน จะลดลงต่ำกว่ำที่
เจ้ ำหนี ้ธนำคำรกำหนด นอกจำกนี ้ เมื่อบริ ษัทฯ เป็ นหุ้นจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จะสำมำรถเพิ่มช่องทำงกำรระดมทุนผ่ำน
ตลำดทุนได้
1.9

ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงกฎหมำยและกฎระเบียบซึง่ อำจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทฯ

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยและกฎระเบียบซึ่งเกิดขึ ้นเป็ นครัง้ ครำวในประเทศไทยเป็ นปั จจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อธุรกิจ
และกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวอำจจะส่งผลกระทบต่อต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ อำทิเช่น กำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดกำรจัดสรรที่ดินตำมพ.ร.บ. อำคำรชุด และพ.ร.บ. ควบคุมอำคำร
(ได้ แก่กำรกำหนดเนื ้อที่ที่ดินกำรกำหนดควำมกว้ ำงของเขตทำงเดินและเขตถนนกำรกำหนดพื ้นที่ส่วนกลำงกำรส่งมอบและโอน
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กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนกลำงทังหมดให้
้
แก่นิติบุคคลโครงกำรกำรกำหนดระเบียบชุมชนกำรประเมินและจัดทำรำยงำนผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อมกำรประเมินและจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบสภำพอำคำรสูง) รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรกำหนด
เขตกำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) กม. ผังเมืองกำรวำงผังจรำจรและโครงกำรระบบขนส่งมวลชนระบบรำง โครงกำรทำงด่วนพิเศษ
เป็ นต้ น
ณ ปั จจุบนั ภำครัฐอยู่ระหว่ำงขันตอนกำรปรั
้
บปรุ งนโยบำยกำรจัดเก็บภำษี กำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งร่ ำงกฎหมำยภำษี
ที่ดินดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ถกู บังคับใช้ เป็ นกฏหมำยแต่อย่ำงใด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เชื่อว่ำกำรปรับปรุ งนโยบำยกำร
จัดเก็บภำษี กำรใช้ ประโยชน์ที่ดินดังกล่ำว อำจส่งผลให้ ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นตำมรำคำที่ดินที่ปรับตัว
สูงขึ ้นอันเนื่องมำจำกอัตรำกำรจัดเก็บภำษี ที่ดินที่สงู ขึ ้น
นอกจำกนี ้มำตรกำรกำรกำหนดอัตรำส่วนเงินให้ สนิ เชื่อต่อมูลค่ำหลักประกัน ( Loan to Value: LTV ratio) ในกำรให้
สินเชื่อหรื อให้ เงินกู้ยืมเพื่อที่อยูอ่ ำศัยที่มีรำคำซื ้อขำยต่ำกว่ำ 10 ล้ ำนบำทลงมำสำหรับสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัยแนวสูงหรื อคอนโดมิเนียมนัน้
กำหนด LTV ratio ที่อตั รำร้ อยละ 90 และมีกำรปรับใช้ มำตรกำรดังกล่ำวเฉพำะกับกำรซื ้อขำยทรัพย์สินตำมสัญญำซื ้อขำยที่ทำ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2554 หรื อภำยหลังจำกนันซึ
้ ง่ มำตรกำรเหล่ำนี ้จะมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรกู้ยืมของผู้บริ โภคอีกทัง้
มำตรกำรเหล่ำนี ้อำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอขึ ้นอยูก่ บั สภำวะเศรษฐกิจของประเทศและนโยบำยของรัฐบำลในช่วงเวลำต่ำงๆ
อย่ำงไรก็ ตำมบริ ษัทฯ ได้ ทำกำรศึกษำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่ำงๆ ที่อำจเกิ ดขึน้ อย่ำง
ต่อ เนื่ อ งเพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อมสำหรั บ กำรปรั บ เปลี่ย นกำรด ำเนิ น กำรพัฒ นำโครงกำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ กำร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อำจจะเกิดขึ ้นดังกล่ำวควบคู่ไปกับกำรศึกษำภำวะตลำดอย่ำงสม่ำเสมอซึ่งจำกกำรเตรี ย มควำมพร้ อม
ดังกล่ำวทำให้ บริ ษัทฯ มั่นใจได้ ว่ำจะไม่ได้ รับผลกระทบหรื ออำจได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อยจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ดังกล่ำว
ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ กำรเมืองภำยในประเทศ ภัยธรรมชำติตลำดกำรเงิน
และปั จจัยมหภำคอื่นๆ

1.10

อุตสำหกรรมของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจำกควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจทังภำยในและภำยนอกประเทศ
้
รวมทัง้
ควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ กำรเมืองในอนำคต ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งกระทบต่อกำลังซื ้อและควำมเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค อย่ำงไรก็ตำม
เศรษฐกิจในไตรมำสที่ 4/2558 เริ่ มมีสญ
ั ญำณกำรฟื น้ ตัวต่อเนื่องจำกไตรมำสก่ อน ตำมควำมสำมำรถในกำรเร่ งใช้ จ่ำยของภำครัฐ
ภำคบริ กำรที่ขยำยตัวดี และกำรบริ โภคภำคเอกชนที่ทยอยฟื น้ ตัว จำกควำมเชื่อมัน่ ที่ปรับดีขึ ้น รำคำพลังงำนที่อยู่ในระดับต่ำ ในปี
2558 เศรษฐกิจขยำยตัวที่ร้อยละ 2.8 โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย คำดกำรณ์ว่ำในปี 2559 สำมำรถขยำยตัวร้ อยละ 3.5 จำกกำร
ลงทุนภำครัฐที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะกำรลงทุนยกระดับโครงสร้ ำงพื ้นฐำนขนำดใหญ่ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง และกรอบวงเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนในปี 2559 ที่เพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ คือ กำรฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยงั
อ่อนแอ กระทบต่อกำรส่งออกและรำยได้ ภำคกำรเกษตร
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โดยภำคธุรกิจพัฒนำที่อยู่อำศัยได้ รับผลประโยชน์มำตรกำรกระตุ้นอสังหำริ มทรัพย์ของภำครัฐในช่วงปลำยปี และ
น่ำจะเห็นผลมำกขึ ้นในช่วงใกล้ หมดมำตรกำรในเดือนเมษำยนปี 2559 ในขณะที่อตั รำเงินเฟ้อทัว่ ไป และอัตรำดอกเบี ้ยยังอยูใ่ นระดับ
ต่ำ รำคำน ้ำมันซึง่ เป็ นต้ นทุนวัสดุและกำรขนส่งลดลง ส่งผลให้ วสั ดุก่อสร้ ำงปรับตัวลดลง รวมทังเศรษฐกิ
้
จที่ขยำยตัวดีขึ ้น น่ำจะดีตอ่
กำลังซื ้อและควำมเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคในกำรซื ้อที่อยูอ่ ำศัย ประกอบกับควำมคืบหน้ ำของแผนงำนและกำรก่อสร้ ำงรถไฟฟ้ำ รวมทัง้
รถไฟฟ้ำสำยสีมว่ งที่จะเปิ ดให้ บริ กำร เป็ นปั จจัยเร่งกำรขยำยตัวของควำมต้ องกำรที่อยูอ่ ำศัยในแต่ทำเล
ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ ได้ คำนึงถึงทัง้ ปั จจัยมหภำคต่ำงๆ เหล่ำนีป้ ระกอบในกำรพิจำรณำลงทุนพัฒนำโครงกำรต่ำงๆอย่ำง
เหมำะสม ทังกำรวำงต
้
ำแหน่งสินค้ ำให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรและกำลังซื ้อ ช่วงเวลำที่ เหมำะสมในแต่ละทำเล ตลอดจนกำรทำ
กำรตลำดและโปรโมชัน่ ต่ำงๆ โดยบริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรควบคุมควำมเสีย่ งที่จะเกิดจำกปั จจัยมหภำคต่ำงๆ เพื่อรักษำควำม
มัน่ คงและกำรเติบโตของบริ ษัทฯ เป็ นอย่ำงมำก
2.

ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการของบริษัทฯ
2.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรมีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรงำน

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ ครอบครัวจรูญเอก ((นำยพีระพงศ์ จรูญเอก นำงอำรดำ จรูญเอก และบริ ษัท ทุนพีร
ดำ จำกัด) ถือหุ้นในบริ ษัทฯ รวมกันในสัดส่วนประมำณร้ อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดและครอบครั
้
วจรู ญเอก
ยังคงดำรงตำแหน่งเป็ นผู้บริ หำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของบริ ษัทฯ ด้ วย จึงทำให้ ครอบครัวจรู ญเอก ในฐำนะที่เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่มีอำนำจในกำรควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัทฯ รวมถึงสำมำรถควบคุมกำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบ
ทังหมดไม่
้
ว่ำจะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ อ งที่
กฎหมำยหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กำหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเสียงที่ครอบครัวจรูญเอกมีสว่ นได้ เสี ย
ในกำรออกเสียงลงคะแนน ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่กลุม่ ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม จำกโครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริ หำร โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดจะมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่อย่ำงชัดเจน ทำให้ บริ ษัทฯ มีควำมโปร่ งใส
ของกำรบริ หำรจัดกำรและมีระบบที่ตรวจสอบได้
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 14 พฤษภำคม 2558 บริ ษัทฯ มีกรรมกำรอิสระทังหมด
้
4 ท่ำน ซึ่งกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำนดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็ นกลไกในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรของ
บริ ษัทฯประกอบด้ วยกรรมกำรที่ไม่ใช่ครอบครัวจรูญเอก จำนวน 8 ท่ำน จำกทังหมด
้
10 ท่ำน จึงสำมำรถพิจำรณำกลัน่ กรองกำรเสนอ
เรื่ องต่ำงๆ ที่จะพิจำรณำเข้ ำสูท่ ี่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ระดับหนึง่ นอกจำกนันแล้
้ ว บริ ษัทฯ ได้ มีแนวปฏิบตั ิกรณีที่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กัน หรื อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมภำยในกิจกำร รวมทังบุ
้ คคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
โดยบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีอำนำจอนุมตั ิ และไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรทำรำยกำรนันๆ
้ ซึ่ งจะสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงในข้ อนี ้ได้ อีก
ด้ วย
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3.

ความเสี่ยงจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
3.1 ควำมเสีย่ งกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ ถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ จำนวนมำก และหำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดงั กล่ำว
สำมำรถขำยหุ้นได้ ในอนำคตอำจมีผลกระทบต่อรำคำหุ้นของบริษัทฯ

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นของบริ ษัทฯ ครอบครัวจรู ญเอก (นำยพีระพงศ์ นำงอำรดำ จรู ญเอก และบริ ษัท ทุนพีรดำ
จำกัด) ถือหุ้นในสัดส่วนประมำณร้ อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ทังนี
้ ้ หุ้นของบริ ษัทฯ ซึง่ ถือโดย
ครอบครัวจรู ญเอกในฐำนะผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ จะถูกห้ ำมขำยเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นบั แต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทำกำรซื ้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขำยหุ้น
และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และครอบครัวจรู ญเอกสำมำรถทยอยขำยหุ้น
ของบริ ษัทฯ บำงส่วนที่ตนถือเมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือนหลังจำกหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อ
ครบระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครอบครัวจรู ญเอกสำมำรถขำยหุ้นของบริ ษัทฯ ได้
ทังหมดภำยหลั
้
งสิ ้นสุดระยะเวลำห้ ำมขำยหุ้นดังกล่ำว
กำรที่ครอบครัวจรู ญเอกอำจขำยหุ้นจำนวนมำกหรื อกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรขำยหุ้นในจำนวนมำกเกิดขึ ้นอำจมี
ผลกระทบในทำงลบต่อรำคำซื ้อขำยของหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ซึ่งบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ถึงผลกระทบ (ถ้ ำมี) ของกำรขำยหุ้นใน
อนำคตหรื อปริ มำณหุ้นที่จะขำยในอนำคตว่ำจะมีผลกระทบต่อควำมเคลื่อนไหวของรำคำตลำดของหุ้นของบริ ษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม
กำรขำยหุ้นจำนวนมำกในตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นหรื อกำรคำดกำรณ์ ว่ำ จะมีกำรซื ้อขำยในลักษณะดังกล่ำว
เกิดขึ ้น อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อรำคำตลำดของหุ้นของบริ ษัทฯ
3.2

ควำมเสีย่ งเรื่ องผลกระทบจำกรำคำหลักทรัพย์จำกกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ที่ออก
ให้ แก่กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทฯ ซึง่ รำคำใช้ สทิ ธิ ต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชน

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่10 พฤศจิกำยน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้นสำมัญ ของบริ ษัท ฯ (“ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ” ) ให้ แ ก่ ก รรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำนของบริ ษัท ฯ จ ำนวน
3,150,000 หน่วย อำยุ 3 ปี นับจำกวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตรำกำรใช้ สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญ รำคำ
กำรใช้ สทิ ธิ 4.50 บำทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำใช้ สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ) ซึง่ กำหนดออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิในวันที่ 1 ตุลำคม 2558 ทังนี
้ ้ กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะสำมำรถเริ่ มทยอยใช้ สทิ ธิ
ในกำรแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ได้ ตงแต่
ั ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ อำยุครบ 6 เดือน รำคำกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำรำคำ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชำชนในครัง้ นี ้ร้ อยละ 50 ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรมีต้นทุนในกำรถือหุ้นสำมัญสูง
กว่ำต้ นทุนกำรใช้ สทิ ธิของกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และอำจมีควำมเสีย่ งที่รำคำหุ้นอำจลดต่ำลง หำก
กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนขำยหุ้นหลังกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจำกนี ้ ผู้ลงทุนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร
(EPS Dilution) และผลกระทบด้ ำนสัดส่วนกำรถือหุ้น ( Control Dilution) ในกรณีกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
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สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ ำนวน โดยผู้ลงทุนจะมีสว่ นแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงลดลงร้ อยละ 0.52 โดยคำนวณจำกฐำน
ทุนชำระแล้ วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนและกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ มีจำนวนรวมทังสิ
้ ้น 603,150,000 หุ้น
นอกจำกนี ้ตำมมำตรฐำนบัญชีเรื่ อง Share-based payment จำกกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมกำร
ผู้บริ หำรและพนักงำนนัน้ บริ ษัทฯ จะต้ องบันทึกค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวเมื่อมีกำรจัดสรรให้ แก่กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทฯ
โดยจะทยอยรับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยตำมสัดส่วนของกำรใช้ สิทธิในกำรแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ที่เกิดขึ ้นจริ ง ดังนัน้ ปั จจัย
ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบโดยตรงในทำงลบต่อกำไรและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯในอนำคต
อย่ำงไรก็ ตำม ผลกระทบดังกล่ำวข้ ำงต้ นจะยังไม่เกิดขึ ้นทันที เนื่องจำกเงื่อนไขของระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่กำหนดให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สิทธิ ได้ หลังจำกมีอำยุครบ 6 เดือนนับจำกวันที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ แล้ ว โดยสำมำรถใช้ สิทธิ ครัง้ แรกได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ละคนได้ รับ
จัดสรร และในทุกๆ 6 เดือนหลังวันใช้ สิทธิครัง้ แรกสำมำรถใช้ สิทธิได้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ร้ อยละ 40 ร้ อยละ 60 ร้ อยละ 80 และร้ อยละ
100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้ รับจัดสรร
3.3

ควำมเสีย่ งกรณีเงินปั นผลที่ประกำศจ่ำยในอดีตอำจไม่สำมำรถบ่งชี ้ถึงกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทฯ ในอนำคต

บริ ษัทฯ อำจประกำศจ่ำยเงินปั นผลหลังจำกพิจำรณำผลประกอบกำร กระแสเงินสด และฐำนะทำงกำรเงิน ควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนและกำรดำเนินงำนตำมหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กฎหมำยและระเบียบที่ใช้ บงั คับ รวมทัง้
ปั จจัยอื่นที่บริ ษัทฯ เห็นว่ำเกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2557 มีมติอนุมตั ิจ่ ำยเงินปั น
ผลระหว่ำงกำลจำนวน 84.4 ล้ ำนบำท ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับกำรผ่อนผันกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจำกธนำคำรผู้ให้ ก้ แู ล้ ว และที่ประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ ที่ 4/2558 และครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2558 และวันที่ 11 สิงหำคม 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั น
ผลระหว่ำงกำล จำนวน 139.4 ล้ ำนบำท และ 111.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ อนึง่ กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวนี ้เป็ นกำรจ่ำย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ และไม่ได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นใหม่จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก
อย่ำงไรก็ตำม กำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ในอนำคตอำจหรื อไม่อำจสะท้ อนถึ งกำรประกำศจ่ำยเงินปั น
ผลในอดีตและจะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลในอนำคต (ถ้ ำมี) อำจไม่เป็ นอัตรำเดียวกับอัตรำที่
บริ ษัทฯ เคยประกำศจ่ำยในอดีตนอกจำกนี ้ เงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ปัจจุบนั บำงฉบับ กำหนดให้ บริ ษัทฯ สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้
เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรผู้ให้ ก้ ู ซึ่งบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรขอผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่ำวให้ แล้ วเสร็ จ ก่อนกำรเข้ ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ
หลังหักภำษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำยและบริ ษัทฯ กำหนดไว้ ในแต่ละปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำร
บริ ษัทฯ จะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลโดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ผลกำรดำเนินงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ กำรสำรองเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนำคต กำรสำรองเงินไว้ เพื่อจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืม หรื อเป็ นเป็ นเงินทุน
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หมุนเวียนภำยในบริ ษัทฯ และกำรจ่ำยเงิ นปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ พิจำรณำเห็นสมควร หรื อ เหมำะสม
3.4

ควำมเสีย่ งกรณีกฎหมำยไทยและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มีข้อจำกัดกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติซงึ่ อำจมีผลกระทบต่อสภำพ
คล่องและรำคำตลำดของหุ้นบริษัทฯ

ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จำกัดสัดส่วนกำรเป็ นเจ้ ำของหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดในบริ
้
ษัทฯ ของชำวต่ำงชำติไว้ ที่
ร้ อยละ 49 นอกจำกนี ้ ควำมเป็ นเจ้ ำของหุ้นของชำวต่ำงชำติยงั ถูกจำกัดไว้ โดยกฎหมำยไทย ดังนัน้ สภำพคล่องและรำคำตลำดของ
หุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ อำจได้ รับผลกระทบในทำงลบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติเพิ่มขึ ้นถึงเพดำนที่กำหนดไว้ ผ้ ู
ถือหุ้นชำวไทยอำจไม่สำมำรถโอนหุ้นของตนให้ บคุ คลอื่นซึง่ มิได้ มีส ัญชำติไทย นอกจำกนี ้ ผู้ถือหุ้นผู้ซื ้อหุ้นผู้ขำยหุ้นซึ่งมิได้ มีสญ
ั ชำติ
ไทยมิอำจทรำบล่วงหน้ ำว่ำหุ้นนันจะตกอยู
้
่ในข้ อจำกัดสัดส่วนกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติ และหุ้นนันจะสำมำรถจดทะเบี
้
ยนในนำม
ของผู้ซื ้อได้ หรื อไม่ หรื อนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรจดแจ้ งกำรโอนหุ้นเช่นว่ำนันหรื
้ อไม่
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ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่ งขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ในปี 2558 ขยายตัวได้ ร้อยละ 2.8 เร่งขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าที่ขยายตัวร้ อยละ 0.8 ในปี ที่แล้ ว ฟื น้ ตัวตามความสามารถในการเร่งใช้
จ่ายของภาครั ฐ ภาคบริ การที่ขยายตัวดี และการบริ โภคภาคเอกชนที่ทยอยฟื ้นตัว จากความเชื่อมัน่ ที่ปรั บดีขึน้ และราคา
พลังงานที่อยูใ่ นระดับต่า รวมทังได้
้ รับผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพิ่มเติมและการขยายตัวด้ านการท่องเที่ยว
(แหล่งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
สาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ จะสามารถขยายตัวร้ อยละ 3.5 จากการ
ลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะการลงทุนยกระดับโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่ง และกรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี 2559 ที่เพิ่มขึ ้น รวมทังการเติ
้
บโตในภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่อตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปในปี
2558 ยังอยู่ในระดับต่า ตามแนวโน้ มราคาพลังงานที่สง่ ผลให้ แรงกดดันด้ านต้ นทุนลดลง อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงต่อ
เศรษฐกิจ คือ การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยงั อ่อนแอ กระทบต่อการส่งออกและรายได้ ภาคการเกษตร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
หน่วย : ร้ อยละ
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8.0
6.0

8.0 8.1

6.1

5.7

4.6 4.5

4.0

7.2

7.5

6.3
4.2

3.4

5.0 5.4

2.8

1.7

2.0

0.8

2.8
0.8

-0.7

0.0
-2.0

7.3

-2.8

-4.0
-6.0

-7.6

-8.0
-10.0

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยยังคงดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่ อนปรนซึ่งยังจาเป็ นเพื่อสนับสนุนการฟื ้ นตั ว
ของเศรษฐกิจไทย โดยมีปัจจัยที่ต้องระมัดระวัง คือ การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ รวมทังความผั
้
นผวนในตลาด
การเงินโลกที่อาจมีมากขึ ้น ทังนี
้ ้หากเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟืน้ ตัวอย่างชัดเจนแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยก็ยงั น่าจะทรงตัวในระดับต่า
ต่อไป สาหรับดอกเบี ้ยที่อยู่อาศัยลอยตัวบุคคลทัว่ ไปของ 6 ธนาคารใหญ่ ในปี 2558 มีการปรับลดลงถึง 4 ครัง้ ในช่วงเดือน
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มีนาคมถึงกรกฎาคม จาก 7.09% ลงมาที่ 6.83% และปรับเพิ่มขึ ้น 1 ครัง้ ในเดือนสิงหาคมจาก 6.83% มาที่ 6.85% และคงที่
ถึงสิ ้นปี
ดอกเบี ้ยที่อยูอ่ าศัยลอยตัวบุคคลทัว่ ไปของ 6 ธนาคารใหญ่
หน่วย: ร้ อยละ
ร้ อยละ

ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบีย้ ที่อยู่อาศัยบุคคลทัวไปลอยตั
่
วของ 6 ธนาคารใหญ่
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ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ษ.

มี.ค.

ก.พ.

2558
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

มี.ค.

ก.พ.

2557
ม.ค.

6.65

เม.ษ.

6.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ข้ อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตัวเลขการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล ณ พฤศจิกายน ปี 2558
มูลค่าอยู่ที่ 1.83 ล้ านล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 8.2 จากสิ ้นปี 2557 โดยมีซึ่งถือว่าชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2557 ที่มีอตั ราการ
เติบโตร้ อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 12.5 ทังนี
้ ้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงต่อเนื่องและ
ความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคชะลอการตัดสินใจซือ้ ที่ อยู่อาศัย ประกอบกับธนาคารพาณิ ชย์ เพิ่มความ
ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อทาให้ จานวนที่อยู่อาศัย ที่ได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑลลดลง อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศษจิกายน ซึง่ มาตรการกระตุ้นอสังหาริ มทรัพย์ประกาศใช้ ตัวเลขขอสินเชื่ อเพื่อที่อยู่
อาศัยส่วนบุคคลเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน และคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นมากในเดือนธันวาคมด้ วย
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สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยส่วนบุคคล
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956,712

2552

1,087,446

2553

1,197,715

2554

1,338,128

2555

1,505,587

2556

1,688,444

2557

1,826,541

พ.ย.2558

หน่วย: ล้ านบาท
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2)
ภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2558 ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยหลัก 2 ประการ คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
และ ราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ ้นมาก อย่างไรก็ตามความคืบหน้ าการก่อสร้ างรถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อขยายเป็ นปั จจัยที่
สาคัญของการขยายตัวของความต้ องการที่อยูอ่ าศัยในทาเลที่รถไฟฟ้ากาลังจะไปถึง
ในด้ านอุปสงค์ ยอดคงค้ างสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 9 เดือน ปี 2558 ขยายตัวร้ อย
ละ 6.2 จากสิ ้นปี 2557
ในด้ านอุปทาน ยอดคงค้ างสินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 9 เดือน ปี 2558 ขยายตัว
ร้ อยละ 3.9 จากสิ ้นปี 2557
สิน ค้ า ที่ เ ปิ ด ขายมากที่ สุด ก็ คือ อาคารชุด โดยมี จ านวน 62,833 หน่ว ยหรื อ 58% ของหน่ว ยขายเปิ ดใหม่ทงั ้ หมด
รองลงมาก็คือทาวน์เฮาส์ 25,000 หน่วย (23%) และบ้ านเดี่ยว 12,564 หน่วย (12%)
ในด้ านราคา ราคาที่ดินและราคาที่อยูอ่ าศัยเดือนธันวาคมปี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี
2557 โดยเฉพาะราคาที่ดินเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 15.9 ขณะที่บ้านเดี่ยวพร้ อมที่ดิน ทาวน์เฮ้ าส์พร้ อมที่ดิน และอาคารชุด เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 1.1 ร้ อยละ 3.0 และร้ อยละ 6.5 ตามลาดับ
(3)
ภาวะตลาดคอนโดมิเนียม
ตัวเลขจานวนที่อยูอ่ าศัยสร้ างเสร็ จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุ งเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริ มณฑลมีการเติบโต
เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อยละ 7.04 ต่อปี ระหว่างปี 2552 - ปี 2557 โดย จานวนบ้ านจัดสรร มีตวั เลขการเติบโตสูงที่สดุ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
9.16 ตามมาด้ วยจานวนอาคารชุดมีตวั เลขการเติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.30 ในขณะที่จานวนบ้ านสร้ างเองมีตวั เลขการเติบโต
ต่าสุดโดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.88 ระหว่างปี 2552 - ปี 2557
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สาหรับปี 2557 มีจานวนที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุ งเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริ มณฑล
จานวนทังสิ
้ ้น 133,479 หน่วย ซึ่งประกอบด้ วย (1) บ้ านจัดสรร (บ้ านสร้ างโดยผู้ประกอบการ) จานวน 33,525 หน่วย (2) บ้ าน
สร้ างเองจานวน 24,896 หน่วย และ (3) อาคารชุดจานวน 75,058 หน่วย
ณ มกราคม ถึง พฤศจิกายน ปี 2558 มีจานวนที่อยูอ่ าศัยสร้ างเสร็ จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานคร และ
5 จังหวัดปริ มณฑลจานวนทังสิ
้ ้น 111,636 หน่วย เมื่อเทียบกับ ปี 2557 ลดลงร้ อยละ 6.9 ซึ่งประกอบด้ วย (1) บ้ านจัดสรร
(บ้ านสร้ างโดยผู้ประกอบการ) จานวน 31,302 หน่วย ลดลงร้ อยละ 6.5 (2) บ้ านสร้ างเองจานวน 21,251 หน่วย ลดลงร้ อยละ
3.3 และ (3) อาคารชุดจานวน 59,083 หน่วย ลดลงร้ อยละ 11.8
จานวนที่อยูอ่ าศัยสร้ างเสร็ จและจดทะเบียนเพิ่มขึ ้นในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยูอ่ าศัย)

ประเภทที่อยู่
อาศัย

บ้ านจัดสรร
อาคารชุด
บ้ านสร้ างเอง
รวม

2552

2553

2554

2555

2556

2557

21,634
53,725
19,618
94,977

24,476
59,919
22,498
106,893

26,994
34,734
20,128
81,856

23,174
78,391
23,437
125,002

37,577
71,440
23,285
132,302

33,525
75,058
24,896
133,479

อัตราการ
เติบโต
เฉลี่ยต่ อ
ปี
(CAGR)
(ร้ อยละ)
9.16
6.92
4.88
7.04

ม.ค.พ.ย. ปี
2557

ม.ค.พ.ย. ปี
2558

30,295
66,951
22,728
119,974

31,302
59,083
21,251
111,636

หน่วย: หน่วย
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับปี 2558 โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิ ดโครงการใหม่ในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑลมีจานวนทังสิ
้ ้น 62,833
หน่วย ลดลงร้ อยละ 3.8 จาก ปี 2557 ซึ่งมีจานวนเปิ ดตัวใหม่รวม 65,298 หน่วย อันเนื่องมาผู้ประกอบการธุรกิ จพัฒ นา
อสัง หาริ มทรั พ ย์ มีก ารชะลอการลงทุนอย่างมากในช่วงต้ นปี และมี สิน ค้ าคงเหลือในตลาดค่อนข้ างสูง แต่เ มื่ อภาวะทาง
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้ มดีขึ ้น และสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ ้น และอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ (MLR) ลดลง ส่งผลให้
ผู้ประกอบการธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ กลับมาเปิ ดตัวโครงการมากขึน้ ในครึ่ งปี หลัง อย่างไรก็ ตามในด้ านมูลค่าของ
โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิ ดโครงการใหม่เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 37.7 จาก ปี 2557 เนื่องจากผู้ประกอบการหันมาเปิ ดโครงการ
ราคาระดับบนมากขึ ้น และชะลอการเปิ ดตัวสินค้ าระดับ 1 ถึง 3 ล้ านบาท
จานวนหน่วย และมูลค่าของคอนโดมิเนียมที่เปิ ดตัวใหม่ในพื ้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
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อัตราการ
ปี 2557
ปี 2558
เติบโต
(ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
-3.8%
173,197
238,567

อัตราการ
เติบโต
(ร้ อยละ)
37.7%

ปี 2557

ปี 2558

(หน่ วย)
65,298

(หน่ วย)
62,833

บ้ านเดี่ยว

13,830

12,564

-9.2%

72,067

96,589

34.0%

ทาวน์เฮ้ าส์

27,136

25,000

-7.9%

68,692

69,347

1.0%

บ้ านแฝด

5,103

5,073

-0.6%

16,189

19,248

18.9%

อาคารพาณิชย์

2,679

2,518

-6.0%

14,127

11,302

-20.0%

114,046

107,982

-5.3%

344,271

435,054

26.4%

ประเภทที่อยู่อาศัย
คอนโดมิเนียม

รวม
ที่มา:

(1) Agency for Real Estate Affair (AREA)

จานวนห้ องคอนโดมิเนียมที่ขายได้ เพิ่มขึ ้นจาก 44,722 หน่วย ในปี 2557 เป็ น 59,020 หน่วย ในปี 2558 หรื อคิดเป็ น
การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.0 จากการฟื น้ ตัวของตลาดค่อนข้ างชัดเจนหลังจากลดลงอย่างมากในปี 2557 อย่างไรก็ตามจานวนห้ อง
คอนโดมิเนียมคงเหลือรอการขายมีปริ มาณมากที่ยกมาจากปี 2557 ถึง 63,536 หน่วย เมื่อรวมกับสินค้ าที่เปิ ดขายใหม่ ส่งผล
ให้ แม้ จะมีจานวนขายได้ เพิ่มขึน้ ในปี 2558 แต่ก็ยังไม่สามารถดูด ซับให้ จานวนคงเหลือลดลง จานวนห้ องคอนโดมิเนียม
คงเหลือ ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นเป็ น 67,349 หน่วย แต่ก็เป็ นการเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 6.0
จานวนห้ องคอนโดมิเนียมที่ขายแล้ วในเขตกรุงเทพมหานคร และปริ มณฑล
80,000

61%

70,000
60,000

55%
50%

43,520
37,797

59%

67,349
63,536

47%

51,260

41%
44,722

50%
40%

40,853

30%

28,295
27,863

20%

20,000

10%

10,000
0

60%

59,020

46%

39,825

40,000
30,000

65,215

49,442

50,000

70%

73,843

2552

2553

2554
Sold Unit

2555
Remaining Unit

หน่วย: หน่วย
ที่มา: (1) Agency for Real Estate Affair (AREA)
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2556

2557
Sold%

2558

0%

จากข้ อมูลของกรมที่ดิน ตัวเลขจานวนการโอนกรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยรวมในเขตกรุ งเทพมหานครและ 5 จังหวัด
ปริ มณฑลสาหรับงวด ม.ค.-พ.ย. ปี 2558 มีจานวน 166,157 หน่วย เพิ่มขึ ้นจากงวด ม.ค.-พ.ย. ปี 2557 ที่จานวน 155,622
หน่วย หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 6.8 ทังนี
้ ้ พิจารณาตามประเภทที่อยูอ่ าศัยจะพบว่า จานวนบ้ านแฝด ทาวน์เฮ้ าส์
คอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ มีตวั เลขการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ ้น ในขณะที่อยูอ่ าศัยประเภทบ้ านเดี่ยวเป็ นเพียงที่อยูอ่ าศัย
ประเภทเดียวที่มีตวั เลขการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง
จานวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอ่ าศัยใน กทม และปริ มณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยูอ่ าศัย)
หน่วย: หน่วย
อัตรา
ม.ค.ม.ค.การ
ประเภทที่อยู่
2553
2554
2555
2556
2557
พ.ย. ปี พ.ย. ปี
เติบโต
อาศัย
2557
2558
(ร้ อยละ)
คอนโดมิเนียม
73,441 60,291 66,767 74,942 66,688 60,660 61,689
1.7
บ้ านเดีย่ ว
32,357 27,037 27,577 31,842 30,974 29,222 27,456
-6.0
ทาวน์เฮ้ าส์
56,226 47,308 46,784 55,563 54,278 48,715 58,098
19.3
บ้ านแฝด
5,486
4,201
4,392
5,456
6,299
5,700
6,213
9.0
อาคารพาณิชย์
16,250 12,525 13,589 14,189 11,896 11,325 12,701
12.2
รวม
183,760 151,362 159,109 181,992 170,135 155,622 166,157
6.8
ที่มา: กรมที่ดิน
(4)
การแข่ งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม
การแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนันมี
้ ค่แู ข่งหลายราย โดยบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นคู่
แข่งขันส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯได้ แก่ ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่มีทาเลที่ตงตามแนวระบบขนส่
ั้
งมวลชน
ระบบรางที่เปิ ดให้ บริ การแล้ วและที่อยู่ในระหว่างก่อสร้ างซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก
โดยทัว่ ไปแล้ วการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมต้ องใช้ เงินลงทุนสูงและใช้ ระยะเวลาในการพัฒนาค่อนข้ างนาน
อีกทังผู
้ ้ ประกอบการจาเป็ นต้ องศึกษาถึงความต้ องการของผู้บริ โภคหรื อกลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจนรวมถึงการสร้ างความแตกต่าง
ของโครงการที่ชดั เจนเพื่อทาให้ โครงการประสบความสาเร็ จในการขาย
ภาวะสถานการณ์ทงทางด้
ั้
านต้ นทุนการพัฒนาที่ปรับตัวสูงขึ ้นและการให้ สินเชื่อสาหรับผู้ประกอบการที่เข้ มงวดมาก
ขึ ้น รวมทังสถานการณ์
้
การขายที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวมากนัก ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องใช้ ความสามารถ และความมีประสิทธิภาพ ทัง้
ในด้ านการเงิน การพัฒนาโครงการ และการตลาด รวมทังการศึ
้
กษาความต้ องการผู้บริ โภคอย่างจริ งจัง จึงจะสามารถชิงส่วน
แบ่งการตลาดได้ มากขึ ้น ชดเชยกับสถานการณ์ตลาดที่เริ่ มจะฟื น้ ตัว
หากพิจารณาสภาพการแข่งขันของบริ ษัท ฯ นัน้ บริ ษัทฯ เชื่อว่าทาเลที่ตงของโครงการต่
ั้
างๆ ของบริ ษัทฯ นัน้ เป็ น
โครงการที่ตงอยู
ั ้ ่บนทาเลที่มีศกั ยภาพและเป็ นทาเลใหม่ๆ ที่มีแนวโน้ มการเติบโตที่สงู เช่น พื ้นที่ส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า
หรื อพืน้ ที่ใหม่ (Virgin Area) ที่ยังไม่มีโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม หรื อ พืน้ ที่แถบนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ทุกโครงการของบริ ษัทฯ จะเน้ นการออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะ (Unique Design) และสามารถใช้
ประโยชน์ของพื ้นที่ใช้ สอยได้ สงู สุด ซึ่งสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า และทาให้ มีการซื ้อโครงการกับบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
หรื อเป็ นการแนะนาแบบบอกต่อ (word of mouth) รวมทังบริ
้ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับการให้ บริ การหลังการขาย เช่น การ
อานวยความสะดวกให้ แก่ลูกค้ าในการขอสินเชื่ อที่อยู่อาศัย การบริ การรั บจ้ างบริ หารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้ แก่
โครงการที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้พฒ
ั นา เป็ นต้ น
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ถือหุ้นและการจัดการ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รายชื่อผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ดังนี ้

ลำดับ

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น

จำนวนหุ้น

ร้ อยละ

1

นายพีระพงศ์ จรู ญเอก

225,000,000.00

37.50

2

นางอารดา จรู ญเอก

164,999,980.00

27.50

3

นายนเรศ งามอภิชน

73,802,500.00

12.30

4

นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล

39,531,400.00

6.59

5

บริ ษัท ทุนพีรดา จากัด

30,000,000.00

5.00

6

นางวารุ ณี ชลคดีดารงกุล

5,319,800.00

0.89

7

นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จากัด

5,000,000.00

0.83

8

นางสาวธนิสรา ลิ ้มสวาท

4,350,000.00

0.73

9

กองทุนเปิ ด กรุ งไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี ้ ฟั นด์

3,364,100.00

0.56

10

บริ ษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้ นท์ จากัด

3,200,000.00

0.53

45,432,220.00

7.57

รวม

554,567,780.00

92.43

ยอดรวมทุนชำระแล้ ว

600,000,000.00

100.00

ผู้ถอื หุ้นสัญชำติไทย

600,000,000.00

100.00

ผู้ถือหุ้นอืน่ ๆ

ผู้ถอื แหุก่้ นผสั้ ถู ญ
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้
ือหุชำติ
้ นไม่ตน่ ้ำองด้
ยกว่ำวาร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน-เฉพาะหลั0.00
งหักภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ กําหนดไว้ ในแต่ละปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
้
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จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ผลการดํ
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นกู้ยืม หรื อเป็านงชาติ
เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริ ษัทฯ และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ ตามที่
คณะกรรมการบริ
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ป็ นการจ่
างกาลซึ
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ว่าบริเป็ษนัทครัฯ ง้ มีคราวเมื
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นันได้
้ าไรสมควรพอจะทํ
แล้ วให้ คณะกรรมการบริ
ที่ประชุมผู้ถือหุท้ นี่ปทราบในการ
ปัเห็นนผลได้
่อเห็นว่าบริ ษัทย่อาเช่
ยมีผนลกํ
าเช่นนันได้
้ ษแล้ัทวฯให้รายงานให้
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ระชุมผู้ถือ
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ษัทย่อไป
ยทราบในการประชุมคราวต่อไป
มคราวต่
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
หลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คลและหลัง หัก สํ า รองต่ า งๆ ทุก ประเภทที่ ก ฎหมายและบริ ษั ท ย่ อ ยกํ า หนดไว้ ใ นแต่ ล ะปี ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ผล
การดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัทย่อย การสํา71รองเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้ เพื่อจ่ายชําระคืน
เยืม

บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ กาหนดไว้ ในแต่ละปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะ
พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริ ษัทฯ การสารองเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงิน ไว้ เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม หรื อเป็ นเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริ ษัทฯ และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรื อ เหมาะสม
 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษัทย่อย โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทย่อยมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงิน
ปั นผลได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทย่อยมีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนันได้
้ แล้ วให้ คณะกรรมการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทย่อยกาหนดไว้ ในแต่ละปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
ย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ผลการดาเนิน งานและ
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทย่อย การส
นในอนาคต
การสการส�
ารองเงิ
นไว้ เนพืไว้่อจ่เพืายช
เงินนกูเงิ้ ยนืมกูหรื
การส�ารองเงิ
ำรองเงินนไว้ไว้เเพืพื่อ่อลงทุ
การลงทุ
นในอนาคต
ำรองเงิ
อ่ จ่าระคื
ายช�ำนระคื
้ ยมื อเป็
หรืนอเป็ น
เงิ นทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัทย่อย และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทย่อยอย่างมี
นัยสาคัญ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควร หรื อเหมาะสม
โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบไปด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุด
ย่อยอีก 4 ชุด และคณะผู้บริ หาร ดังนี ้
1.

คณะกรรมการบริ ษัท (Board of Directors)

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

3.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

4.

คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)

5.

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)

6.

คณะผู้บริ หาร (ตามนิยามของกลต.) (Management Team)
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Board of Directors
(คณะกรรมการบริษ ัท)
Corporate Secretary
(เลขานุการบริษ ัท)

Audit Committee
(คณะกรรมการตรวจสอบ)

Executive Committee
(คณะกรรมการบริหาร)

Internal Audit (Outsource)
(ผูต
้ รวจสอบภายใน)

Chief Executive Officer (CEO)
(ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ (CEO)
ริหาร)

(Outsource)

Nomination and
Remuneration Committee
(คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน)

(CO-CEO)
CO-Chief Executive
Officer (CO-CEO)
(ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารร่วม)

Executive Vice President
of Sale and Marketing
่ ยกรรมการผูจ
(ผูช
้ ว
้ ัดการ
ฝ่ายขายและการตลาด)

Executive Vice President of
Customer Centric
่ ยกรรมการผูจ
(ผูช
้ ว
้ ัดการ
ฝ่ายลูกค้าส ัมพ ันธ์)

Senior Vice President
(SVP)
(ผูอ
้ านวยการฝ่ายขายอาวุโส)

Senior Vice President (SVP)
(ผูอ
้ านวยการฝ่ายลูกค้าส ัมพ ันธ์
อาวุโส)

Risk Management Committee
่ ง)
(คณะกรรมการบริหารความเสีย

(COO)Chief Operating Officer (COO)
(ประธานเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบ ัติการ)

Executive Vice President of
Business Development
่ ยกรรมการผูจ
(ผูช
้ ว
้ ัดการ
ฝ่ายพ ัฒนาธุรกิจ)

Executive Vice President of
Project Management
่ ยกรรมการผูจ
(ผูช
้ ว
้ ัดการ
ฝ่ายบริหารโครงการ)

Chief Financial Officer
่ ยกรรมการผูจ
(ผูช
้ ว
้ ัดการ
ฝ่ายการเงินและการบ ัญชี)

Senior Vice President (SVP)
(ผูอ
้ านวยการฝ่ายการเงินและ
การบ ัญชีอาวุโส)

ผูอ
้ านวยการฝ่าย
พ ัฒนาธุรกิจ

ผูอ
้ านวยการฝ่าย
การเงิน

ผูอ
้ านวยการฝ่าย
บริหารโครงการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการทังหมดจ
้
านวน 10 ท่าน ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

ประธานกรรมการ

2. นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์

กรรมการ

3. นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส

กรรมการ

4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

กรรมการ

5. นางอารดา จรูญเอก

กรรมการ

6. นางสาวศิรินทรา จริ ยคุณ

กรรมการ

7. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

กรรมการอิสระ

8. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการอิสระ
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ผูอ
้ านวยการฝ่าย
บ ัญชี

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

9. นางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา

กรรมการอิสระ

10. นางวีณา อรัญญเกษม

กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววาริ ศา วาระแก่นทราย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทฯ
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพนันให้
้ จั บสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ อีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
(2) ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ รวมทังมติ
้ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/ 2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2557 ได้ มีมติกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
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2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และกาหนดรายละเอียดและให้ ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ
ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการจัดทา
3. ควบคุมกากับดูแลการบริ หารงานและการจั ดการของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายจัดการ หรื อบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ดงั กล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนการด าเนิ น งานและ
งบประมาณของบริ ษัท
5. ดาเนินการให้ บริ ษัท และบริ ษัทย่อยนาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทังจั
้ ดให้
มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้ มีการทางบการเงินของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึง่ ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ
แล้ ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
7. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการคัด เลือ กและเสนอแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และพิ จ ารณาค่า ตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
8. จัดให้ มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการปรับ
ใช้ น โยบายดังกล่าวอย่างมี ประสิท ธิ ภาพ เพื่ อ ให้ เ ชื่ อมั่นได้ ว่าบริ ษัท ฯ มี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่อ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องทุกกลุม่ ด้ วยความเป็ นธรรม
9. พิจารณากาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร และ
กากับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรั บและวิธี
ควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม
10. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง เข้ าดารงตาแหน่ง ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. พิ จ ารณาก าหนดโครงสร้ างการบริ ห ารงาน มี อ านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ห าร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่
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ของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ แ ต่ง ตัง้ เพื่ อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทา
ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมตั ิไว้ แล้ ว
12. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุค คลดัง กล่า วมี อ านาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อ
เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ/หรื อ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง) เว้ นแต่
เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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โดยมีนายสมโภช พรเจริ ญวิวฒ
ั น์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ นางสาววรุ ณรัตน์ จู้จินดา เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง เท่ากับวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ น
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
(2) ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯภายใต้ บริ ษัทมหาชน ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2557ได้ มีมติกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้
1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
-

สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯเพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่าง
ถูกต้ องน่าเชื่อถือและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอและบริ ษัทฯมีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง

-

พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทฯเพื่อให้ ได้ ผ้ สู อบบัญชีที่มีความ
เป็ นอิสระ

-

ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

-

จัดให้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

2. การควบคุมภายใน
-

สอบทานให้ บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

-

สอบทานให้ บริ ษัทฯมีระบบบริ หารความเสีย่ งและมาตรการในการจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม

-

สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน

3. การตรวจสอบภายใน
-

สอบทานให้ บ ริ ษัทฯมี ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิท ธิ ผ ลและกากับ ให้ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
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-

พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

พิจารณาแต่งตังโยกย้
้
ายและการพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

อนุมตั ิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่อให้ แผนการตรวจสอบสอดคล้ องกับประเภทและ
ระดับความเสีย่ งของบริ ษัทฯ

-

สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ

-

ประสานความเข้ าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบฝ่ ายจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ให้ อยูใ่ นแนวทางเดียวกันรวมทังพิ
้ จารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯให้ มคี วามสัมพันธ์
และเกื ้อกูลกัน

4. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
-

สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

-

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัทฯ

5. การจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการ
กระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่า งมีนัยสาคัญต่อ ฐานะการเงิ นและผลการด าเนิ น งานของบริ ษัทฯ เพื่ อ บริ ษัทฯ
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรได้ แก่รายการที่เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ก ารทุจ ริ ต หรื อ มี สิ่งผิ ด ปกติ ห รื อ มีค วามบกพร่ องที่ สาคัญ ในระบบการควบคุม ภายในการฝ่ าฝื น
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
7. หน้ าที่อื่นๆ
-

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็ นอิสระได้ ในกรณีจาเป็ นโดยบริ ษัท
ฯ เป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย

-

ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่ออนุมตั ิ

-

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการแต่งตังคณะกรรมการ
้
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทังก
้ าหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 5 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายวิวฒ
ั น์ รัตนอุบล ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง เท่ า กับ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ ก ลับมา
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ดารงตาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ตนทดแทน
(2) ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายใต้ บริ ษัทมหาชน ครั ง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีมติกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หารระดับสูง
ของบริ ษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัทฯ
และผู้บริ หารระดับสูง
3. ให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริ หารระดับสูง และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัทฯ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯรับทราบ
และจัดทารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5. จัดทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมิน
ประจาปี ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ มีจานวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์

กรรมการบริ หาร

3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

กรรมการบริ หาร

4. นางอารดา จรูญเอก

กรรมการบริ หาร

5. นายสิริพงศ์ ศรี สว่างวงศ์

กรรมการบริ หาร

6. นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

กรรมการบริ หาร

7. นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

กรรมการบริ หาร

8. นางสาวศิรินทรา จริยคุณ

กรรมการบริ หาร

โดยมีนางสาววาริ ศา วาระแก่นทราย ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ หารไม่มีวาระการดารงตาแหน่ง กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ หาร เพื่อให้ กรรมการบริ หารมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
กาหนด
(2) ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายใต้ บริ ษัทมหาชน ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2557ได้ มีมติกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้ การบริ ห ารกิ จการของบริ ษัทฯ ดัง กล่าวจะต้ อ งเป็ นไปตามนโยบาย ข้ อ บัง คับ หลัก เกณฑ์ และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อคาสัง่ ใดๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนด นอกจากนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ หารมี
หน้ าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่ องต่างๆ ที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ หรื อให้
ความเห็นชอบ
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2. คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่จัดทาวิ สยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย
แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริ หารงานด้ านต่างๆ
ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริ หารมีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุนของบริ ษัทฯ หรื อการดาเนินงานต่างๆ
เพื่อการกู้ยืม หรื อการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน ตลอดจนการเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันเพื่อการ
ดาเนินธุรกิ จปกติของบริ ษัทฯ โดยวงเงิ นแต่ละรายการเป็ นไปตามตารางอานาจอนุมัติ ที่ผ่า นการอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว
ทังนี
้ ้ อานาจอนุมตั ิรายการที่สาคัญของคณะกรรมการบริ หาร สรุปดังต่อไปนี ้
- การใช้ งบลงทุนและ งบค่าใช้ จ่ายดาเนินการเกินกว่าที่ได้ รับอนุมตั ิตามงบประมาณประจาปี วงเงินไม่เกิน
ร้ อยละ 10 หรื อไม่เกิน 10,000,000 บาท (จานวนใดต่ากว่า)
- การซื ้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ วงเงินไม่เกิน 200,000,000บาท
- การจัดจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ างเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ วงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท
- การจัดซื ้อวัสดุก่อสร้ างและอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการ
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ วงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท
- การจัด จ้ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษางานบริ ห ารและควบคุม งานก่ อ สร้ างที่ ป รึ ก ษาโครงการ ผู้อ อกแบบตาม
งบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท
5. คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่รายงานผลการดาเนินงานในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบ
- รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
ฯ
- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงงบการเงินประจาปี และงบการเงิน
รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควร
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6. ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณาดาเนินการใดๆ ตามอานาจหน้ าที่ของตนที่กาหนดในขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนี ้ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของคณะกรรมการบริ หารทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดาเนินการใดๆ
ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ กรรมการแต่ละคนมีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 (หนึง่ )
เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารมีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาดอีก 1 (หนึง่ ) เสียง
8. การลงมติในเรื่ องใดๆ ของคณะกรรมการบริ หาร ต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิ หรื อเห็นชอบ (แล้ วแต่กรณี) ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียงทังหมดขององค์
้
ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั ้
9. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ตามความจาเป็ นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ่งจะเรี ยกให้ มีการ
ประชุมเป็ นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้ าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทาหน้ าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนัน้
10. คณะกรรมการบริ หารจะแต่งตังคณะท
้
างาน และ/หรื อบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้ าที่กลัน่ กรองงานที่นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หาร หรื อเพื่อให้ ดาเนินงานใด ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
เพื่อให้ ดาเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ หารก็ได้
11. คณะกรรมการบริ หารมีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทน
ได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยูภ่ ายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือ
มอบอานาจที่ให้ ไว้ และ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้
การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ ) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ ใ น
ลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
12. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการแต่งตังคณะกรรมการ
้
บริ หารความเสีย่ ง รวมทังก
้ าหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 5 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสหัส

ตรี ทิพยบุตร

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

2. นายเมธา

จันทร์ แจ่มจรัส

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

3. นางอารดา

จรูญเอก

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

4. นายสิริพงศ์

ศรี สว่างวงศ์

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

5. นางสาวศิรินทรา จริ ยคุณ

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

โดยมีนายสมโภชน์ พรเจริ ญวิวฒ
ั น์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดารงตาแหน่งของการ
เป็ นกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการบริ หารความเสีย่ งซึง่ พ้ นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังอี
้ กได้
(2) ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายใต้ บริ ษัทมหาชน ครัง้ ที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้ มีมติกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง หรื อหน้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. กาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริ หารความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
3. กาหนดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน ทังด้
้ านการเงินและบัญชี ด้ านการปฏิบตั ิการ ด้ านกฎหมาย
ด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ โดยการสอบทาน การติดตาม การประเมินผล และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริ ษัท
4. ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลาดับความเสี่ยง กาหนดแนวทาง และกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ ความ
เสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ ต้นทุนที่เหมาะสม
5. ติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ รวมถึงความเสีย่ งด้ านเครดิต (Credit Risk), ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิการ (Operation
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Risk), ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสีย่ งด้ านอืน่ ๆ
อาทิเช่น ความเสีย่ งในด้ านกฎหมาย ความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็ นต้ น
คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯมีคณะผู้บริ หาร จานวน 9 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO)

2. นางอารดา จรูญเอก

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฎิบตั กิ าร (COO)

3. นายสิริพงศ์ ศรี สว่างวงศ์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม (CO-CEO) รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ และรักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายขายและการตลาด

4. นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

5. นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริหารโครงการ

6. นางสาวศิรินทรา จริยคุณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการเงินและการบัญชี

7. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ ว

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและการบัญชีอาวุโส

8. นางมะลิวลั ย์ บุตรชาติ

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี

9. นางสาวรวีกร บุญพรม

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2558 ได้ มีมติกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารดังนี ้
1. รับผิดชอบกากับดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อการบริ หารงานประจาวันของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
การประกอบกิจการของบริ ษัทฯทังนี
้ ้ในการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามนโยบายข้ อบังคับ
หรื อคาสัง่ ใดๆที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารกาหนด
2. ดูแลบริ หารดาเนินงานและปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อ ประโยชน์ของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯตลอดจนระเบี ย บนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ ก าหนดโดยที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯและ/หรื อผู้ถือหุ้น
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3. นาเสนอวิสยั ทัศน์กลยุทธ์ ทางธุรกิจทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแนวทางแผนการดาเนินงาน
งบประมาณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรวมถึงโครงสร้ างการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดทาเรื่ องดังกล่าวเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯและเข้ าร่ วมการพิจารณาเรื่ องดังกล่าว
กับคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
4. กากับดูแลการดาเนินงานหรื อการปฏิบตั ิงานภายในองค์กรให้ เป็ นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและมีหน้ าที่รายงานผลการดาเนินงานการบริ หารจัดการรวมถึงความคืบหน้ าในการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หารคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นาเสนอเรื่ องที่สาคัญต่อคณะกรรมการบริ หารคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ อนุมตั ิ หรื อเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
6. ออกคาสัง่ ระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
7. ประสานงานกับหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้ การดาเนินการทาง
ธุรกิจรวมทังการบริ
้
หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้ อ บังคับรวมทังนโยบายของบริ
้
ษัทฯ
ตามหลักธรรมาภิบาล
8. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานในการดาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ โดยวงเงินแต่ละ
รายการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในตารางอานาจอนุมตั ิที่ผา่ นการอนุมตั ิมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว
ทังนี
้ ้ อานาจอนุมตั ิรายการที่สาคัญของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สรุปดังต่อไปนี ้
- การใช้ งบลงทุนและ งบค่าใช้ จ่ายดาเนินการเกินกว่าที่ได้ รับอนุมตั ิตามงบประมาณประจาปี วงเงินไม่เกิน
ร้ อยละ 7 หรื อไม่เกิน 7,000,000 บาท (จานวนใดต่ากว่า)
- การซื ้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ วงเงินไม่เกิน 100,000,000บาท
- การจัดจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ าง เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท
- การจัด ซื อ้ วัสดุก่อ สร้ างและอื่ น ๆ เพื่ อ พัฒ นาโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ วงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท
- การจัด จ้ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษางานบริ ห ารและควบคุม งานก่ อ สร้ างที่ ป รึ กษาโครงการ ผู้อ อกแบบตาม
งบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
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9. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
10. มีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานชุดต่างๆเพื่อประโยชน์และประสิทธิ ภาพการจัดการที่ดีและโปร่ งใสและมีอานาจใน
การมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรซึ่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อ
แก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจหรื อการมอบอานาจนันๆได้
้ ตามที่เห็นสมควร
11. ดาเนินงานอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หารและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ผ้ รู ับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกาหนด) มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการในเรื่ องดั งกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิต่อไปยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไป
ตามธุ ร กิ จ ปกติ แ ละเงื่ อ นไขการค้ า ปกติ ซึ่ง เป็ น ไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน และ /หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯและ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมดและไม่
้
น้อยกว่า 3
คนกรรมการอิสระของบริ ษัทฯจะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯกาหนดซึ่งมีความ
เข้ มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดทังนี
้ ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
การสรรหากรรมการนัน้ บริ ษัทฯ จะให้ ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการ
ทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร สามารถอุทิศเวลา
ให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิจการของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ยังจะคานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อีกด้ วย มีกระบวนการที่โปร่ งใส สร้ าง
ความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
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ในการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทฯบริ ษัทฯจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหรื อ
พิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯโดยบุคคลดังกล่าวจะต้ องมี
คุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัดพ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ป ระกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อ บังคับและ /หรื อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องอย่างไรก็ตามการแต่งตังกรรมการใหม่
้
จะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ข้ อบังคับของบริ ษัทฯกาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นันในกรณี
้
ที่บุคคลซึ่งได้ รั บการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพนันให้
้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ โดย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ วกรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ
หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงหรื อ (5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก

กรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนรวมถึงประกาศข้ อบังคับและ/หรื อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องทังนี
้ ้ จานวนของกรรมการอิสระจะต้ องมีอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
และไม่น้อยกว่า 3 คน
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนันๆ
้ ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ

3.

ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

4.

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รายนัน้ รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ ม ทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ หรื อตัง้ แต่ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวม
ภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
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ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วยเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ

8.

ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงิ นเดือนประจา หรื อถื อหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ และจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีจานวนอย่างน้ อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนที่มีความรู้ ทางด้ าน
การเงินและการบัญชี โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1.

ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ

2.

ทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ

3.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท

4.

ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

5.

มี ห น้ า ที่ ใ นลัก ษณะเดี ย วกับ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ว่า ด้ ว ยคุณ สมบัติ แ ละขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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6.

มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

7.

คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ น ผู้แ ต่ง ตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบหรื อให้ ผ้ ูที่ไ ด้ รั บ การแต่ง ตัง้ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบทังหมดท
้
าการเลือกบุคคลหนึง่ ขึ ้นมาเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

ให้ บคุ คลใดที่ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังคณะกรรมการ
้
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อกาหนดนโยบายด้ านการสรรหาบุคคลที่
จะเข้ ามาเป็ นกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง และกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้ คณะกรรมการ หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นอกจากนี ้ ยังมีบทบาทสาคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงเพื่อให้ มีความเหมาะสม และสะท้ อนถึงความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการและผู้บริ หารให้ เป็ นไป
ตามเป้าหมาย
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารทาหน้ าที่ในการ
บริ หารกิจการให้ เป็ นไปตามนโยบาย ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตลอดจนติดตามการดาเนินนโยบายและแนวทางการบริ หารงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ จะต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังคณะกรรมการ
้
บริ หารความเสี่ยง โดยประกอบด้ วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 ท่าน และต้ องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1
ท่าน ซึง่ ถูกแต่งตังผ่
้ านคณะกรรมการบริ ษัท
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เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2557 มีมติแต่งตัง้ นางสาววาริ ศา วาระแก่นทราย
เป็ นเลขานุการบริ ษัท (รายละเอียดข้ อมูลของเลขานุการบริ ษัท ตามเอกสารแนบ 1)
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
2. แจ้ งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ผ้ บู ริ หารที่เกี่ยวข้ องทราบและติดตามการปฏิบตั ิตามมติและ
นโยบาย
3. ให้ คาปรึ กษาและข้ อเสนอแนะเบือ้ งต้ นแก่ค ณะกรรมการบริ ษั ทฯ ในประเด็นที่เกี่ ยวกับข้ อกฎหมาย ระเบีย บ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการและติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและ
สม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการบริ ษัทฯ
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ
5. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญ ดังต่อไปนี ้
5.1 ทะเบียนกรรมการ
5.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
5.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5.4 รายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
5.5 รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร
6. ดูแ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด หรื อ ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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สถิตกิ ารเข้ าประชุมของกรรมการชุดต่ างๆ (จานวนครั ง้ )
( 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2558 )

รายชื่อ
1.นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
2.นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
3.นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส
4.นางวีณา อรัญญเกษม
5.นายพีระพงศ์ จรูญเอก
6.นางอารดา จรูญเอก
7.นางสาวศิรินทรา จริ ยคุณ
8.นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
9.พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
10.นางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา
11.นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
12.นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์
13.นายสิริพงศ์ ศรี สว่างวงศ์

กรรมการบริษัท
12/12
11/12
7/9
10/12
12/12
12/12
12/12
11/12
12/12
12/12

คณะกรรมการ
กรรมสรรหาและ
กรรมตรวจสอบ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
1/1

กรรมบริ หาร

4/4
1/1

7/7
7/7
7/7

7/7
7/7
7/7

1/1
1/1
1/1
4/4
4/4
4/4
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รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัท/ผู้บริ หาร
1.นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
2.นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
3.นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส
4.นางวีณา อรัญญเกษม
5.นายพีระพงศ์ จรูญเอก
6.นางอารดา จรูญเอก
7.นางสาวศิรินทรา จริ ยคุณ
8.นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
9.พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
10.นางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา
11.นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
12.นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์
13.นายสิริพงศ์ ศรี สว่างวงศ์
14.นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ ว
15.นางสาวรวีกร บุญพรม
16.นางมะลิวลั ย์ บุตรชาติ

ลักษณะการถือ
ครองหุ้น
ทางตรง
ทางตรง
-

การถือครองหุ้น
ตาแหน่ง
ณ วันที่ 7
ตุลาคม 2558
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ผู้บริ หาร 225,000,000
กรรมการ/ผู้บริ หาร 194,999,980
กรรมการ/ผู้บริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
-
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การถือครองหุ้น
ณ วันสิ ้นสุด 31
ธันวาคม 2558
225,000,000
164,999,980
-

เพิ่ม (ลด)
(30,000,000)
-

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนของกรรมการ
1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ได้ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นรายครัง้ ที่ประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ



ประธานกรรมการ ได้ รับเบี ้ยประชุมจานวน 40,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
กรรมการ ได้ รับเบี ้ยประชุมจานวน 20,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม

ทังนี
้ ้ การกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมถึงกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เนื่องจากได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของ
เงินเดือนแล้ ว
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ



ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมจานวน 20,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
กรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมจานวน 15,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ สาหรับปี 2557 – 2558 สรุปดังต่อไปนี ้
ปี 2557

ปี 2558

เบีย้ ประชุม (บาท)

เบีย้ ประชุม (บาท)

1. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

150,000

365,000

2. นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์ 1

30,000

190,000

3. นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส3

-

140,000

4. นางวีณา อรัญญเกษม1

40,000

170,000

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก2

-

-

6. นางอารดา จรูญเอก2

-

-

7. นางสาวศิรินทรา จริ ยคุณ2

-

-

8. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

180,000

310,000

9. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

160,000

280,000

ค่ าตอบแทนกรรมการ
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10. นางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา

140,000

11. ดร. วาสุเทพ ภาณววัฒน์

10,000

12. พลตารวจโทบริ หาร เสีย่ งอารมณ์

10,000

13. นางวัทธยา พรพิพฒ
ั น์กลุ

20,000

รวม

740,000

280,000

1,735,000

้ ่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
หมายเหตุ 1 แต่งตังเมื
2
3

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไม่มีคา่ เบี ้ยประชุม

แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558

2) ค่าตอบแทนอื่น
 จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รวมจานวน 3,150,000 หน่วย ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ กรรมการจะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ซึง่ กาหนดเป็ นวันที่ 1 ตุลาคม 2558 รวมจานวน 850,500 หน่วย
ค่ าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผู้บริ หาร สาหรับปี 2557 - 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(หน่ วย: บาท)
ค่าตอบแทน (เงินเดือน และโบนัส)

ปี 2557
ปี 2558
จานวน ค่ าตอบแทน จานวน ค่ าตอบแทน
ราย
(ล้ านบาท)
ราย
(ล้ านบาท)
10*
15.14
10
22.97

*นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ได้ รับการแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
**ไม่รวมนายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร เนื่องจากกรรมการที่ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการบริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด
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2) ค่าตอบแทนอื่น
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ และผู้บริ หารในรู ปของค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินข้ างต้ นแล้ ว จากมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ รวมจานวน 3,150,000 หน่วย ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้
กรรมการบริ หารและผู้บริ หารได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามั ญของบริ ษัทฯ ซึ่งกาหนดเป็ นวันที่ 1 ตุลาคม
2558 รวมจานวนไม่เกิน 734,000 หน่วย
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจานวนพนักงานทังสิ
้ ้น 129 คน และ 248
คน ตามลาดับ ซึง่ ไม่รวมกรรมการ กรรมการบริ หาร และผู้บริ หาร โดยสามารถแบ่งตามสายงาน สรุปดังนี ้
สายงาน (หน่ วย: คน)

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ฝ่ ายการขายและการตลาด

45

67

ฝ่ ายพัฒนาโครงการและ
บริ หารงานก่อสร้ าง

8

31

ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์

12

22

ฝ่ ายบริ หารงานนิติบคุ คล

38

82

ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

15

20

ฝ่ ายสานักงานบริ หาร

11

26

รวม

129

248

ค่ าตอบแทนพนักงาน (ไม่ รวมผู้บริหาร)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) สาหรั บปี 2557 และ 2558 มีจานวน 27.04 ล้ านบาท และ 72.25 ล้ านบาท
ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้ วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง และเบี ้ยเลี ้ยง เป็ นต้ น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ ได้ จัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ ที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่ง บริ ษัทฯ
จึงกาหนดนโยบายเพื่อมุง่ เน้ นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการทางานในทุกด้ านของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง อันส่งผลให้ เกิดแนวความคิดเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้ แก่บริ ษัทฯ ซึง่ ถือเป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์ที่สาคัญ
ของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ ม และดาเนินการให้ มีการสัมมนา และการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทังการจั
้
ด กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้ างความใกล้ ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้บริ หาร และพนักงานในทุก ตาาแหน่งให้
สามารถปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อสะท้ อนการทางานอย่างมืออาชีพส่งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
ในระยะเวลา 4 ปี ที่ผา่ นมา (2554 - 2557) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ เชื่อว่าได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
ของทางราชการอย่างครบถ้ วนแล้ ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่มีนยั สาคัญ และบริ ษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้ าน
แรงงานที่ค้างอยูห่ รื อจะเกิดขึ ้น ณ ขณะนี ้แต่อย่างใด
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1. บริ ษัท อีโค ซิส
เท็ม จํากัด

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

โดย

1.1 เงินให้ ก้ ยู ืม
 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันจาก
้
บริ ษัทฯ
- ยอดคงเหลือต้ นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด

บริ ษัท อีโค ซิสเท็ม จํากัด ร้ อย
ละ 49.99
- นางอารดา จรู ญ เอก ถื อ หุ้ น
บริ ษัท อีโค ซิสเท็ม จํากัด ร้ อย
ละ 49.99
 กรรมการร่ วมกันกับบริ ษัทฯ ได้ แก่  ดอกเบี ้ยรับ
นายพี ร ะพงศ์ จรู ญ เอก และนาง  ดอกเบี ้ยค้ างรับ
อารดา จรูญเอก
 ปั จจุบนั บริ ษัท อีโค ซิสเท็ม จํากัด
ได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัท เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2557 และ อยู่ระหว่าง
การชําระบัญชีบริ ษัท

- นายพีระพงศ์ จรู ญเอก ถือหุ้น

 ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ ร่ ว มกั น กั บ บริ ษั ท ฯ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

882.21
882.21
32.78
-

68.37
127.92

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

882.21
882.21

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

-

-

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

 ไม่ ส มควรมี ก ารทํ า รายการ
บริ ษัท อี โค ซิสเท็ม จํากัด ตัง้ แต่ปี 2555
ดังกล่าวในอนาคต ทังนี
้ ้ อัตรา
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้นและกรรมการ
ดอกเบี ย้ รั บ อยู่ ใ นอั ต ราที่ สู ง
ร่ ว มกั น และไม่ มี ก ารให้ กู้ เพิ่ ม ในงวดปี
กว่าอัตราต้ นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ย
2556 คงเหลือ 0.88 ล้ านบาท โดยมีการ
ของบริ ษัทฯ
คิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.75 ต่อปี ซึ่ง  อั ต ราดอกเบี ย้ ที่ เ รี ยกเก็ บ มี
เป็ น อ้ ต ราที่ สูง กว่ า อัต ราต้ น ทุน เงิ น กู้ ยื ม
ความสมเหตุสมผล
เฉลี่ยของบริ ษัทฯ
 บริ ษั ท ฯ ไม่ มี น โยบายการให้
 ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับชําระคืนเงินกู้ยืมและ
เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง
ดอกเบี ย้ ค้ า งรั บ จากบริ ษั ท อี โ ค ซิ ส เท็ ม
กันในอนาคต
จํากัด แล้ วทังหมด
้
เมื่อเดือนมิ.ย. 2557
 บริ ษัทฯ มีดอกเบี ้ยรับสําหรับปี 2556 และ
สํ า หรั บ ปี 2557 จํ า นวน 0.07 ล้ า นบาท
และ 0.03 ล้ านบาท และ ณ 31 ธันวาคม
2558 บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ด อกเบี ย้ ค้ า งรั บ กั บ
บริ ษัท อีโค ซิสเท็ม จํากัดแล้ ว

 บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ เงิ น กู้ ยื ม เงิ น ระยะสั น้ แก่

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

รายการระหว่ างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในงวดปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558

รายการระหว่ างกัน
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2. บริ ษัท ออริ จิ ้น
วัน จํากัด

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

 บริ ษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ

 ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

 ดอกเบี ้ยจ่าย

2.1 เงินกู้ยืม
้
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด  เงินกู้ยืมระยะสันจาก
บริ ษัทฯ
(มหาชน) โดยถื อ หุ้น บริ ษั ท ออ
- ยอดคงเหลือต้ นงวด
ริ จิ ้น วัน จํากัด ร้ อยละ 99.98
 กรรมการร่ วมกันกับบริ ษัทฯ ได้ แก่
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
นางพี ร ะพงศ์ จรู ญ เอก และนาง
- ยอดคงเหลือปลายงวด
อารดา จรูญเอก

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

67.29
67.29

1,000.00
1,000.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

88.55
-

1,000.00
3,000.00
4,000.00
-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

36.93
-

7,000.00
7,000.00
-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

ริ จิน้ วัน จํ ากัด ซึ่งเป็ น บริ ษั ท ที่ มีผ้ ูถือหุ้น
และกรรมการร่ วมกัน สําหรั บปี 2556 ปี
2557 และปี 2558 จํานวน 1.00 ล้ านบาท
3.00 ล้ านบาท และ 7.00 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยได้ มีการชําระคืนเงินกู้แก่
บริ ษัท ออริ จิน้ วัน จํากัด สําหรับปี 2557
และปี 2558 จํานวน 4.00 ล้ านบาท และ
7.00 ล้ านบาท และไม่มีการกู้เพิ่ม โดยมี
การคิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 8.0 ต่อปี
ซึ่งเป็ นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้ นทุน
เงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ มีดอกเบีย้ จ่ายสําหรั บปี 2556 ปี
2557 และปี 2558 จํานวน 0.07 ล้ านบาท
0.09 ล้ านบาท และ 0.04 ล้ านบาท
ตามลํ า ดับ และ ณ 31 ธั น วาคม 2558
บริ ษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้ ค้ างจ่าย กับบริ ษัท
ออริ จิ ้น วัน จํากัด

 บริ ษัทฯ ได้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันจากบริ
้
ษัท ออ

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความสมเหตุสมผล

 อั ต ราดอกเบี ย้ ที่ เ รี ยกเก็ บ มี

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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3. นายพีระพงศ์
จรูญเอก

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

 ดอกเบี ้ยค้ างรับ

 ดอกเบี ้ยรับ

2.2 เงินให้ ก้ ยู ืม
 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันจาก
้
บริ ษัทฯ
- ยอดคงเหลือต้ นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด

3.1 เงินให้ ก้ ยู ืม
 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันจาก
้
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 37.50
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
 เป็ นสามีของนางอารดา จรูญเอก
 ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ฯ
- ยอดคงเหลือต้ นงวด
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
 เป็ น กรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนาม
- ชําระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด
ผูกพันบริ ษัทฯ

 เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัทฯ โดย

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

1,257.91
49,988.09
48,592.77
2,653.24

-

-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

2,653.24
2,653.24
-

167.43
35.16

33,500.00
13,299.46
20,200.54

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

-

2,989.52
1,370.16

20,200.54
123,456.39
73,600.54
70,056.39

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

ระยะสันแก่
้ นายพีระพงศ์ จรูญเอก ซึง่ เป็ น
กรรมการ และผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ ข องบริ ษัท ฯ
โดยในรอบปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ ให้ เงินกู้ยืม
แก่นายพีระพงศ์ จรูญเอก เพิ่มเติมจํานวน
49.99 ล้ า นบาท อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ

 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ให้ เงิ น กู้ ยื ม

บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มี
ผู้ ถื อ หุ้น และกรรมการร่ ว มกัน คงเหลื อ
70.06 ล้ านบาท โดยมีการคิดดอกเบี ้ยใน
อั ต ราร้ อยละ 8.0 ต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ นอ้ ตราที่
เทียบเคียงกับอัตราต้ นทุนเงิ นกู้ยืมเฉลี่ย
ของบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ มีดอกเบี ้ยรับสําหรับปี 2557 และ
ปี 2558 จํานวน 0.17 ล้ านบาท และ 2.99
ล้ านบาท ตามลําดับ และมีดอกเบี ้ยค้ าง
รับ จํานวน 0.04 ล้ านบาท และ 1.37 ล้ าน
บาท ตามลําดับ

 บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ เงิ น กู้ ยื ม เงิ น ระยะสั น้ แก่

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ดังกล่าวในอนาคต ทังนี
้ ้ อัตรา
ดอกเบี ย้ รั บ อยู่ ใ นอั ต ราที่ สูง
กว่าอัตราต้ นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ย
ของบริ ษั ท ฯ และออริ จิ น้ วัน

 ไม่ ส มควรมี ก ารทํ า รายการ

ความสมเหตุสมผล

 อั ต ราดอกเบี ย้ ที่ เ รี ยกเก็ บ มี

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

 ดอกเบี ้ยค้ างรับ

 ดอกเบี ้ยรับ

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน
1,475.41
1,875.46

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56
79.92
-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

-

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

และเที ย บเคี ย งได้ กั บ อั ต รา
ได้ รับชําระคืนบางส่วนภายในรอบปี 2556
ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร
เป็ นจํานวนเงิน 48.59 ล้ านบาท คงเหลือ
จํานวน 2.65 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ ได้ รับ  อั ต ราดอกเบี ย้ ที่ เ รี ยกเก็ บ มี
ความสมเหตุสมผล
ชําระคืนยอดคงเหลือทังหมดภายในรอบ
้
ปี 2557 เป็ น จํ า นวนเงิ น 2.65 ล้ า นบาท  บริ ษั ท ฯ ไม่ มี น โยบายการให้
เ งิ น กู้ ยื ม แ ก่ ก ร ร ม ก า ร ใ น
โดยมีการคิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 3.0
อนาคต
ต่อ ปี สํ าหรั บ บจก. พรี โ ม่ พร็ อ พเพอร์ ตี ้
โซลูชั่น และประมาณร้ อยละ 8.0 ต่ อ ปี
สํ า หรั บ บริ ษั ท ฯ และ บจก. ออริ จิ น้ วัน
ทังนี
้ ้ เนื่องจาก บจก. พรี โม่ฯ ไม่มีเงินกู้ยืม
จึงคิดอัตราดอกเบี ย้ เที ยบเคี ยงกับอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร ในขณะที่บริ ษัท
ฯ และ บจก. ออริ จิ ้น วัน คิดอัตราดอกเบี ้ย
ในอั ต ราที่ สู ง กว่ า อั ต ราต้ นทุ น เงิ น กู้ ยื ม
เฉลี่ย
 ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ และออริ จิน้ วัน ได้ รับชําระ
คื น เงิ น จากนายพี ร ะพงศ์ จรู ญ เอก แล้ ว
ทั ง้ หมดเมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2557 และ
บจก. พรี โม่ พร็ อพเพอร์ ตี ้ ได้ รับเงินชําระ
คื น ทัง้ หมดจากนายพี ร ะพงศ์ จรู ญ เอก
ทังหมดในเดื
้
อนพฤศจิกายน 2557
 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ด อกเบี ย้ รั บ
สําหรั บรอบปี 2556 และปี 2557 จํานวน

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

 ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

 ดอกเบี ้ยจ่าย

3.2 เงินกู้ยืมของบริ ษัทฯ
 เงินกู้ยืมระยะสัน้
- ยอดคงเหลือต้ นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

217.65
361.90

9,263.26
75,830.57
23,858.45
61,235.39

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

5,306.09
-

61,235.39
135,129.77
196,365.15
-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

-

-

พงศ์ จรู ญเอก ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้ถือ
หุ้น ใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุน
หมุน เวี ย น ทั ง้ นี ้ ในรอบปี 2556 และปี
2557 บริ ษั ท ฯ ได้ ก้ ูยื ม เงิ น จาก นายพี ร ะ
พงศ์ จรูญเอก เพิ่มเติมจํานวน 75.83 ล้ าน
บาท และ 135.13 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ
และในปี 2556 ได้ ชําระคืนเงินกู้บางส่วน
จํานวน 23.86 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้
ชํ า ระคื น เงิ น กู้ยื ม แก่ น ายพี ร ะพงศ์ จรู ญ
เอกทั ง้ หมดแล้ วในเดื อ นพฤศจิ ก ายน
2557
 บริ ษัทฯ มีการจ่ายดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
6.75 ต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ นอั ต ราเที ย บเคี ย งกั บ
อัต ราต้ น ทุน เงิ น กู้ยื ม เฉลี่ ย จากธนาคาร
ของบริ ษัทฯ

 บริ ษัทฯ ได้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันจากนายพี
้
ระ

1.48 ล้ า น บ า ท แ ล ะ 0.08 ล้ า น บ า ท
ตามลําดับ และมีดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน
1.88 ล้ า นบาทในปี 2556 ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ
และบริ ษัทย่อยได้ รับชําระดอกเบี ้ยค้ างรับ
จากนายพี ระพงศ์ จรู ญเอก แล้ วทัง้ หมด
ในเดือนพฤศจิกายน 2557

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

การเงิ น ให้ บ ริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสริ ม
สภาพคล่ อ งและเป็ นเงิ น ทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯทั ง้ นี ้ ในอนาคต
บริ ษัท ฯ จะพิ จารณากู้ยืมเงิน
จ า ก ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น แ ล ะ
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ร ะ ด ม ทุ น ใ น
รู ปแบบอื่ น ที่ มี ต้ นทุ น ทาง
การเงินที่เหมาะสม
 อั ต ราดอกเบี ย้ อยู่ ใ นอั ต รา
เที ย บเคี ย งกับ อัต ราดอกเบี ย้
เ ฉ ลี่ ย ที่ บ ริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม จ า ก
ธนาคาร
 อัต ราดอกเบี ย้ ที่ จ่ า ยมี ค วาม
สมเหตุสมผล

 เป็ นรายการสนั บ สนุ น ทาง

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

โครงการอสังหาริ มทรัพย์

 ซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนา

3.3 การวางเงินมัดจําที่ดิน
และการซื ้อที่ดิน
 เงินมัดจําค่าที่ดิน

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

-

62,000.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

78,927.20

-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

-

-

พงศ์ จรูญเอก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556
เพื่ อ นํ าที่ ดิน ดัง กล่าวมาพัฒ นาโครงการ
Tropicana เอราวั ณ จํ า นวน 15 แปลง
เนื อ้ ที่ ดิ น รวม 896.90 ตารางวา เป็ น
จํ านวนเงิน 78.93 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ราคา 88,000 บาทต่อตารางวา
 ในปี 2556 บริ ษัท ฯ ได้ ชําระเงิ น มัดจํ าค่า
ที่ ดิ น เป็ น จํ า นวน 62.00 ล้ า นบาท และ
บริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าที่ดินส่วนที่เหลือและ
รับโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อ
เดือ นพฤศจิ กายน 2557 และบัน ทึกเป็ น
ร า ย ก า ร ต้ น ทุ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

 บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญา ซื ้อที่ดินกับนายพีระ

2556 และปี 2557 จํานวน 0.22 ล้ านบาท
และ 5.31 ล้ านบาท ตามลํ า ดับ และมี
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย จํานวน 0.36 ล้ านบาท
ในปี 2556 โดยบริ ษัทฯ ได้ ชําระดอกเบีย้
ค้ างจ่ายแล้ วทังหมดเมื
้
่อเดือนพฤศจิกายน
2557

 บริ ษั ท ฯ มี ด อกเบี ย้ จ่ า ยสํ า หรั บ รอบปี

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ใช้ ที่ ดิ น ดัง กล่า ว
ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาโครงการในอนาคต
บริ ษั ท ฯ จะเป็ น ผู้ดํ า เนิ น การ
จั ด ซื อ้ ที่ ดิ น เองทั ง้ หมด ไม่
สมควรให้ กรรมการเข้ าซื ้อที่ดิน
แทนบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
 ทั ้ ง นี ้ ร า ค า ซื ้อ ข า ย ที่ ดิ น
ดังกล่าว ได้ มีการเปรี ยบเทียบ
ราคาเสนอขายที่ ดิ น อื่ น ใน
บริ เวณใกล้ เคียง และเป็ นราคา
ซื ้อขายที่เทียบเคียงได้ กบั ราคา

 เป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ ข อง

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

3.4 ซื ้อสินทรัพย์
 ซื ้อรถยนต์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

750.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

-

จรูญเอก เพื่อใช้ เป็ นรถยนต์ส่วนกลางของ
บริ ษัทฯ ในราคา 750,000 บาท โดยบริ ษัท
ฯ ได้ ชําระเงิ น และรั บโอนกรรมสิ ท ธิ์ แล้ ว
เสร็ จเมื่อปลายปี 2556
 ทัง้ นี ้ ราคาซื อ้ ขายรถยนต์ ดัง กล่ า ว เป็ น
ราคาเทียบเคียงกับราคารถยนต์ประเภท
เดียวกันที่เสนอขายในตลาด
 ในอนาคต หากบริ ษั ท ฯ จะดํ า เนิ น การ
จั ด ซื อ้ สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว บริ ษั ท ฯ จะ
พิ จารณาจัดซื อ้ จากบริ ษั ท ภายนอกเป็ น
หลัก

ปกติของบริ ษัทฯ

ราคาตลาด โดยเทียบเคียงได้
กับราคารถยนต์ที่เสนอขายใน
ตลาดดังนัน้ จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

 ราคาขายรถยนต์ดงั กล่าวเป็ น

 เป็ นรายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ

ตลาดซึ่ ง ประเมิ น โดยบริ ษั ท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และเป็ น การประเมิ น
เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ส าธารณะ
ดั ง นั น้ จึ ง เ ห็ น ว่ า ร า ย ก า ร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

อสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อขาย จํ านวน 78.93
ล้ านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557
 ทั ง้ นี ้ การขายที่ ดิ น ของกรรมการให้ แก่
บริ ษัทฯ นัน้ เพื่อเป็ นการจัดกลุ่มทรัพย์สิน
ที่ดินทัง้ หมดให้ มารวมอยู่ภายใต้ บริ ษัทฯ
เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

 บริ ษั ท ฯ ได้ ซื อ้ รถยนต์ จ ากนายพี ร ะพงศ์

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์
3.5 การขายห้ องชุด
 เงินมัดจําและเงินรับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ า

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน
534.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56
-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

ขายห้ องชุ ด โครงการ Knigthsbridge
สุขมุ วิท 107 จํานวน 2 ห้ อง คิดเป็ นจํานวน
เงิน 6.7 ล้ านบาท ตามสัญญาซื ้อขายเมื่อ
วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2555 โดยในปี 2556
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บเงิ น มั ด จํ า และเงิ น รั บ
ล่วงหน้ า จํานวน 0.53 ล้ านบาท
 อย่างไรก็ตาม นายพีระพงศ์ จรู ญเอก ได้
แจ้ งความประสงค์ ยกเลิกการซือ้ ห้ องชุด
ดัง กล่ า วทัง้ 2 ห้ อ ง ในวัน ที่ 4 มิ ถุน ายน
2557 และบริ ษัทฯ ได้ คืนเงินจองและเงิน
ดาวน์ ทงั ้ หมดในวันที่ 26 มิถุนายน 2557
โดยกรรมการได้ รับเงิ น คื น เท่ากับต้ น ทุน
และไม่ ไ ด้ รั บ กํ า ไรจากการคื น ห้ องชุ ด
ดังกล่าวแต่อย่างใด
 ทั ง้ นี ้ กรรมการได้ คื น ห้ องชุ ด ดั ง กล่ า ว
เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่า ยังมีความ
ต้ อ งการห้ อ งชุด จากลูก ค้ า หลายรายใน
โครงการดัง กล่าว และเพื่ อผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ จึงได้ คืนห้ องชุดดังกล่าว และ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ขายห้ องชุดได้ แล้ ว ใน
ราคาขาย re-sale ที่สงู กว่าราคาเดิม

 นายพี ร ะพงศ์ จรู ญ เอกได้ ทํ า สัญ ญาซื อ้

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริ ษัทฯ

ปกติ ทั่ว ไปและเที ย บเคี ย งได้
กับราคาขายห้ องชุดแก่ลูกค้ า
ภายนอกรายอื่นดังนัน้ จึงเห็น
ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล
 การคื น ห้ อ งชุด ของกรรมการ
เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษัท ฯ
เป็ นหลั ก เนื่ อ งจากมี ค วาม
ต้ อ งการจากลูก ค้ า ประกอบ
กับราคาขายห้ องชุดมีการปรับ
เพิ่ ม ขึน้ จึ ง พิ จ ารณาเห็ น ว่ า มี
ความสมเหตุสมผล

 ราคาขายห้ องชุ ด เป็ นราคา

 เป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ ข อง

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

3.6 คํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์
 คํ ้าประกันเงินกู้ยืมของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

1,371,060.0

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

2,465,870.0

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

616,400.0

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

กับธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ เพื่อใช้ ใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ และ
เป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นของบริ ษั ท ฯ โดย
นายพีระพงศ์ จรูญเอก คํ ้าประกันวงเงินกู้
รวมจํานวน 1,371.1 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 จํานวน 2,465.9 ล้ านบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 และจํ า นวน
616.4 ล้ านบาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
2558
 ทัง้ นี ้ นายพี ร ะพงศ์ จรู ญ เอก คํ า้ ประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
ค่าธรรมเนียมการคํ ้าประกันแต่อย่างใด
 ทังนี
้ ้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิการ
ขอปลดภาระการคํ า้ ประกัน ส่ ว นบุค คล
จากเจ้ าหนีธ้ นาคารทังหมดแล้
้
ว ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559

 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้ยืม

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

การเงินให้ บริ ษัทฯ

เพื่อเป็ นการสนับสนุนธุรกรรม
ทางการเงิ น ตามปกติ ข อง
บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ย และ
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

 เห็นสมควรในการทํ ารายการ

 เป็ นรายการสนั บ สนุ น ทาง

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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4. นายพีระพงศ์
และ นางอารดา
จรูญเอก

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง
3.7 คํ ้าประกันการเช่าซื ้อ
รถยนต์
 คํ ้าประกันการชําระหนี ้
การเช่าซื ้อรถยนต์ของ
บริ ษัทฯ

4.1 การซื ้อที่ดิน
ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 70  ซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์
 ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ฯ
และเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
 เป็ น กรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัทฯ

 เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัทฯ โดย

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

7,600.00

597.74

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

-

597.74

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

-

597.74

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

พงศ์ และนางอารดา จรู ญเอก จํานวน 1
แปลง เนื ้อที่ดิน 199 ตารางวา เป็ นจํานวน
เงิ น 7.60 ล้ านบาท หรื อคิ ด เป็ นราคา
38,191 บ า ทต่ อ ตา ร า ง ว า โดย ที่ ดิ น

 ในปี 2556 บริ ษัทฯ ซื ้อที่ดินจากนายพีระ

สซิ่งเพื่อเช่ารถยนต์ ใช้ ในการดําเนิน งาน
ของกิจการ โดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก คํ ้า
ประกั น การชํ า ระหนี ก้ ารเช่ า ซื อ้ รถยนต์
จํ านวนรวม 0.6 ล้ านบาท 0.6 ล้ านบาท
และ 0.6 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม
2558 ตามลําดับ
 ทัง้ นี ้ นายพี ร ะพงศ์ จรู ญ เอก คํ า้ ประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
ค่าธรรมเนียมการคํ ้าประกันแต่อย่างใด
 ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ อยู่ร ะหว่างการดําเนิ น การ
ขอปลดภาระคํ า้ ประกัน ส่ ว นบุค คลจาก
เจ้ าหนี ้บริ ษัทลีสซิ่ง

 บริ ษัทฯ ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษัท ลี

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ใช้ ที่ ดิ น ดัง กล่า ว
ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาโครงการในอนาคต

 เป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ ข อง

การเงินให้ บริ ษัทฯ
 เห็นสมควรในการทํ ารายการ
เพื่อเป็ นการสนุบสนุนธุรกรรม
ทางการเงิ น ตามปกติ ข อง
บ ริ ษั ท ฯ แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

 เป็ นรายการสนั บ สนุ น ทาง

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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5. นางอารดา
จรูญเอก

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

5.1 การวางเงินมัดจําที่ดิน
และ การซื ้อที่ดิน
หุ้นในบริ ษัทฯ ร้ อยละ 32.50
 เป็ นภรรยาของนายพีระพงศ์ จรู ญ  เงินมัดจําค่าที่ดิน
เอก

 ผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ โดยถื อ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

27,676.00

-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

21,875.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

-

-

กั บ นางอารดา จรู ญ เอก เมื่ อ วั น ที่ 5
เมษายน 2556 เพื่ อ นํ า ที่ ดิ น ดัง กล่ า วมา
พั ฒ นาโครงการ B-Loft สุ ขุ ม วิ ท 115

บริ ษัทฯ เพื่อใช้ ที่ดินดังกล่าว
ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตาม

 เป็ นรายการธุรกิจปกติของ

บริ ษั ท ฯ จะเป็ น ผู้ดํ า เนิ น การ
จั ด ซื อ้ ที่ ดิ น เองทั ง้ หมด ไม่
สมควรให้ กรรมการเข้ าซื ้อที่ดิน
แทนบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
 ทั ้ ง นี ้ ร า ค า ซื ้อ ข า ย ที่ ดิ น
ดังกล่าว ได้ มีการเปรี ยบเทียบ
ราคาเสนอขายที่ ดิ น อื่ น ใน
บริ เวณใกล้ เคียงและเป็ นราคา
ซื ้อขายที่เทียบเคียงได้ กบั ราคา
ตลาด ซึ่ ง ประเมิ น โดยบริ ษั ท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และเป็ น การประเมิ น
เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ส าธารณะ
ดั ง นั น้ จึ ง เ ห็ น ว่ า ร า ย ก า ร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล
ดั ง กล่ า วอยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาความ
เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสังหาริ มทร้ พย์
 ทั ง้ นี ้ การขายที่ ดิ น ของกรรมการให้ แก่
บริ ษัทฯ นัน้ เพื่อเป็ นการจัดกลุ่มทรัพย์สิน
ที่ดินทัง้ หมดให้ มารวมอยู่ภายใต้ บริ ษัทฯ
เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยชํ า ระค่า ที่ ดิ น
ดังกล่าว จํ านวน 7.60 ล้ านบาท และรั บ
โอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น แล้ ว เสร็ จ เมื่ อ เดื อ น
พฤษภาคม 2556
 รายการซื ้อที่ดินดังกล่าวจะไม่มีในอนาคต
และบริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดซื ้อที่ดินด้ วย
ตนเอง และ/หรื อ ผ่ า นบุ ค คลภายนอก
และ/หรื อ ผ่านตัวแทนนายหน้ าค้ าที่ดิน

 บริ ษั ท ฯ ได้ ทํ า สัญ ญาจะซื อ้ จะขายที่ ดิ น

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

และประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
 เป็ น กรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัทฯ

 ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ฯ

ความสัมพันธ์

5.2 การซื ้อหุ้นบริ ษัทย่อย
 เจ้ าหนี ้ค่าหุ้น

โครงการอสังหาริ มทรัพย์

 ซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนา

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

900.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

-

วั น จากนางอารดา จรู ญ เอก จํ า นวน
89,999 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าซื ้อขายรวม 0.90

 บริ ษัทฯ ตกลงเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของออริ จิ ้น

จํานวนทังหมด
้
2 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 407
ตารางวา เป็ นเงิน 27.68 ล้ านบาท คิดเป็ น
ราคา 68,000 บาทต่อตารางวา
 ในปี 2556 บริ ษัท ฯ ได้ ชําระเงิ น มัดจํ าค่า
ที่ ดิ น เป็ น จํ า นวน 21.88 ล้ า นบาท และ
บริ ษัท ฯ ได้ ชําระเงิ น ค่าที่ ดิน ส่วนที่ เ หลือ
และรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น แล้ ว เสร็ จ ใน
รอบปี 2557 และบันทึกเป็ นรายการต้ นทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อขาย
จํ า น ว น 27.68 ล้ า น บ า ท เ มื่ อ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2557
 ทังนี
้ ้ การขายที่ดินของกรรมการให้ แก่บริ ษัท
ฯ นัน้ เพื่ อ เป็ น การจัด กลุ่ม ทรั พ ย์ สิ น ที่ ดิ น
ทัง้ หมดให้ ม ารวมอยู่ภ ายใต้ บ ริ ษั ท ฯ เพื่ อ
ขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 รายการซื ้อที่ดินดังกล่าวจะไม่มีในอนาคต
และบริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดซื ้อที่ดินด้ วย
ตนเอง และ/หรื อ ผ่านบุคคลภายนอก และ/
หรื อ ผ่านตัวแทนนายหน้ าค้ าที่ดิน

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

เพื่อการปรับโครงสร้ างการถือ
หุ้นภายในกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อให้

 เห็นสมควรในการทํ ารายการ

การพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต
บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ดําเนินการ
จัดซื ้อที่ดินเองทังหมด
้
ไม่
สมควรให้ กรรมการเข้ าซื ้อที่ดิน
แทนบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
 ทั ้ ง นี ้ ร า ค า ซื ้อ ข า ย ที่ ดิ น
ดังกล่าว ได้ มีการเปรี ยบเทียบ
ราคาเสนอขายที่ ดิ น อื่ น ใน
บริ เวณใกล้ เคียงและเป็ นราคา
ซื ้อขายที่เทียบเคียงได้ กบั ราคา
ตลาดซึ่ ง ประเมิ น โดยบริ ษั ท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และเป็ น การประเมิ น
เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ส าธารณะ
ดั ง นั น้ จึ ง เ ห็ น ว่ า ร า ย ก า ร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

5.3 คํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์
 คํ ้าประกันเงินกู้ยืมของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

1,371,060.0

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

2,465,870.0

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

616,400.0

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

กับธนาคารพาณิ ชย์ ในประเทศเพื่อใช้ ใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์ และ
เป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นของบริ ษั ท ฯ โดย
นางอารดา จรู ญ เอก คํ า้ ประกัน วงเงิ น กู้
รวมจํ านวน 1,371.06 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,465.87 ล้ าน
บาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 และ

การเงินให้ บริ ษัทฯ

เพื่อเป็ นการสนับสนุนธุรกรรม
ทางการเงิ น ตามปกติ ข อง
บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ย และ
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

 เห็นสมควรในการทํ ารายการ

 เป็ นรายการสนั บ สนุ น ทาง

โครงสร้ างการถื อ หุ้น มี ค วาม
โปร่ ง ใสและลดความขัด แย้ ง
ทางผลประโยชน์
 ราคาซื อ้ ขายหุ้น ดัง กล่ า วเป็ น
ร า ค า ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล (โปรดพิจารณา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม จากข้ อ
14.2 รายการปรั บ โครงสร้ าง
การถือหุ้นในกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อ
การเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ)

ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังไม่ได้
ชําระเงินค่าหุ้น จํานวน 0.90 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และบริ ษัทฯ ได้
ชํ า ร ะ ค่ า หุ้ น แ ล้ ว เ ส ร็ จ เ มื่ อ วั น ที่ 2
พฤษภาคม 2557
 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ รับโอนหุ้นทังหมดจํ
้
านวน
89,999 หุ้ น จากนางอารดา จรู ญ เอก
เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้ยืม

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

5.4 คํ ้าประกันการเช่าซื ้อ
รถยนต์
 คํ ้าประกันการชําระหนี ้
การเช่าซื ้อรถยนต์ของ
บริ ษัทฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

1,189.40

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

4,451.29

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

6,868.42

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

สซิ่งเพื่อเช่ารถยต์ใช้ ในการดําเนินงานของ
กิ จ การ โดยนางอารดา จรู ญ เอก คํ า้
ประกั น การชํ า ระหนี ก้ ารเช่ า ซื อ้ รถยนต์
จํ านวนรวม 1.2 ล้ านบาท 4.5 ล้ านบาท
และ 6.9 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 57 และ 31 ธ.ค. 58 ตามลําดับ
 ทั ง้ นี ้ นางอารดา จรู ญ เอก คํ า้ ประกั น
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
ค่าธรรมเนียมการคํ ้าประกันแต่อย่างใด

 บริ ษัทฯ ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษัท ลี

จํ า นวน 616.40 ล้ านบาท ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2558
 ทั ง้ นี ้ นางอารดา จรู ญ เอก คํ า้ ประกั น
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
ค่าธรรมเนียมการคํ ้าประกันแต่อย่างใด
 ทังนี
้ ้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิการ
ปลดภาระคํ ้าประกันฯ จากเจ้ าหนี ้ธนาคาร
ทังหมดแล้
้
ว ในเดือนก.พ. 59

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

การเงินให้ บริ ษัทฯ

เพื่อเป็ นการสนุบสนุนธุรกรรม
ทางการเงิ น ตามปกติ ข อง
บ ริ ษั ท ฯ แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

 เห็นสมควรในการทํ ารายการ

 เป็ นรายการสนั บ สนุ น ทาง

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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6. นายลักษณะ
น้ อย พึง่ รัศมี

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

 ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการ

6.1 การขายห้ องชุด
ของบริ ษัทฯ
 เงินมัดจําและเงินรับ
 เป็ น กรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนาม
ล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ผูกพันบริ ษัทฯ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

130.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

1,453.20

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

1,621.50

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

ซื ้ อ ข า ย ห้ อ ง ชุ ด ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
Knightsbridge Sky River Ocean
จํ า นวน 2 ห้ อง โครงการ Tropicana
เอราวัณ จํ า นวน 1 ห้ อง และโครงการ
Notting Hill พหล-เกษตร จํานวน 1 ห้ อง
คิ ด เป็ นจํ า นวนเงิ น รวม 12.3 ล้ านบาท
ต า ม สั ญ ญ า ซื ้ อ ข า ย เ มื่ อ วั น ที่ 24
พฤศจิ ก ายน 2556 สํ า หรั บ โครงการ
Knightsbridge Sky River Ocean วั น ที่
22 พฤษภาคม 2557 สํ า หรั บ โครงการ
Tropicana เ อ ร า วั ณ แ ล ะ วั น ที่ 28
พฤศจิ ก ายน 2557 สํ า หรั บโครงการ
Notting Hill พหล-เกษตร โดยในปี 2556
ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ รับเงินมัด
จําและเงินรับล่วงหน้ า จํานวน 0.13 ล้ าน

 นายลัก ษณะน้ อ ย พึ่ง รั ศ มี ได้ ทํ า สัญ ญา

ขอปลดภาระคํ า้ ประกัน ส่ ว นบุค คลจาก
เจ้ าหนี ้บริ ษัทลีสซิ่ง

 ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ อยู่ร ะหว่างการดําเนิ น การ

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริ ษัทฯ
 ราคาขายห้ องชุ ด เป็ นราคา
ปกติ ทั่ว ไปและเที ย บเคี ย งได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึงเห็น
ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

 เป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ ข อง

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

114

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

600.00
-

50.00

 ค่าที่ปรึกษาค้ างจ่าย

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

550.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

-

50.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

6.2 ค่าใช้ จ่ายค่าที่ปรึกษา
ของบริ ษัทฯ
 ค่าที่ปรึกษา

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

เป็ น ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท ฯ โดยสัญ ญาที่
ปรึ ก ษามี ร ะยะเวลา 2 ปี ตั ง้ แต่ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2556 และอัตราค่าที่ ปรึ ก ษา
เดือนละ 50,000 บาท ทังนี
้ ้ ภายหลังครบ
ระยะเวลา 2 ปี เมื่อเดือนมกราคม 2558
บริ ษัทฯ ไม่ได้ ต่ออายุสญ
ั ญาที่ปรึกษาแล้ ว
จึงไม่มีรายการระหว่างกันดังกล่าวอีกใน
อนาคต
 นายลั ก ษณะน้ อย พึ่ ง รั ศ มี เป็ นผู้ ที่ มี
คุ ณ วุ ฒิ ความรู้ และประสบการณ์ ก าร
ทํางานในบริ ษัทขนาดใหญ่ ทําให้ สามารถ
ช่ ว ยแนะนํ า เกี่ ย วกั บ ภาพรวมด้ านการ
จัดการ และด้ านบัญชีการเงินของบริ ษัทฯ
ได้

 บริ ษัทฯ ว่าจ้ างนายลักษณะน้ อย พึ่งรัศมี

บาท 1.45 ล้ านบาท และ 1.62 ล้ านบาท
ตามลําดับ

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ปกติของบริ ษัทฯ

ได้ กบั อัตราค่าที่ปรึ กษารายอื่น
ที่บริ ษัทฯว่าจ้ าง ดังนัน้ จึงเห็น
ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

 อัต ราค่ า ที่ ป รึ ก ษาเที ย บเคี ย ง

 เป็ นรายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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7. นาวสาวศิรินท
รา จริ ยคุณ

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

 ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ งกรรมการและ

7.1 การขายห้ องชุด
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
 เงินมัดจําและเงินรับ
 เป็ น กรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนาม
ล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ผูกพันบริ ษัทฯ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน
118.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56
238.80

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

-  นางสาวศิรินทรา จริ ยคุณ ได้ ทําสัญญาซื ้อ  เป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ขายห้ องชุดของโครงการKnigthsbridge
บริ ษัทฯ
สุขมุ วิท 107 จํานวน 1 ห้ อง และโครงการ  ราคาขายห้ องชุ ด เป็ นราคา
ปกติ ทั่ว ไปและเที ย บเคี ย งได้
B-Loft สุขมุ วิท 115 จํานวน 1 ห้ อง จํานวน
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
เงินรวม 2.7 ล้ านบาท ตามสัญญาซื ้อขาย
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึงเห็น
เมื่ อ วัน ที่ 18 พ.ค. 56 และวัน ที่ 31 มี . ค.
ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
57 ตามลําดับ โดยในปี 2556 และปี 2557
เหมาะสมและสมเหตุสมผล
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บเงิ น มั ด จํ า และเงิ น รั บ
ล่วงหน้ า จํานวน 0.12 ล้ านบาท และ 0.24  การคื น ห้ อ งชุด ของกรรมการ
เพื่ อ ผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ
ล้ านบาท ตามลําดับ
 อย่างไรก็ตาม นางสาวศิรินทรา จริ ยคุณ
เป็ นหลั ก เนื่ อ งจากมี ค วาม
ได้ แจ้ งความประสงค์ ยกเลิ กการซื อ้ ห้ อ ง
ต้ อ งการจากลูก ค้ า ประกอบ
ชุดของโครงการ Knigthsbridge สุขุมวิท
กับราคาขายห้ องชุดมีการปรับ
107 และโครงการ B-Loft สุขุ ม วิ ท 115
เพิ่ ม ขึน้ จึ ง พิ จ ารณาเห็ น ว่ า มี
โดยบริ ษัทฯ ได้ คืนเงิ นจองและเงินดาวน์
ความสมเหตุสมผล
ทัง้ หมดแล้ ว โดยกรรมการได้ รั บ เงิ น คื น
เท่ ากับต้ น ทุน และไม่มี กําไรจากการคืน
ห้ องชุดดังกล่าวแต่อย่างใด
 ทั ง้ นี ้ กรรมการคื น ห้ องชุ ด ดั ง กล่ า ว
เนื่ อ งจากพิ จ ารณาเห็ น ว่ า ยั ง มี ค วาม
ต้ อ งการห้ อ งชุด จากลูก ค้ า หลายรายใน
โครงการดัง กล่าว และเพื่ อผลประโยชน์

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
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9. นายพงศ์อนันต์
รัตติธรรม

8. บริ ษัท ซีโอแอล
จํากัด(มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

บริ ษัทฯ

 ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น ผู้ บริ ห ารของ

9.1 การขายห้ องชุด

 รายได้ จากการขาย

8.1 ซื ้ออุปกรณ์สํานักงาน
บริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ นายสหัส ตรี ทิ พ ย  ค่าใช้ จ่ายอุปกรณ์
บุต ร ซึ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ
สํานักงาน
และประธานกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทฯ
 ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

 เป็ นกิจการที่มีกรรมการร่ วมกันกับ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

-

12.14

337.48

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

1,989.50

-

285.35

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

-

-

506.93

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

ซื ้อขายห้ องชุดของโครงการ Kensington
สุขมุ วิท 107 จํานวน 1 ห้ อง คิดเป็ นจํานวน
เงิ น 1.99 ล้ า นบาท ตามสัญ ญาซื อ้ ขาย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 โดยปี 2557
บริ ษัท ฯ ได้ โ อนห้ องชุดขายแก่ นายพงศ์

 นายพงศ์ อ นัน ต์ รั ต ติ ธ รรม ได้ ทํ า สัญ ญา

เขี ย น กระดาษ เป็ น ต้ น จากบริ ษั ท ซี โ อ
แอล จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้ ในการดําเนิน
ธุรกิจทัว่ ไปของบริ ษัทฯ โดยในปี 2556 ปี
2557 และปี 2558 บริ ษั ท ฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
อุปกรณ์ สํานักงาน จํานวน 0.34 ล้ านบาท
0.29 ล้ านบาท และ 0.51 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 บริ ษัทฯ ซื ้ออุปกรณ์ สํานักงาน เช่น เครื่ อง

ของบริ ษัทฯ จึงได้ คืนห้ องชุดดังกล่าว และ
ปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ ขายห้ อ งชุด ได้ แ ล้ ว ใน
ราคาขาย re-sale ที่สงู กว่าราคาเดิม

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริ ษัทฯ
 ราคาขายห้ องชุ ด เป็ นราคา
ปกติ ทั่ว ไปและเที ย บเคี ย งได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึงเห็น

 เป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ ข อง

ทั่วไปที่บริ ษัท ซีโอแอล จํากัด
(มหาชน) ขายให้ กบั ลูกค้ าราย
อื่ น ดัง นัน้ จึ ง เห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

 ราคาซื ้อสินค้ าเป็ นราคาตลาด

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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11. นางสาวรวีกร
บุญพรม

10. นางมะลิวลั ย์
บุตรชาติ

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

บริ ษัทฯ

 ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น ผู้ บริ ห ารของ

บริ ษัทฯ

 ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น ผู้ บริ ห ารของ

ความสัมพันธ์

11.1 การขายห้ องชุด
 เงินมัดจําและเงินรับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ า

10.1 การขายห้ องชุด
 เงินมัดจําและเงินรับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ า

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน
งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

-

-

30.00

30.00

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

-

90.90

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

ขายห้ องชุ ด ของโครงการ The Cabana
สําโรง จํานวน 1 ห้ อง จํานวนเงินรวม 1.5
ล้ านบาท ตามสัญญาซื ้อขายเมื่อวันที่ 14s
ตุลาคม 2557 โดยในปี 2557 และงวดเก้ า
เดือนของปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ รับเงินมัดจํา
และเงิ น รั บ ล่ ว งหน้ า จํ า นวน 0.03 ล้ า น
บาท และ 0.09 ล้ านบาท ตามลําดับ

 นางสาวรวี ก ร บุญ พรม ได้ ทํ า สัญ ญาซือ้

ขายห้ องชุ ด ของโครงการThe Cabana
สําโรง จํานวน 1 ห้ อง จํานวนเงินรวม 1.3
ล้ านบาท ตามสัญญาซือ้ ขายเมื่ อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2557 โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ
ได้ รั บ เงิ น มั ด จํ า และเงิ น รั บ ล่ ว งหน้ า
จํ า นวน 0.03 ล้ านบาท และในปี 2558
บริ ษัทฯ ได้ เคลียร์ ยอดเงิ นมัดจําและเงิน
รับล่วงหน้ าออกทังหมดแล้
้
ว

บริ ษัทฯ
 ราคาขายห้ องชุ ด เป็ นราคา
ปกติ ทั่ว ไปและเที ย บเคี ย งได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึงเห็น
ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

 เป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ ข อง

บริ ษัทฯ
 ราคาขายห้ องชุ ด เป็ นราคา
ปกติ ทั่ว ไปและเที ย บเคี ย งได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึงเห็น
ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

 เป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ ข อง

ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

อนันต์ รัตติธรรม เรี ยบร้ อยแล้ ว และบันทึก
รายได้ จากการขายจํานวน 1.99 ล้ านบาท

 นางมะลิ วัล ย์ บุต รชาติ ได้ ทํ า สัญ ญาซื อ้

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
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13. นายสุธีร์
จันทร์ แจ่ม
จรัส

12. นายคมกฤช
ตรี ทิพยบุตร

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

13.1 การขายห้ องชุด
จรั ส ซึ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ  เงินมัดจําและเงินรับ
ของบริ ษัทฯ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ า

 น้ องชายของนายเมธา จันทร์ แจ่ม

12.1 การขายห้ องชุด
ดํ า ร งตํ า แ ห น่ งกรรมการและ  เงินมัดจําและเงินรับ
ประธานกรรมการตรวจสอบของ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ า
บริ ษัทฯ

 บุตรของนายสหัส ตรี ทิพยบุตร ซึง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

-

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 56

-

-

70.0

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 57

107.40

265.0

งวดปี บัญชี
สิน้ สุด
31 ธ.ค. 58

มูลค่ ารายการ (พันบาท)

ขายห้ องชุดของโครงการ Knightsbridge
Sky City สะพานใหม่ จํ า นวน 1 ห้ อง
จํานวนเงินรวม 2.7 ล้ านบาท ตามสัญญา
ซื ้อขายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และ
งวดเก้ าเดื อนของปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ รับ
เงิ น มั ด จํ า และเงิ น รั บ ล่ ว งหน้ า จํ า นวน
0.11 ล้ านบาท

 นายสุธีร์ จันทร์ แจ่มจรัส ได้ ทําสัญญาซื ้อ

ขายห้ องชุดของโครงการ The Tropicana
เอราวัณ จํ านวน 1 ห้ อง จํ านวนเงิน รวม
2.5 ล้ านบาท ตามสัญญาซื ้อขายเมื่อวันที่
25 กันยายน 2557 โดยในปี 2557 และปี
2558 บริ ษัทฯ ได้ รับเงินมัดจําและเงินรับ
ล่วงหน้ า จํานวน 0.07 ล้ านบาท และ 0.27
ล้ านบาท ตามลําดับ

 นายคมกฤช ตรี ทิพยบุตร ได้ ทําสัญญาซื ้อ

ความจําเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ

ปกติ ทั่ว ไปและเที ย บเคี ย งได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
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ปกติ ทั่ว ไปและเที ย บเคี ย งได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึงเห็น
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ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

1. ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทฯ ภายใต้ บริ ษัทมหาชน ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทฯ ภายใต้ บริ ษัทมหาชน ครั ง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้ พิจารณาข้ อมูลรายการ
ระหว่า งกัน ของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี บัญ ชี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 31 ธั น วาคม 2557 และ 30 กัน ยายน 2558
ประกอบกับสอบถามข้ อมูลต่างๆ จากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ รวมทังสอบทานข้
้
อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แล้ วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็ นรายการที่เป็ นไปเพื่อการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้ าทั่วไป หรื อเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้ วยอํานาจต่อรอง
ทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายมีสถานะเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (Arm's Length Basis)
และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
2. มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้ พิจารณาอนุมตั ิ นโยบายและขันตอน
้
การทํารายการระหว่างกัน เพื่อให้ รายการระหว่างบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย กับบุคคล หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
เป็ นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับประกาศคําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
จะไม่สามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณี ที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นในการทํารายการและความสมเหตุสมผล
ของรายการนันๆ
้ ทังนี
้ ้ การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และการทํารายการที่เป็ น
ข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ให้ มีหลักการดังนี ้
การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ระหว่างบริ ษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริ หาร บริ ษัทใหญ่
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ รับอนุมตั ิเป็ นหลักการจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสามารถ
อนุมตั ิการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนันมี
้ ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํา
กับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ น
กรรมการ ผู้บริหาร บริ ษัทใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุ ปการทําธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม
คณะกรรมการในทุกไตรมาส
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การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป เช่น การเช่า / ให้ เช่าทรัพย์สินหลักในการ
ดําเนินงาน การซื ้อสินทรัพย์ถาวรที่มีนยั สําคัญ การให้ หรื อได้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็ นต้ น จะต้ องถูกพิจารณา
และให้ ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ทัง้ นี ้ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะ
แต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
3. นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคต หากบริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัท
ฯ จะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันตามที่บริ ษัทฯ กําหนด
และกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว เพื่อให้ การตัดสินใจ
เข้ าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย ทังนี
้ ้ หากมี
รายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื อ บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริ ษัทฯ จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับ
ความจําเป็ นและความเหมาะสมของการเข้ าทํารายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการ
ดําเนินการค้ าปกติในอุตสาหกรรม และเมื่อบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว รายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ ้นในอนาคตนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง การปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว บริ ษัทฯ จะ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 562) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษั ทย่อยมี ข้อพิ พาททางกฎหมาย ซึ่งเป็ นคดี หรื อข้ อพิพาทที่ยังไม่สิน้ สุด
ปั จจุบนั คดีนี ้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลชั ้นต้ น โดยเป็ นคดีที่ไม่มีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
อย่างมีนยั สําคัญ
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รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจําปี ของ บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป โดยใช้ นโยบายการบัญชีที่ เหมาะสมอย่างสมํ่า เสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวัง
รอบคอบ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนดูแลให้
บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริ หารความเสี่ยง มีระบบการ
แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน และมีการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้คณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและ
เป็ นกรรมการอิสระเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิ ภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวได้ ปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ แสดงไว้ แล้ วในรายงานประจําปี
คณะกรรมการบริ ษั ทมี ความเห็นต่อรายงานทางการเงิ นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษั ทฯ
โดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้ องตามที่
ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

............................................
(นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี)
ประธานกรรมการ

............................................
(นายพีระพงศ์ จรูญเอก)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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การกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะยึดแนวปฏิบตั ิของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้ วยกำรปฎิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อยกระดับกำรดูแลกิจกำรไปสูร่ ะดับสำกล เพื่อให้ เกิ ดประสิทธิภำพ ควำมโปร่ งใสและประสิทธิผลในกำรบริ หำรงำน
และก่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรมแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้ ำหนี ้ พนักงำน รัฐ ลูกค้ ำ ตลอดจนประชำชนทัว่ ไปและผู้เกี่ยวข้ องทุก
ฝ่ ำย และสำมำรถบริ หำรงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรบริ หำรงำนของบริ ษัทฯ มีกำรแบ่งหน้ ำที่ไว้ อ ย่ำงชัดเจน คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้มีหน้ ำที่กำหนดนโยบำย
และกำกับดูแลกำรบริ หำรงำนของผู้บริ หำรให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และนโยบำยของบริ ษัทฯ และผู้บริ หำรมีหน้ ำที่
บริ หำรธุรกิ จเพื่อสร้ ำงผลกำไร โดยกำรทำหน้ ำที่ดงั กล่ำวทัง้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรจะปฏิบตั ิและร่ ว มกัน
รับผิดชอบต่อทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่วำ่ จะเป็ นพนักงำน เจ้ ำหนี ้ รัฐ ลูกค้ ำ และสังคม
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีขึ ้นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยครอบคลุมถึงกำรปฏิบตั ิงำนใน
ด้ ำนต่ำงๆขององค์กรให้ เป็ นไปตำมหลักกฎหมำยอันเป็ นกติกำสำกล โดยนโยบำยดังกล่ำวได้ เผยแพร่ ให้ กรรมกำรและ
พนักงำนทุกคนของบริ ษัทฯ รับรู้ เพื่อนำไปปฏิบตั ิและได้ ประกำศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.origin.co.th สำหรับใช้
ในกำรอ้ ำงอิงต่อไป
บริ ษัทฯ ได้ นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษัทจดทะเบียน ที่บริ ษัท ฯ ได้ ประกำศใช้ ตำมคำแนะนำของ
ตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยมำยึดถื อและปฏิบัติอย่ำงเป็ นรู ปธรรม โดยผลกำรปฏิบตั ิแบ่งออกเป็ น 7 หมวด มี
รำยละเอียดแต่ละหมวด ดังต่อไปนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงควำมสำคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ ควำมสำคัญ เคำรพสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ทุกรำยด้ วยควำมเป็ นธรรม ตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง สิทธิพื ้นฐำนที่ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับอย่ำงเสมอภำคกันประกอบด้ วย สิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในกำรเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม สิทธิในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลเป็ นกรรมกำร สิทธิในกำร
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล สิทธิ
ในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งตังและก
้
ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิ ในกำรออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรต่ำงๆ
ของบริ ษัทฯ สิทธิ ในกำรรั บเงินปั นผล สิทธิ ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ที่จะได้ รับ
สำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ ทันเวลำและเท่ำเทียมกัน ตลอดจนกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในกำรใช้ สทิ ธิในกำร
เข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงได้ อย่ำงเต็มที่
ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ ยังได้ ดูแลอย่ำงใกล้ ชิดในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมำย
กำหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯได้ มีนโยบำย ดังนี ้
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1.1
การประชุมผู้ถอื หุ้น
1.) ให้ บริ ษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ให้ เพียงพอ โดยระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระเพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษำข้ อมูลอย่ำง
ครบถ้ วนล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบกำรประชุมตำม
วำระต่ำงๆ ล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตำมระยะเวลำทีก่ ฎหมำย ประกำศ หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกำหนด ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระหรื อ
บุคคลใดๆ เข้ ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
2.) อำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ ำร่วมประชุมทังในเรื
้ ่ องสถำนที่ และเวลำ
ที่เหมำะสม
3.) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจำรณำและลงคะแนนเรี ยงตำมวำระที่กำหนด โดยไม่เปลีย่ นแปลงข้ อมูลสำคัญ
หรื อเพิ่มวำระกำรประชุมในกำรประชุมอย่ำงกะทันหัน และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเท่ำเทียมกันในกำรตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ สอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่ำง ๆ และกรรมกำรและผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องจะ
เข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถำมในที่ประชุมด้ วย
4.) ให้ เพิม่ ช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยนำข่ำวสำรต่ำงๆ และ
รำยละเอียดไว้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยเฉพำะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้ ำ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้ อมูลระเบียบวำระกำรประชุมได้ อย่ำงสะดวกและครบถ้ วน
5.) ส่งเสริ มให้ กรรมกำรทุกท่ำนเข้ ำร่วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถำมจำกผู้ถือหุ้นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
6.) กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ให้ บนั ทึกให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถำม
และข้ อคิดเห็นที่สำคัญไว้ ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ และ บริ ษัทฯ จะนำรำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พจิ ำรณำ รวมถึงนำส่งรำยกำรประชุมดังกล่ำวไปยัง
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น หรื อนำส่งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
เช่น กระทรวงพำณิชย์ ตำมระยะเวลำทีก่ ฎหมำย ประกำศ หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกำหนด
7.) เพิ่มควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในกำรได้ รับเงินปั นผลโดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำร (ถ้ ำมีกำรจ่ ำยเงินปั น
ผล) เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นให้ ได้ รับเงินปั นผลตรงเวลำ ป้องกันปั ญหำเรื่ องเช็คชำรุด สูญหำย หรื อส่งถึงผู้ถือ
หุ้นล่ำช้ ำ
ในปี 2559 ซึง่ เป็ นปี แรกของกำรเข้ ำเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทเน้ นที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้
สิทธิในด้ ำนต่ำงๆ และไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดสิทธิหรื อลิดรอนสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้น
1.2
ความรับผิดชอบต่ อผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทถือเป็ นหน้ ำที่ในกำรดูแลให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำน ทำงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีควำม
สำนึก ในหน้ ำที่ ด้วยควำมรั บ ผิ ดชอบต่อ ผลของกำรปฏิ บัติ งำน เพื่ อ ท ำให้ ผ้ ูถือ หุ้น มีควำมเชื่ อถื อ และยอมรั บในกำร
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ตัดสินใจว่ำกำรดำเนินกำรใด ๆ กระทำด้ วยควำมเป็ นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทังรำยใหญ่
้
และ
รำยย่อย
นอกจำกนี ้ ยังต้ องให้ ผ้ ูถือหุ้นสำมำรถใช้ สิทธิ ในกำรดูแลรั กษำผลประโยชน์ ของตนไม่ว่ำจะด้ วยกำรแสดง
ควำมเห็น ให้ ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่ำง ๆ รวมทัง้ กำรเลือกตัง้
คณะกรรมกำรบริ ษัท และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรจัดสรรกำไร และกำรจ่ำยเงินปั นผล รวมถึงกำรแต่งตังและ
้
กำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรตำมควำมเป็ นจริ ง ถูกต้ อง
ครบถ้ วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิ จ ำรณำอนุมัติ เ ป็ น ประจ ำทุ ก ปี และต้ อ งน ำเสนอนโยบำยในกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนของกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้นด้ วย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท มีควำมตังใจและ
้
ได้ กำหนดแนวทำงในกำรดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่วำ่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รำยย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย หรื อผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ ำว โดยควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจำกบริ ษัทฯ เป็ น
ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในกำรเข้ ำประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะทังแบบ
้
ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ตำมประกำศของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์เรื่ อง กำรกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550 ซึง่ เป็ นทังรู้ ปแบบทัว่ ไป และรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดย
ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อกรรมกำรตรวจสอบที่บริ ษัทฯ ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงเพียงพอเป็ นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้ สำหรั บหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมำ
ลงคะแนนเสียงแทนแต่มิได้ ติดอำกรแสตมป์ ทำงบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบติดอำกรแสตมป์ นันเอง
้
วำระกำรเลือกตังกรรมกำร
้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้ สิทธิเลือกตังกรรมกำรได้
้
เป็ นรำยบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง
กำรประชุมได้ ดำเนินไปตำมวำระกำรประชุมโดยไม่มีกำรเพิ่มเติมวำระอื่นจำกที่ได้ กำหนดไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ อย่ำงเคร่ งครัด ประธำนกรรมกำรเป็ นผู้ควบคุมกำรประชุมและ
เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกำสได้ แสดงควำมคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลำที่เพียงพอและเหมำะสมก่อนที่จะมี
กำรลงมติในวำระกำรประชุมนันๆ
้
สำหรับกำรดูแลข้ อมูลภำยในของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ กำหนดนโยบำยในเรื่ องดังกล่ำวและนำไปบังคับใช้ กบั
ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัท ฯ ห้ ำมมิให้ ผ้ ูบริ หำร พนักงำนของบริ ษัทฯ นำข้ อมูลภำยในของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล รำยละเอียดในเรื่ องนี ้ได้ เปิ ดเผยในหัวข้ อกำรกำกับดูแลข้ อมูลภำยใน ทังนี
้ ้ในระหว่ำงปี 2558 ไม่
ปรำกฎข้ อเท็จจริ งว่ำกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนบริ ษัทฯ มีกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
ในช่วงก่อนที่จะมีกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่ องผลประโยชน์ที่ขดั แย้ งกันไว้ ในข้ อกำหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรมธุรกิจ
และคู่มือจรรยำบรรณสำหรับกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ โดยกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนไม่พึง
ด ำเนิ น กำรใดๆ ที่ อ ำจก่อ ให้ เกิ ดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ โดยในปี 2558 ไม่ป รำกฎข้ อเท็จจริ งว่ำ
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กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ ได้ มีกำรกระทำรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ แต่
อย่ำงใด
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นกำรทำงำนร่ วมกันกับผู้มีสว่ นได้ เสียหลำยฝ่ ำย กำรบริ หำรจัดกำรผลประโยชน์เป็ นสิ่งที่
บริ ษัทฯ ระมัดระวังและพยำยำมรั กษำควำมเป็ นธรรมให้ กับ ทุก ฝ่ ำย โดยปฏิบัติตำมบทกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ องอย่ำ ง
เคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ
บริ ษัทฯ ตังมั
้ น่ ในควำมยุติธรรม และควำมมีคณ
ุ ธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้หนึง่ ผู้ใด
อย่ำงไม่เป็ นธรรม ไม่ใช้ วิจำรณญำณ หรื อควำมสัมพันธ์สว่ นตัวตัดสิน และให้ โอกำสเท่ำเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื ้อชำติ
สัญชำติ ศำสนำ หรื อเพศ บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็ นภำรกิจหลักที่จะ
สร้ ำงสรรค์ โครงกำร และกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ ในกำรพัฒนำสังคมและชุมชน โดยบริ ษัทฯ ได้ วำงแนวทำงปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำยไว้ ดงั นี ้
1. ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เจริ ญเติบโต สำมำรถแข่งขันได้ ในระยะ
ยำว และแบ่งปั นผลกำไรให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่ำงเหมำะสม รวมทังน
้ ำเสนอข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน
โปร่งใส ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน
2. พนักงำน บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ใช้ ระบบกำรประเมินผลงำน
(KPI) ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ผลจำกกำรประเมินจะใช้ ในกำรวำงแผนกำรฝึ กอบรม กำรสนับสนุน
เรื่ องกำรศึกษำต่อของพนักงำน และกำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมทังบริ
้ ษัทฯ ยังจัดตังกองทุ
้
น
สำรองเลี ้ยงชีพพนักงำนและสวัสดิกำรต่ำงๆ กำกับดูแลเรื่ องควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยที่ดีในสถำนที่
ทำงำน
3. ลูก ค้ ำ บริ ษั ท ฯ เอำใจใส่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลูก ค้ ำ บริ ก ำรลูก ค้ ำด้ ว ยควำมสุภ ำพ มี ค วำม
กระตือรื อร้ น พร้ อมให้ กำรบริ กำร ต้ อนรับด้ วยควำมจริ งใจ เต็มใจ ตังใจ
้ และใส่ใจ เพื่ อให้ ลกู ค้ ำได้ รับข้ อมูล
เกี่ยวกับสินค้ ำของบริ ษัทอย่ำงถูกต้ อง ดูแลผู้รับบริ กำรดุจญำติสนิท บริ กำรด้ วยควำมรวดเร็ ว ถูกต้ อง และ
น่ำเชื่อถือ เน้ นรักษำควำมลับของลูกค้ ำ และไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4. คู่ค้ำ กำรซื ้อสินค้ ำและบริ กำรจำกคู่ค้ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ รวมถึงปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำตำม
สัญญำที่ตกลงกันและยึดมัน่ ตำมหลักกฎหมำย
5. คู่แข่ง บริ ษัทฯ ยึดหลักกำรประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี ไม่ใช้ วิธีกำรที่ไม่สจุ ริ ตเพื่อ
ทำลำยคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ กำรแข่งขันจะไปเป็ นอย่ำงเป็ นธรรม วัดกันที่คณ
ุ ภำพของงำน
6. เจ้ ำหนี ้ บริ ษัทฯ ปฏิบัติตำมสัญญำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องเพื่อชำระหนี ้ให้ กับเจ้ ำหนี ้ที่ให้ กำร
สนับสนุนเงินกู้ของบริ ษัทฯ
7. สังคม บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับควำมรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม รวมทัง้
ให้ ก ำรสนับ สนุน กิ จกรรมในชุมชนเพื่อ เกื อ้ กูล สัง คมในวำระและโอกำสที่ เหมำะสม เป็ น ไปตำมโครงกำร
ช่วยเหลือสังคม (CSR) ที่บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรตลอดมำ อีกทังจะไม่
้
เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ และจะดูแลเอำใจใส่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม มีนโยบำยที่ให้ กำรสนับสนุน
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กิจกรรมต่ำงๆ ที่เสริ มสร้ ำงคุณภำพ อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
ให้ มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงำนอยูเ่ สมอ
3.2 การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทฯ มีมำตรกำรดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำยให้ สำมำรถร้ องเรี ยนกับบริ ษัท ฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย
ลูก ค้ ำ และประชำชนทั่ว ไปสำมำรถร้ องเรี ย นหรื อ แสดงควำมคิ ด เห็ น ต่ อ บริ ษั ท ฯ ตำมระเบี ย บว่ำ ด้ ว ย
กระบวนกำรรับและพิจำรณำข้ อร้ องเรี ยน พ.ศ. 2552 โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆดังนี ้
จดหมาย
496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
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เว็บไซต์
http://www.origin.co.th
โทรศัพท์
(662) 399 4466
โทรสาร
(662) 398 9994
สำหรับพนักงำน สำมำรถร้ องเรี ยนหรื อเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรได้ โดยตรงทำง
E-mail ในระบบของบริ ษัท
3.3 ช่ องทางการติดต่ อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีควำมประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยตรง (ไม่ผำ่ นผู้บริ หำรของบริ ษัทฯสำมำรถ
ร้ องเรี ย น ได้ ที่ Email: ac.committee@origin.co.th ทัง้ นี บ้ ริ ษั ทฯ ก ำหนดนโยบำยหรื อ แนวทำงในกำรปกป้องผู้แจ้ ง
เบำะแส รวมถึงนโยบำยในกำรเก็บรักษำควำมลับของข้ อมูลเกี่ยวกับกำรแจ้ งเบำะแส
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะนำเรื่ องที่ได้ รับกำรร้ องเรี ยนเข้ ำสูก่ ระบวนกำรตรวจสอบข้ อมูลและหำแนวทำงแก้ ไขต่อไป
3.4 ช่ องทางการติดต่ อสื่อสาร
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ ฝ่ำยจัดกำรของบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ดูแลให้ บริ ษัท ฯ มีกำรติดต่อสื่อสำรและ
เปิ ด เผยข้ อ มูลอย่ำงถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ทัน เวลำ แก่ นัก ลงทุน สื่อ มวลชน และผู้มี ส่ว นเกี่ ยวข้ อ งกลุ่ม อื่ นๆ โดยใช้ สื่อ
หลำกหลำย เช่น เอกสำรเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กำรจัดประชุมและกำรแถลงข่ำวต่ำงๆ รวมทังกำรใช้
้
สื่อ
ทำงเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สำมำรถรั บ -ส่งข้ อมูลได้ อย่ำงถูกต้ องและรวดเร็ ว รวมทัง้ มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ น
ผู้รับผิดชอบดูแลเรื่ องดังกล่ำวด้ วย
3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทฯ จัดให้ มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรให้ บริ กำรและเผยแพร่
ข้ อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของบริ ษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกกลุ่ม ทังพนั
้ กงำน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ คู่ค้ำ
เจ้ ำหนี ้ นักวิเครำะห์อย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็ นธรรม และทัว่ ถึง ผ่ำนกิจกรรมสือ่ สำรที่หลำกหลำย
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ข้ อมูลติดต่อสือ่ สำรกับนักลงทุนสัมพันธ์
นำงสำวฐิ ติมำ กุลจิตติอมร
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่
:
เลขที่ 496 หมูท่ ี่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
อีเมล์
:
ir@origin.co.th
เว็บไซต์
:
www.origin.co.th
โทรศัพท์
:
(662) 399 4466
Fax
:
(662) 398 9994
นโยบายการต่ อต้ านทุจริจและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบำยที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ ควำมสำคัญในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ และ
ยึดมัน่ คุณธรรม จริ ยธรรม บริ หำรงำนด้ วยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กำหนด
แนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิที่เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร และพนักงำนในจริ ยธรรมทำงธุรกิจ และ
จรรยำบรรณพนักงำน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ “บรรษัทภิบำล” ของบริ ษัทฯ
ดัง นัน้ เพื่ อ แสดงถึงควำมมุ่งมั่น ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัป ชั่น ของบริ ษัท ในทุก รู ป แบบ ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2558 บริ ษัทฯ จึงได้ แสดงเจตนำรมย์เข้ ำเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) เพื่อกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริ ตของภำคเอกชน คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควรกำหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริ ตหรื อ
คอร์ รั ปชั่น ” เป็ นลำยลักษณ์ อักษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่ งครั ดสำหรั บกรรมกำร ผู้บริ หำรและ
พนักงำนของบริ ษัทฯ
นโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ ได้ กำหนดหลักปฏิบตั ิสำคัญเพื่อเป็ นแนวทำงในกำร
นำไปปฏิบัติ กล่ำวคือ ไม่กระทำหรื อสนับสนุนกำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชั่นไม่ว่ำกรณี ใดๆ และจะปฏิบัติตำมมำตรกำร
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ อย่ำงเคร่งครัด จัดให้ มีกำรตรวจสอบภำยในเพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจว่ำระบบกำรควบคุม
ภำยในช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท บรรลุเ ป้ำ หมำยที่ วำงไว้ ไ ด้ รวมทัง้ ตรวจสอบกำรปฏิ บัติ ง ำนของทุก หน่ว ยงำนให้ เ ป็ น ไปตำม
ข้ อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้ นหำข้ อบกพร่ องจุดอ่อน รวมถึงให้ คำแนะนำในกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบตั ิงำนให้ มี
ประสิทธิ ภำพและประสิทธิผลตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และให้ ควำมร่ วมมือกับภำครัฐในกำรปฏิบตั ิตำม
ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ ให้ ควำมมัน่ ใจต่อนักลงทุน โดยกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญของบริ ษัทฯ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน ทันเวลำ
โปร่งใส และเท่ำเทียมกัน ทังข้
้ อมูลทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ส่วนข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องได้ รับกำรดูแลโดย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ ควำมลับของบริ ษัทฯ รั่วไหลไปยังคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ
ตำมข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจำกจะเปิ ดเผยข้ อมูลผ่ำนแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) แล้ ว ข้ อมูลส่วนใหญ่ได้ นำเสนอทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึง่ ช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ลูกค้ ำ นักวิเครำะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลได้ ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและเชื่อถือได้
บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีหน่วยงำนและบุคคลที่จะประสำนและให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริ ษัทฯ
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังยั
้ งเปิ ดโอกำสให้ มีกำรชีแ้ จงพบปะและตอบข้ อซักถำมโดยผู้บริ หำรของ
บริ ษัทฯ
4.1
การรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ ตลอดจนสำรสนเทศที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรำยงำนประจำปี ดูแลคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินรวมทังงบกำรเงิ
้
นรวมของบริ ษัทฯ ให้ มีกำร
จัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีกำรตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ และมีควำมเป็ น
อิสระดูแลให้ บริ ษัทฯ เลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ จัดกำรดูแลให้ รำยงำนทำงกำรเงิน
รวมของบริ ษัทฯ มีควำมถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นจริ ง และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้ วน สมเหตุสมผล และเป็ น
ที่เชื่อถือได้
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ดแู ลให้ บริ ษัทฯ มีฝ่ำยตรวจสอบ ซึ่งทำหน้ ำที่ตรวจสอบทุกหน่วยงำนของบริ ษัทฯ เป็ น
ระยะ เพื่อให้ มีกำรบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องครบถ้ วน มีกำรปฏิบตั ิงำนตำมมำตรฐำนและมีควำมสุจริ ตตำมนโยบำยที่บริ ษัท
ฯ กำหนด และไม่ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรละเมิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน เป็ นกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนให้
บริ ษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินที่ ถูกต้ องชัดเจน และทันเวลำ สอบทำนให้ บริ ษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิ ภำพ ตลอดจนพิจำรณำกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่ำง ๆ และระเบียบของ
บริ ษัทฯ พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลำ ตำมข้ อกำหนดของกำรเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในกรณีที่มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ บริ ษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อให้ พิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมสมเหตุสมผลก่อนที่จะดำเนินกำรตำมขันตอนต่
้
อไป
4.2
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ในกำรทำหน้ ำที่พิจำรณำและนำเสนอนโยบำย
แผนงำน และผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ยง ครอบคลุมถึงทุก
หน่วยงำนในบริ ษัทฯ และครอบคลุมปั จจัยควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับวิสยั ทัศน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ ทำงธุรกิจ กำรเงิน กำร
ผลิต และกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนอื่นๆ รวมถึงสำมำรถพิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดและระดับควำมรุ นแรงของผลกระทบ
กำหนดมำตรกำรในกำรแก้ ไขและผู้รับผิดชอบที่ชดั เจน และกำหนดมำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรติดตำมประเมินผล
4.3
การควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริ ษั ท จัด ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบกำรควบคุม ภำยในที่ ค รอบคลุม ทุก ด้ ำ นทัง้ ด้ ำ นกำรเงิ น กำร
ปฏิบตั ิงำน กำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และจัดให้ มีกลไกกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องรักษำ และดูแลเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ อยูเ่ สมอ
จัดให้ มีกำรกำหนดลำดับชัน้ ของอำนำจอนุมตั ิและควำมรั บผิดชอบของผู้บริ หำรและพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลในตัวกำหนดระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่เป็ นอิสระ โดยบริ ษัทฯ
ว่ำจ้ ำงบริ ษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ ้ง จำกัด ให้ เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ ำที่
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนทังหน่
้ วยงำนธุรกิจและหน่วยงำนสนับสนุนให้ เป็ นไปตำมระเบียบที่วำงไว้

129

4.4

การทารายการของกรรมการ
1)
บริ ษัทฯ กำหนดเป็ นนโยบำยให้ กรรมกำรเปิ ด เผยรำยงำนกำรซือ้ -ขำยหุ้น กำรถื อครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ให้ ทรำบทุกครัง้
2)
บริ ษัทฯ กำหนดเป็ นนโยบำยให้ กรรมกำรต้ องรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียของกรรมกำรต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
3)
บริ ษัทฯ กำหนดเป็ นนโยบำยว่ำกำรทำรำยงำนระหว่ำงกันที่สำคัญต้ องได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4.5
การทากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ในปี 2558 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทให้ แก่นกั ลงทุน สรุปได้ ดงั นี ้









รูปแบบกิจกรรม
กำรพบปะนักลงทุน และนักวิเครำะห์ (คน)
กำรนำนักลงทุนและนักวิเครำะห์ เยี่ยมเยียนโครงกำรของบริ ษัท (ครัง้ )
กำรจัดประชุมนักวิเครำะห์ (ครัง้ )
กำรเข้ ำร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครัง้ )
กำรเข้ ำร่วมประชุมกับนักลงทุน และนักวิเครำะห์ทำงโทรศัพท์ (ครัง้ )
กำรเข้ ำร่วมกิจกรรมกำร Opportunity Day ที่ตลำดหลักทรัพย์ (ครัง้ )
กำรจัดกิจกรรมของบริ ษัท (ครัง้ )

จานวนคน / จานวนครัง้
54
2
1
15
1
1

นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรมแถลงข่ำวต่อสือ่ มวลชน (Press Conference) และเชิญสือ่ มวลชนเพื่อเข้ ำร่ วม
กิ จกรรมกของบริ ษัท เพื่อนำเสนอข่ำวสำร เหตุกำรณ์ ต่ำงๆ ที่สำคัญของบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรแพร่ ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ผำ่ นสือ่ มวลชนอีกด้ วย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และเป็ นอิสระอย่ำงแท้ จริ งจำกฝ่ ำยจัดกำร เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรที่
ชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้กำหนดนโยบำยและกำกับดูแลให้ ระบบงำนต่ำง ๆ ของบริ ษัทฯ ดำเนินไปตำม
นโยบำยที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำย และจริ ยธรรม
คณะกรรมกำรบริ ษัททำหน้ ำที่ทบทวนนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจ และพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบก่อนนำไปประกำศใช้ ตลอดจนบริ ษัท ฯ ได้ จดั ให้ มีกำรเปิ ดเผยรำยชื่อ ประวัติ
และบทบำทหน้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุด ย่อ ยอี ก 4 คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมกำรบริ ห ำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ในรำยงำน
ประจำปี 2558 และใน www.origin.co.th นอกจำกนันคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทยังสนับสนุนให้ ประธำนกรรมกำรชุดย่อย
เปิ ดเผยจำนวนครัง้ ของกำรประชุม จำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ ำร่ วมประชุมในปี ที่ผ่ ำนมำและควำมเห็นต่อกำร
ทำนหน้ ำที่ไว้ ในรำยงำนประจำปี ด้วย
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ไม่เพียงเท่ำนี ้บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยกระบวนกำรกำหนดและควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนไว้ ในรำยงำนประจำปี
2558 ในหัวข้ อเรื่ องค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและผู้บริ หำร โดยเป็ นกำรเปิ ดเผยจำนวนครัง้ ที่เข้ ำประชุมของกรรมกำรใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ มีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฎในตำรำงกำรเข้ ำประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และ
จ ำนวนค่ ำ ตอบแทนที่ จ่ ำ ยให้ แ ก่ ค ณะกรรมกำรคณะต่ ำ งๆ ปรำกฎในตำรำงกำรเปรี ย บเที ย บค่ ำ ตอบแทนของ
คณะกรรมกำรคณะต่ำงๆ ระหว่ำงปี 2557 และปี 2558
คณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้มีหน้ ำที่รับผิดชอบต่อควำมถูกต้ องและครบถ้ วนของกำรจัดทำงบกำรเงินของบริ ษัท
ให้ มีควำมโปร่ งใส ถูกต้ อง รวมถึงกำรจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมทังสำรสนเทศกำรเงิ
้
นที่ปรำกฎในรำยงำนประจำปี ซึ่งงบกำรเงินดังกล่ำวจัดตังขั
้ นตำมมำตรฐำนกำรบั
้
ญชี รับรอง
ทัว่ ไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบจ
้
ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิสระและ
ไม่เป็ นผู้บริ หำร เป็ นผู้สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินประจำไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี ให้ มีควำมถูกต้ องครบถ้ วน
และเป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำต่อไป
ฝ่ ำยบัญชีของบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่นำเสนอข้ อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงและรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ซึ่งได้ ถือปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 89/12 และประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ ควำมเห็น
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญในเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่ งใส ถูกต้ อง และครบถ้ วน และรวดเร็ ว
ทันเวลำ ไม่วำ่ จะเป็ นข้ อมูลทำงกำรเงิน หรื อข้ อมูลทัว่ ไปที่สำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทรำบ โดยผ่ำนช่องทำงและสือ่ กำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ อำทิ กำรแจ้ งข้ อมูล
โดยผ่ำนระบบสือ่ อิเล็คทรอนิคส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำรแจ้ งข้ อมูลโดยผ่ำน www.origin.co.th เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริ ษัทยังได้ จัดให้ มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน และ
รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเปิ ดเผยควบคู่กันไปกับรำยงำนของผู้สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ ในรำยงำน
ประจำปี เป็ นประจำทุกปี
กำรเผยแพร่ ข้อมูลของบริ ษัทฯ แก่นกั ลงทุนทังที
้ ่เป็ นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนำคตเป็ นอำนำจของ
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จดั กำร รองกรรมกำรผู้จดั กำร โดยนักลงทุนสำมำรถติดต่อได้ ที่สว่ นงำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ของ
บริ ษัทฯ หมำยเลขโทรศัพท์ (662) 399 4466 หรื อ www.origin.co.th
5.1 วาระในการดารงตาแหน่ ง
วำระในกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรบริ ษัท ได้ กำหนดให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน พ.ศ.
2535 ส่วนกรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วำระ เว้ นแต่ได้ รับมติเห็นชอบเป็ นเอก
ฉันท์จำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำกรรมกำรดังกล่ำวได้ กระทำคุณประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เป็ น
อย่ำงยิ่งและกำรดำรงตำแหน่งตำมวำระที่กำหนดมิได้ ทำให้ ควำมเป็ นอิสระขำดหำยไป รวมทังต้
้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้ถือหุ้นด้ วย
5.2 การกาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทำหน้ ำที่เสนอแนวทำงและวิธีกำรในกำรกำหนดค่ำเบี ้ยประชุม
ค่ำรับรอง เงินรำงวัล และบำเหน็จ รวมทังผลประโยชน์
้
อื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นเงินค่ำตอบแทน ให้ แก่กรรมกำรบริ ษัท โดย
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กำรเสนอเรื่ องเพื่อขอควำมเห็นจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อขออนุมตั จิ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจำทุกปี เว้ น
แต่สทิ ธิอนั พึงมีพงึ ได้ ตำมระเบียบของบริ ษัทฯ
5.3 คณะกรรมการชุดย่ อยต่ าง ๆ
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะแต่งตังกรรมกำรชุ
้
ดย่อยแต่ละชุดจำกผู้มีคณ
ุ สมบัติที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรชุด
ย่อยแต่ละชุดจะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีอำนำจแจ้ งให้ ฝ่ำยบริ หำรเข้ ำร่วม
ประชุม ชี ้แจง หรื อจัดทำรำยงำนเสนอ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้อนุมตั ิกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละ
ชุด
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมำกำรชุ
้
ดย่อยจำนวน 4 ชุด
1) คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ หำร มีจำนวนไม่เกิน 9 คน และจะต้ องเป็ นกรรมกำร
บริ ษัทหรื อผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัท โดยตำแหน่งต่อไปนี ้ให้ ถือเป็ นกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทฯโดยตำแหน่ง
(1)
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
(2)
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่วม
(3)
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร
(4)
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและธุรกำร
(5)
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
(6)
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยพัฒนำโครงกำร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้ อย 1 คน ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จะทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบดำรงตำแหน่งวำระละ 3 ปี เมื่อพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตังกลั
้ บเข้ ำมำเป็ น
กรรมกำรใหม่ได้ อีก
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระเป็ นส่วนใหญ่ มีกรรมกำร
อย่ำงน้ อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดำรงตำแหน่งวำระ ละ 3 ปี เมื่อพ้ นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตังกลั
้ บเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรใหม่ได้ อีก
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 3 คน ดำรงตำแหน่งวำระละ 3 ปี เมื่อ
พ้ นจำกตำแหน่งอำจได้ รับกำรแต่งตังกลั
้ บเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรใหม่ได้ อีก
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรประชุม เพื่อปฏิบตั ิงำนตำมหน้ ำที่รวมตลอดถึงกำรรับทรำบผลกำรดำเนินงำนเป็ น
ประจำอย่ำงน้ อยทุก 3 เดือน ในกำรประชุมกรรมกำรต้ องสำมำรถแสดงควำมเห็นและใช้ ดลุ ยพินิจได้ อย่ำงเป็ นอิสระ
จำนวนองค์ประชุมของกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท จะต้ องมีกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทังหมดที
้
่เข้ ำร่ วมประชุม ทังนี
้ ้กรรมกำรจะเข้ ำร่ วมประชุมทุกครัง้ นอกจำกจะมีเหตุจำเป็ นอันเป็ นเหตุสดุ วิสยั
ซึ่งต้ องแจ้ งต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นกำรล่วงหน้ ำ บริ ษัทฯ จะรำยงำนจำนวนครัง้ ที่เข้ ำร่ วมประชุมของ
กรรมกำรแต่ละท่ำนไว้ ในรำยงำนประจำปี และบริ ษัทฯได้ จดั ให้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดตำรำงกำรประชุม
ล่วงหน้ ำทัง้ ปี เพื่อให้ คณะกรรมกำรทุกท่ำนได้ ทรำบกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ ำ เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมกำรทุกท่ำน เพื่อยืนยันกำหนดวัน และแจ้ งให้ ทรำบถึง เวลำ
สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยจัดส่งเป็ นกำรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วัน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเป็ นผู้รวบรวม
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เอกสำรประกอบกำรประชุมจำกฝ่ ำยจัดกำรเพื่อจัดส่งให้ คณะกรรมกำรล่วงหน้ ำ โดยเอกสำรดังกล่ำวจะเป็ นข้ อมูลที่
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจและกำรใช้ ดลุ ยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระของคณะกรรมกำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัทจะ
เป็ นผู้บนั ทึกประเด็นในกำรประชุม เพื่ อจัดทำเป็ นรำยงำนกำรประชุม ที่มีเนื ้อหำสำระครบถ้ วนและเสร็ จสมบูรณ์ภำยใน
14 วัน นับจำกวันประชุมเสร็ จสิ ้น เพื่อเสนอให้ ประธำนกรรมกำรลงนำมและจะต้ องจัดให้ มีระบบกำรจัดเก็บที่ดี สะดวก
ต่อกำรค้ นหำ และเป็ นควำมลับ
5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีโอกำสประชุมโดยไม่มีกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรเข้ ำร่ วมประชุมตำมควำมจำเป็ น เพื่อให้
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรได้ อภิปรำยปั ญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยูใ่ นควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้ วย
กำรหำรื อจึงเป็ นไปอย่ำงอิสระ โดยมีกำรประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ สอดคล้ องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
ในปี 2558 ได้ มีกำรประชุมในวันที่ 16 มกรำคม 2559
5.6 การประชุมกรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ กรรมกำรอิสระมีกำรประชุมกันเอง เพื่อให้ มีกำรอภิปรำยเรื่ องต่ำงๆได้ อย่ำง
อิสระ โดยจัดให้ มีกำรประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ สอดคล้ องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยในปี 2558
ได้ มีกำรประชุมในวันที่ 16 มกรำคม 2559
5.7 การรายงานข้ อมูล
1) คณะกรรมกำร มีหน้ ำที่รับผิดชอบต่อรำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงิน และข้ อมูลทัว่ ไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
ทั่วไปอย่ำงถูกต้ องตำมควำมเป็ นจริ ง ครบถ้ วนโปร่ งใส มีคำอธิ บำยอย่ำงมีเหตุผลพร้ อมตัวเลขสนับสนุน ทัง้ ในด้ ำน
นโยบำยผลกำรดำเนินงำน แนวโน้ มในอนำคต ตลอดจนผลสำเร็ จ และอุปสรรคของกิจกำร
2) คณะกรรมกำรมีควำมเข้ ำใจ และสนับสนุนกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนทำงวิชำชีพของผู้สอบ
บัญชี
3) คณะกรรมกำรได้ จัดทำรำยงำนแสดงถึงควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อกำรจัดทำและเปิ ด เผย
รำยงำนทำงกำรเงิ นของกิ จกำรเสนอไว้ ในรำยงำนประจำปี ควบคู่กับงบกำรเงิ น และรำยงำนของผู้สอบบัญชี โดย
ครอบคลุมถึง
3.1) ข้ อกำหนดของกฎหมำย ที่กำหนดให้ คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ ต้ องจัดทำให้ มีกำรจัดทำงบ
กำรเงิน เพือ่ แสดงถึงฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำที่เป็ นจริ ง และสมเหตุสมผล
3.2) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท ในกำรจัดกำรให้ มีข้อมูลทำงบัญชีที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษำไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ ทรำบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดกำร
ทุจริ ต หรื อมีกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติ
3.3) ให้ คำยืนยันว่ำบริ ษัทฯ ได้ ถือปฏิบตั ิ ตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปใช้ นโยบำยบัญชีที่
เหมำะสมและถือปฏิบตั ิโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้ มีกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลอย่ำงรอบคอบในกำร
จัดทำงบกำรเงินของบริ ษัท
5.8 แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษัทจัดให้ มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริ หำร โดยเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้ อมของบุคลำกรใน
องค์กรเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ บริ ษัทฯ มีผ้ บู ริ หำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ สำมำรถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนำคต
ทังนี
้ ้ได้ กำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำไว้ อย่ำงเป็ นระบบ
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5.9 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน ก่อนกำรทำหน้ ำที่กรรมกำร เพื่อให้
กรรมกำรใหม่รับทรำบควำมคำดหวังที่บริ ษัทฯ มีตอ่ บทบำท หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวทำง
ปฏิบตั ิในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทฯ ตลอดจนสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในธุรกิจและกำรดำเนินงำนด้ ำนต่ำงๆ ของ
บริ ษัทฯ เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ ของกรรมกำร โดยในปี ที่ 2558 บริ ษัทได้ จัดให้ มีกำรปฐมนิเ ทศ
กรรมกำรใหม่ขึ ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2558 ให้ แก่กรรมกำรใหม่จำนวน 1 ท่ำน คือ นำยเมธำ จันทร์ แจ่มจรัส
5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทฯสนับสนุนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรระดับสูงเข้ ำร่ วมสัมมนำหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ รวมทังพบปะแลกเปลี
้
่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้บริ หำรระดับสูงขององค์กรต่ำงๆ อยู่
เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมกำรบริ ษัทควรเข้ ำร่ วมสัมมนำอย่ำงน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษั ท ไทย (IOD) ซึ่ ง ได้ แก่ หลัก สู ต ร Directors Certification Program (DCP) หลัก สู ต ร Directors Accreditation
Program (DAP)หลั ก สู ต ร Audit Committee Program (ACP) หลั ก สู ต ร Executive Development Program (EDP)
ทังนี
้ ้ เพื่อนำควำมรู้ และประสบกำรณ์ มำประยุกต์ใช้ ในกำรพัฒนำบริ ษัทฯต่อไป โดยในปี 2558 มีกรรมกำรได้ เข้ ำร่ วม
สัมมนำในหลักสูตรต่ำงๆได้ แก่ นำงวีณำ อรัญญเกษม เข้ ำร่วมอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 212/2015
5.11 การติดต่ อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูงของบริ ษัทฯ เข้ ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยเป็ น
ผู้นำเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวกับวำระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ รับทรำบ
ข้ อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้บริ หำรที่รับผิดชอบงำนโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริ หำรก็มีโอกำสได้ เรี ยนรู้ และทำควำมเข้ ำใจ
มุมมองของคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีกำรพบปะและแลกเปลี่ย นควำมคิดเห็น ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บ ริ ห ำร
ระดับสูงในโอกำสอื่นๆ นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อให้ กรรมกำรได้ มีโอกำสทำควำมรู้ จกั คุ้นเคย
กับผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทฯ
6. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีเลขำนุกำรบริ ษัทขึ ้น โดยแต่งตัง้ นำงสำววำริ ศำ วำระแก่นทรำย ทำหน้ ำที่
เลขำนุก ำรคณะกรรมกำรบริ ษั ท และเป็ น เลขำนุก ำรบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรงำนของบริ ษั ท ฯ ด ำเนิ น ไปอย่ำ งมี
ประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1) ให้ คำแนะนำและสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท เกี่ยวกับข้ อกฎหมำยและระเบียบปฏิบตั ิต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
2) ดูแลให้ มีกำรดำเนินกำรตำมหลักกำรกำกับดูแ ลกิจกำรที่ดี รวมทังติ
้ ดตำมให้ นโยบำยและข้ อแนะนำของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท มีผลในทำงปฏิบตั ิ
3) รับผิดชอบในกำรจัดทำและจัดเก็บเอกสำรสำคัญต่ำง ๆ
4) กำกับดูแลให้ บริ ษัทฯ และคณะกรรมกำรบริ ษัท และฝ่ ำยจัดกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกฎหมำยและระเบียบปฏิบตั ิ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
5) ติดต่อสือ่ สำรกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม
6) ติดต่อสือ่ สำรกับหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2557 บริ ษัทฯ กำหนดนโยบำยกำร
กำกับดูแลและกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำหนดมำตรกำรและกลไกทังทำงตรง
้
และทำงอ้ อมเพื่อให้ บริ ษัทฯ สำมำรถกำกับดูแลและบริ หำรจัดกำรกิ จกำรของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม รวมถึงกำร
ติดตำมดูแลให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมมีกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ ได้ เสมือนเป็ นหน่วยงำน
ของบริ ษัทฯ เอง และเป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทฯ รวมถึงกฎหมำยบริ ษัทมหำชน กฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกำศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมดังกล่ำว
ในกรณีที่นโยบำยนี ้กำหนดให้ กำรทำรำยกำรหรื อกำรดำเนินกำรใดๆ ซึง่ มีนยั สำคัญหรื อมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม เป็ นเรื่ องที่จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่กรณี) ให้ กรรมกำรบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ในกำรจัดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิเรื่ องดังกล่ำวก่อนที่บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่วม
จะจัด ประชุม คณะกรรมกำร และ/หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ของตนเองเพื่ อ พิ จ ำรณำอนุมัติ และ/หรื อ ก่ อ นกำรท ำรำยกำรหรื อ
ดำเนินกำรในเรื่ องนัน้ ในกำรนี ้ ให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข ขัน้ ตอนและวิธีกำรที่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะขออนุมตั ินนตำมที
ั้
่ กำหนดไว้ ในกฎหมำยบริ ษัทมหำชน กฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ
ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ด้ วยโดย
อนุโลมด้ วย (เท่ำที่ไม่ขดั หรื อแย้ ง) อย่ำงครบถ้ วนและถูกต้ อง
1.

กำรทำรำยกำรหรื อกำรดำเนินกำรใดๆ ของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่กรณี)
(1)

เรื่ องที่จะต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ
(ก)

กำรแต่งตังหรื
้ อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมกำร หรื อผู้บริ หำรในบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่วมอย่ำง
น้ อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม โดยให้ กรรมกำรและ
ผู้บ ริ ห ำรที่ บ ริ ษั ท ฯ เสนอชื่ อ หรื อ แต่ง ตัง้ มี ดุล ยพิ นิ จ ในกำรพิ จ ำรณำออกเสีย งในกำรประชุม
คณะกรรมกำรของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัท ร่ วมในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรทัว่ ไปและ
ดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่วมได้ ตำมแต่ที่กรรมกำร และผู้บริ หำรของ
บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/
หรื อ บริ ษัทร่วม เว้ นแต่เรื่ องที่กรรมกำรและผู้บริ หำรรำยนันมี
้ สว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรตำมวรรคข้ ำงต้ นที่ได้ รับกำรเสนอชื่อนัน้ ต้ องเป็ นบุคคลที่มีรำยชื่ออยู่ใน
ระบบข้ อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมี
คุณสมบัติบทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขำดควำมน่ำไว้ วำงใจตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ว่ำด้ วยกำรกำหนดลักษณะขำด
ควำมไม่นำ่ ไว้ วำงใจของกรรมกำร และผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ

(ข)

กำรพิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลประจำปี และเงินปั นผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริ ษัทย่อย
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(ค)

กำรแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทย่อย เว้ นแต่กำรแก้ ไขข้ อบังคับในเรื่ องที่มีนยั สำคัญตำมข้ อ (2) (ฉ)

(ง)

กำรพิจำรณำอนุมตั ิงบประมำณประจำปี ของบริ ษัทย่อย

รำยกำรตังแต่
้ ข้อ (จ) ถึงข้ อ (ฐ) นี ้เป็ นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระสำคัญ และหำกเข้ ำทำรำยกำรจะมีผลกระทบ
อย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อย ดังนัน้ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ ก่อน ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคำนวณขนำดรำยกำรที่บริ ษัทย่อยจะเข้ ำทำ
รำยกำรเปรี ยบเทียบกับขนำดของบริ ษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำยกำรตำมที่กำหนดไว้ ใน
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรื อ เรื่ อง กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (แล้ วแต่กรณี) มำ
บังคับใช้ โดยอนุโลม) แล้ วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้ รับกำรพิจำรณำอนุม ติจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ซึ่ง
รำยกำรดังต่อไปนี ้คือ
(จ)

กรณี ที่ บ ริ ษัท ย่อยตกลงเข้ ำท ำรำยกำรกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษัท ย่อย หรื อ รำยกำรที่
เกี่ยวกับกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทย่อย

(ฉ)

กำรโอนหรื อสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรี ยกร้ องที่ มีต่อผู้ที่ก่อควำมเสียหำยแก่
บริ ษัทย่อย

(ช)

กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษัทย่อยทังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ซ)

กำรซื ้อหรื อกำรรับโอนกิจกำรของบริ ษัทอื่นมำเป็ นของบริ ษัทย่อย

(ฌ) กำรเข้ ำทำ แก้ ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัทย่อยทั ง้ หมดหรื อบำงส่วนที่
สำคัญ กำรมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษัทย่อย หรื อกำรรวมกิจกำรของบริ ษัท
ย่อยกับบุคคลอื่น
(ญ) กำรเช่ำ หรื อให้ เช่ำซื ้อกิจกำรหรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทย่อยทังหมดหรื
้
อส่วนที่มีสำระสำคัญ

(2)

(ฎ)

กำรกู้ยืมเงิน กำรให้ ก้ ูยืมเงิน กำรให้ สินเชื่อ กำรค ้ำประกัน กำรทำนิติกรรมผูกพันบริ ษัทย่อยให้
ต้ องรับภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น หรื อกำรให้ ควำมช่วยเหลือด้ ำนกำรเงินในลักษณะอื่นใดแก่บคุ คล
อื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย

(ฏ)

กำรเลิกกิจกำรของบริ ษัทย่อย

(ฐ)

รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อยและเป็ นรำยกำรที่จะมีผลกระทบต่อบริ ษัท
ย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญ

เรื่ องที่จะต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(ก)

กรณี ที่ บ ริ ษัท ย่อยตกลงเข้ ำท ำรำยกำรกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษัท ย่อย หรื อ รำยกำรที่
เกี่ยวกับกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีท่ีเมื่อคำนวณ
ขนำดของรำยกำรที่บริ ษัทย่อยจะเข้ ำทำรำยกำรเปรี ย บเทีย บกับ ขนำดของบริ ษัทฯ (โดยนำ
หลักเกณฑ์กำรคำนวณรำยกำรตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำบังคับใช้ โดยอนุโลม) แล้ วอยูใ่ น
เกณฑ์ต้องได้ รับกำรพิจำรณำอนุมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
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(ข)

กำรเพิ่ ม ทุ น โดยกำรออกหุ้ นเพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยและกำรจั ด สรรหุ้ น รวมทัง้ กำรลดทุน
จดทะเบี ย นซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ นเดิ ม ของผู้ ถื อ หุ้ นอัน จะเป็ นผลให้ สัด ส่ ว น
กำรใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ ทังทำงตรงและ/หรื
้
อทำงอ้ อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ำร้ อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทังหมดในที
้
่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยนัน้ หรื อเป็ นผลให้ สัดส่วนกำรใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ ทัง้
ทำงตรงและ/หรื อทำงอ้ อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้ อย
กว่ำร้ อยละห้ ำสิบ (50) ของจำนวนเสียงทังหมดในที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยนัน้

(ค)

กำรดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นผลให้ สดั ส่วนกำรใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ ทังทำงตรง
้
และ/หรื อทำงอ้ อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ำร้ อยละสิบ
(10) ของจำนวนเสียงทังหมดในที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย หรื อเป็ นผลให้ สดั ส่วนกำรใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ ทังทำงตรงและ/หรื
้
อทำงอ้ อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย
ไม่วำ่ ในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่ำร้ อยละห้ ำสิบ (50) ของจำนวนเสียงทังหมดในที
้
่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทย่อยในกำรเข้ ำทำรำยกำรอื่นใด ที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย

(ง)

กำรเลิกกิจกำรของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคำนวณขนำดของกิจกำรบริ ษัทย่อยที่จะ
เลิกนันเปรี
้ ยบเทียบกับขนำดของบริ ษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำยกำรตำมที่กำหนดไว้
ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน มำบังคับใช้ โดยอนุโลม) แล้ วอยู่ใน
เกณฑ์ต้องได้ รับกำรพิจำรณำอนุมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

(จ)

รำยกำรอื่ น ใดที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ำยกำรธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยและรำยกำรที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
บริ ษัทย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีท่ีเมื่อคำนวณขนำดรำยกำรนันเปรี
้ ยบเทียบกับ
ขนำดของบริ ษัท ฯ (โดยน ำหลัก เกณฑ์ กำรคำนวณรำยกำรตำมที่ ก ำหนดไว้ ในประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน มำบังคับใช้ โดยอนุโลม) แล้ ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับกำร
พิจำรณำอนุมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

(ฉ)

กำรแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทย่อยในเรื่ องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน
และกำรผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรแก้ ไขข้ อบังคับของ
บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ใ นกำรออกเสี ย งลงคะแนนของบริ ษั ท ฯ ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรของบริ ษัทย่อย และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย หรื อกำรจ่ำยเงินปั นผล
ของบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น

2. กรรมกำรของบริ ษัทฯ จะต้ องดำเนินกำรให้ บริ ษัทย่อยมีระบบควบคุมภำยใน ระบบบริ หำรควำมเสี่ยง และ
ระบบป้องกันกำรทุจริ ต รวมถึงกำหนดให้ มีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วมที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่ วมจะเป็ นไปตำมนโยบำยอื่นๆ ของบริ ษัทอื่น และนโยบำยฉบับนี ้รวมถึง กฎหมำยและ
ประกำศเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ อย่ำง
แท้ จริ งและติดตำมให้ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่วมเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ
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รำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ/หรื อ รำยกำรที่มีนยั สำคัญอื่นใดต่อบริ ษัทฯ และดำเนินกำร
ต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมตำมที่
กำหนดไว้ ในนโยบำยและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ อย่ำงครบถ้ วนและถูกต้ อง
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยรอบปี บัญ ชี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2557 และ 31 ธันวำคม 2558 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee) ของกลุม่ บริ ษัทฯ คิดเป็ นจำนวนรวม
1.3 ล้ ำนบำท และ 1.54 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และไม่มีคำ่ บริ กำรอื่น (non-auditfee)
การปฎิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ ประกอบกิจการด้ วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อม อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็ นเครื่ องกํากับให้ การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เป็ นไปด้ วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อผลดีตอ่ ความยัง่ ยืนของกิจการ ผู้มีสว่ นได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
อย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี ้
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษัทฯ เน้ นการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมดูแลและแบ่งปั นผลประโยชน์ ให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องอย่าง
ถูกต้ อง เหมาะสมและครอบคลุม เคารพในสิทธิ มนุษยชนของบุคลากรของบริ ษัทฯ มีการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ ที่
เหมาะสมได้ มีโอกาสเข้ ามาร่วมทํางานกับบริ ษัทฯ
2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทฯ จะดําเนินธุรกิจโดยให้ ความสําคัญในการต่อต้ านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ และยึดมัน่ คุณธรรม
จริ ยธรรม บริ หารงานด้ ว ยความโปร่ งใส และรั บผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้ เ สียทุกฝ่ าย ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ เพื่อเป็ นแนวทางในการนําไปประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสมของ
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน ดังนี ้
 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะไม่กระทําหรื อสนับสนุนการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
และจะปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด
 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมี หน้ า ที่ ปฏิ บัติตามนโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จการที่ ดีและการ
ต่อต้ านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายให้ ฝ่าบบริ หารนํามาตรการ
ต่อต้ านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ไปสื่อสารและปฏิบตั ิตาม
 สร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม
 จัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานภายในองค์ กร เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริ ตต่อ
หน้ าที่ และพร้ อมจะนํ าหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกํ ากับ ดูแลกิ จการที่ ดีเป็ น หลัก
้ กร
ปฏิบตั ิในการดําเนินงานด้ วยความเคร่งครัดทังองค์
 บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารงานบุคลากรที่สะท้ อนถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษัทฯ ต่อมาตรการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต หรื อ คอร์ รั ป ชั่ น ตั ง้ แต่ ก ารคัด เลื อ ก การอบรม การประเมิ น ผลงาน การให้
ผลตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่ง
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 บริ ษัทฯ จัดให้ มีการตรวจสอบภายในเพื่ อให้ เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้
บริ ษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ รวมทังตรวจสอบการปฏิ
้
บตั ิงานของทุกหน่วยงานให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนด กฎระเบียบ และช่วยค้ นหาข้ อบกพร่ องจุดอ่อน รวมถึงให้ คําแนะนําในการพัฒนาระบบ
การปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 ให้ ความร่ วมมือกับภาครัฐ ในการกําหนดให้ ทุกหน่วยงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับภาครัฐ เปิ ดเผยแบบ
แสดงบัญชี รายรั บ – รายจ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริ ตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจด้ วยความเคารพต่อสิทธิ มนุษยชนโดยมีการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิ เสรี ภาพ
ตลอดจนปฏิบตั ิต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็ นรากฐานของการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
 บริ ษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจสอบดูแลมิให้ ธุรกิจของตน
เข้ า ไปมี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การล่ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุษ ยชน เช่ น ไม่ ส นับ สนุน การบังคับ ใช้ แ รงงาน
(Forced Labour) ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก (Child Labour) เป็ นต้ น
 บริ ษัทฯ เคารพสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้ รับข้ อมูลหรื อความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทังจั
้ ดให้ มี
ช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเสรี
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษั ท ฯ ให้ ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นางานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลทั ง้ ระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กําหนดผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมจัดให้ มีสวัสดิการ
อย่างเหมาะสมส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงานมีโอกาสก้ าวหน้ าในสายอาชีพตลอดจนเสริ มสร้ างบรรยากาศ
การทํางานอย่างมีสว่ นร่วม เพื่อความสุขทังกายและใจของพนั
้
กงานอันจะนําไปสูผ่ ลการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
และก่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนโยบายการบริ หารงานบุคคล ดังนี ้
1. จะพิ จ ารณาคัด เลื อ กพนัก งานที่ มี ค วามรู้ ความสามารถภายในบริ ษั ท ฯ เพื่ อ บรรจุใ นตํ า แหน่ ง
ที่ สูง ขึ น้ ก่ อ นการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็ น พนัก งานจากภายนอกบริ ษั ท ฯ มุ่ง สรรหาและคัด เลื อ ก
พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทศั นคติที่ดี เข้ ากับองค์กรได้ มาร่ วมงานกับบริ ษัทฯ ตามความจําเป็ น และ
ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคํานึงถึงการใช้ ทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
2. จะส่งเสริ มความก้ าวหน้ าของพนักงาน โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และ
ดูแลพนักงานทุกระดับ ให้ ได้ รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถ
ทํางานในหน้ าที่ปัจจุบนั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้ อมในการรับผิดชอบงานที่สงู ขึ ้นในอนาคต
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3. จะบริ หารค่าจ้ าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้ เป็ นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริ ษัทชันนํ
้ าและ
ปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาวะในปั จ จุ บั น อยู่ เ สมอ และจะใช้ ระบบคุ ณ ธรรม (Merit System)
ในการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน และการเลื่อนตําแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของ
พนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน
4. จะส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ให้ พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทํางาน เสมือนหนึง่ เป็ นบุคคลใน
ครอบครั วเดียวกัน ซึ่งถื อเป็ นวัฒนธรรมองค์ กรที่สําคัญของบริ ษัทฯ ซึ่งทําให้ ผลประการของบริ ษัทสามารถ
เติบโตแบบก้ าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
โดยบริ ษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) การสรรหา
บริ ษัทฯ มีการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นําความแตกต่าง
ด้ านเชื อ้ ชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรื อความ
ทุพพลภาพ มาเป็ นปั จจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้ างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตาม
กระบวนการคัดเลือกตามวิธีการที่กําหนดไว้ นอกจากนี ้ หากมีตําแหน่งงานว่างลงหรื อมีตําแหน่งงานใหม่เกิดขึ ้น
บริ ษัทฯ มี นโยบายที่ จะสรรหาบุคลากรที่ เหมาะสมจากพนักงานภายในของบริ ษัท ฯ ก่อนการคัดเลื อ กจาก
บุคลากรภายนอก ยกเว้ นแต่ไม่มีบคุ คลที่เหมาะสม บริ ษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบคุ คลภายนอก โดยจะสรร
หา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทศั นคติที่ดี เข้ ากับองค์กรได้ มาร่ วมงานกับบริ ษัทฯ ตาม
ความจํ าเป็ น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคํานึงถึงการใช้ ทรั พยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด
(2) การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ฯ ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของการพัฒ นาบุค ลากรทุก ระดับ โดยมี น โยบายการพัฒ นา
พนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ฝึ กฝนทั ก ษะและเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพ และความสามารถของพนั ก งาน
โดยสนับสนุนทัง้ การจัดการฝี กอบรมให้ แ ก่พนักงานและมี สวัสดิการสนับ สนุนเรื่ องทุนการศึกษาต่อ ให้ แ ก่
พนักงานโดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ มีการพัฒนาฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทังภายในและ
้
ภายนอกบริ ษัท เช่น ให้ ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานในการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และความรู้ ด้านอื่นๆ
ทัว่ ไปทังด้
้ านกฎหมาย หรื อ สวัสดิการต่างๆ หรื อ ส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริ ษัทฯ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยนําความรู้ ที่ได้ มาใช้ กบั การทํางานหรื อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ ดี
ยิ่งขึ ้นรวมถึงกระตุ้นและสร้ างเสริ มความร่ วมมือในการทํางานเป็ นทีม รักษาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ร่วมงาน
ด้ วยกันและระหว่างหัวหน้ างานและผู้ปฏิบตั ิงาน
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาและส่งเสริ มความรู้ แก่พนักงาน รวมไปถึงเรื่ องของการสร้ างความสุข
ในการทํางาน ด้ วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทังปี
้ เพื่อให้ พนักงานผ่อนคลายจากความเครี ยด และส่งเสริ ม
การสร้ างความสัมพันธ์ อันดีของพนักงานในองค์ กร เพื่อประสิทธิ ภาพในการทํางาน ลดปั ญหาเรื่ องของการ
สื่อสารระหว่างแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
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1. กิจกรรมวันรวมใจ ORIGIN
เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นในทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็ นการสื่อสาร ข้ อมูล พร้ อมทังแนะนํ
้
าผู้บริ หารและพนักงานใหม่
รวมไปถึงนโยบายต่างๆ ให้ แก่พนักงานทราบ ทังนี
้ ้จะมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาให้ ความรู้
แก่พนักงาน ซึง่ วันดังกล่าว จะเป็ นวันที่พนักงานทุกระดับขององค์กรได้ มารวมตัวกันเพื่อแลกทําความรู้จกั และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
2. กิจกรรมเลี ้ยงสังสรรค์ประจําไตรมาส
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ หวั หน้ างานพาพนักงานใต้ บงั คับบัญชาไปทํากิจกรรมร่ วมกันในแผนก เพื่อเป็ นการ
ผ่อนคลายความเครี ยดจากการทํางานและทําให้ พนักงานเก่าและใหม่ ได้ พบปะ ทํากิจกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยให้
พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ ากับองค์กรได้ อย่างรวดเร็ว
3. กิจกรรม ORIGIN ONE Day Trip
บริ ษัทฯ จัดกิจกรรมพาพนักงานไปสถานที่ท่องเที่ยวตามเทศกาลซึ่งไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร โดยเป็ น
สถานที่ ที่ ส ะดวกในการเดิ น ทาง โดยใช้ ร ะยะเวลาเพี ยง 1 วัน โดยให้ พ นัก งานที่ ส นใจลงทะเบี ยนเข้ าร่ วม
กิจกรรมล่วงหน้ า ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ พาพนักงานที่สนใจร่ วมกิจกรรม เดินทางไปทํากิจกรรมที่
จังหวัด ระยอง จํานวน 1 ครัง้
4. กิจกรรม ORGIN Outing Trip
กิจกรรมที่พาพนักงานของไปบริ ษัทฯ ไปทํากิจกรรม Team Building เพื่อสร้ างความสามัคคีภายในองค์กร และ
พักผ่อนนอกสถานที่
5. กิจกรรม ORGIN Half Year Party
กิ จกรรมที่ จัดขึน้ เพื่ อเป็ นการขอบคุณพนักงาน ที่ เหน็ดเหนื่ อยมาตลอดครึ่ งปี แรก รวมถึงเป็ นการประกาศ
เป้าหมายในช่วงครึ่งปี หลังให้ พนักงานทุกฝ่ ายได้ รับทราบโดยทัว่ กัน

6. กิจกรรม Small Group Activity
บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก โดยการรวมกลุ่มของพนักงานในแต่ละแผนก จํานวน 5-10
ท่าน เพื่อการแก้ ไขปั ญหาในการทํางาน รวมไปถึงปรับปรุ งและพัฒนา กระบวนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพที่
ดียิ่งขึ ้น ทําให้ เกิดการปรับปรุงอย่างเนื่อง นําไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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7. การจัดอบรมให้ แก่พนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการให้ ความรู้และเพิ่มทักษะในการทํางาน รวมไปถึงทักษะการบริ หารของพนักงาน
ในทุกระดับ ซึง่ บริษัทฯ ได้ จดั อบรมโดยมีวิทยากรภายใน ร่วมแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ ที่งนี ้บริษัทฯ ยัง
เชิญวิทยากรจากภายนอกขององค์กรมาให้ ความรู้ และการส่งพนักงานไปอบรมกับองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการ
จัดทําหลักสูตรร่วมกับสถาบันภายนอก เพื่อให้ เหมาะสมกับพนักงานขององค์กรในทุกระดับ เช่น
- การเข้ าร่วมสัมมนาและประชุมต่างๆ เพื่อเป็ นการติดตามสถานการณ์ให้ ทนั ต่อโลกในปั จจุบนั
- หลักสูตรการฝึ กอบรมด้ านภาษาให้ แก่พนักงานขาย ได้ แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปนุ่
- ร่ วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี จัดทําหลักสูตรอบรมทังภาคทฤษฏี
้
และปฏิบตั ิให้ แก่พนักงานกลุ่มแม่บ้าน
เพื่อการบริ การที่มีมาตรฐาน โดยอาจารย์ ผ้ ูมีความรู้ และประสบการณ์ เชี่ ยวชาญในงานด้ านการ
บริการโดยเฉพาะ
- การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของพนักงานขาย และพนักงานฝ่ ายบริ หารนิติบุคคลที่ต้องพบปะ
ลูกค้ า เช่น หลักสูตรสอนการแต่งหน้ า และพัฒนาบุคลิกภาพ
- อบรมหลักสูตรระยะสัน้ และระยะยาวที่สถานบันการศึกษาเป็ นผู้จัด เช่น อบรม HROD ซึ่งจัดโดย
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้การจัดฝึ กอบรมและการจัดกิจกรรมภายในบริ ษัทฯ วัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมี
การพัฒนา ศักยภาพการเรี ยนรู้ พัฒนาความสามารถและทักษะให้ เพียงพอในการทํางาน รวมไปถึงการเพิ่ม
ทักษะความรู้ในทุกๆด้ าน ให้ แก่พนักงานทุกระดับ
8. กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (ORIGIN School)
บริ ษั ท ฯ ได้ อ อกแบบและจัด ทํ า หลัก สูต รการปฐมนิ เ ทศพนัก งานใหม่ข องบริ ษั ท ฯ โดยเป็ น การอบรม
ระยะสัน้ จํ า นวน 3 วัน จํ า นวนประมาณ 20-40 ท่ า น/รุ่ น เพื่ อ ให้ พนั ก งานใหม่ มี ค วามเข้ าใจในธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ได้ ร้ ู จกั บริ ษัทฯ และกระบวนการต่างๆ ภายในบริ ษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ การประสาน
และส่ง ต่อ งานที่ เป็ น ระบบ และเพื่ อ ให้ พ นัก งานใหม่มี ความพร้ อมในการปรั บ ตัว ให้ เข้ า องค์ ก รและเข้ า ใจ
วัฒนธรรมรวมไปถึงพื ้นเพความเป็ นมาขององค์กร

(3) การจ่ ายผลตอบแทนในการทํางาน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีเงื่อนไขการจ้ างงานที่เป็ นธรรมสําหรับพนักงาน และให้ พนักงานได้ รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามศักยภาพ ตําแหน่งหน้ าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ ที่บริ ษัทฯ กํ าหนดไว้ ด้วยความเป็ นธรรม ให้ โอกาสและผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อ
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พนักงาน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและในระยะยาว
้
โดยนอกจากเงินเดือน
ที่พนักงานได้ รับเป็ นประจําทุกเดือนแล้ ว ในทุกต้ นปี บริ ษัทฯ จะกําหนดเป้าหมายการทํางานที่ชดั เจนร่ วมกับ
พนักงานโดยมีดชั นีชี ้วัดความสําเร็จ (KPI) ในการคํานวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจําปี (โบนัส) ทังยั
้ งจัดให้ มี
สวัสดิการอื่นๆแก่พนักงาน และมีกิจกรรมสําหรับพนักงาน เช่น จัดงานปี ใหม่และจับสลากให้ รางวัลพิเศษกับ
พนักงานจํานวนมาก และกิจกรรมงานเลี ้ยงกลางปี เพื่อมอบรางวัลให้ แก่พนักงานและสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี
ภายในองค์กร เป็ นต้ น
โดยมีสวัสดิการและนโยบายการดูแลเรื่ องค่าตอบแทนของพนักงาน ดังนี ้
1. กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
การจัดตังกองทุ
้
นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการออมทรัพย์และสร้ างหลักประกันให้ แก่พนักงานและ
ครอบครัว และพนักงานได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ซึ่งเงินสะสมส่วนของพนักงานนัน้ จะขึน้ อยู่กับความ
สมัครใจและอายุงานของพนักงานโดยอัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงิ นสมทบของบริ ษัทฯ อยู่
ระหว่าง 3% - 7% โดยขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
2. กองทุนประกันสังคม
กรณี เจ็บป่ วย อุบัติเหตุ ที่มิใช่จากการทํางาน ซึ่งที่มาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของ
พนักงาน ส่วนของบริ ษัทฯ และส่วนของรัฐบาล
3. กองทุนเงินทดแทน
กรณี เจ็บป่ วย/ได้ รับ อุบัติเหตุเนื่ องจากการทํ างาน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกเงิ นสมทบเข้ ากองทุน
ทังหมด
้
4. ของเยี่ยม
กรณี เ จ็ บ ป่ วยต้ องเข้ าพั ก รั ก ษาตั ว ที่ โ รงพยาบาล หรื อ กรณี พ นั ก งาน หรื อ ภรรยาพนั ก งาน
ให้ กําเนิดบุตร
5. เงินช่วยเหลือ
บริ ษั ท ฯ มี ส วั ส ดิ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ พ นั ก งาน เช่ น กรณี ส มรส ประสบภั ย พิ บั ติ
เงินช่วยเหลือค่าพวงหรี ดเพื่อเคารพศพ เงินค่าเจ้ าภาพงานศพ และเงินช่วยเหลืองานศพ ซึ่งครอบคลุมถึง
พนักงาน บิดา-มารดาของพนักงาน คูส่ มรส และบุตรของพนักงาน เป็ นต้ น
โดยบริ ษั ท ฯ ถื อ ว่ า ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ สํ า คั ญ ในการปกครองดู แ ล
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ มีขวัญ กําลังใจที่ดี พัฒนาพนักงานให้ มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้ องปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
พนักงานของบริ ษัทฯ ถือเป็ นส่วนสําคัญต่อความสําเร็จที่ผา่ นมาและความสําเร็ จใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ ้น
ในอนาคตด้ วยเช่นกัน ด้ วยบริ ษัทฯ เห็นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีคา่ ยิ่งขององค์กร บริ ษัทฯ จึงมีความ
มุง่ มัน่ ที่จะให้ การดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงาน
สร้ างขวัญและกําลังใจในการทํางานอย่างทัว่ ถึง โดยการมุง่ ปรับปรุงสวัสดิการเดิมให้ มีความทันสมัย และการ
เพิ่มสวัสดิการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองและให้ เหมาะสมกับกลุม่ ตามวัยของพนักงาน โดยในปี 2558 นัน้ เนื่องด้ วย
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มเข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ จึงได้ มีการจัดทํา Employee Stock Option Plan (ESOP) ให้ แก่พนักงาน
ซึง่ เป็ นฟั นเฟื องที่สําคัญ ทําให้ บริษัทฯ เติบโตขึ ้นอย่างอย่างรวดเร็ว ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจและตอบ
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แทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัท โดยเฉพาะกลุม่ พนักงานที่มีผลงานโดดเด่น
และที่หาทดแทนได้ ยากให้ ทํางานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อสร้ าง
ประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
(4) สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการทํางานที่มุ่งเน้ นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ ทํางานอย่าง
เหมาะสม เช่ น การกํ าหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภั ย บริ เวณพื น้ ที่ ก่ อ สร้ างโ ครง การ
โดยกําหนดให้ พนักงานต้ องสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ เมื่ออยู่บริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ างโครงการ เพื่อระบบป้องกัน
อุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงาน การจัดให้ มีสถานที่ทํางานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจาก
อันตรายที่อาจเกิดขึ ้น ทังจากอั
้
คคีภยั และโรคภัย เป็ นต้ น ในส่วนของพนักงานบริ ษัทจัดให้ มีสวัสดิการด้ านการ
รักษาพยาบาล โดยมีรายมีรายละเอียด ดังนี ้
1. สวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาล
พนักงานที่ ผ่านพ้ นช่วงการทดลองงาน จะได้ รับบัตรประกันสุขภาพแบบกลุ่มจากบริ ษัทประกัน
สุขภาพที่บริ ษัทฯ กําหนด และสามารถเข้ ารับการรักษาได้ ตามโรงพยาบาลที่กําหนด โดยจะมีวงเงินค่า
รั ก ษาพยาบาลตามระดั บ ของพนั ก งาน และจะมี ส วั ส ดิ ก ารในเรื่ องของค่ า ทั น ตกรรมเป็ น
ส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของประกันสุขภาพแบบกลุม่
2. สวัสดิการด้ านสุขภาพอนามัย
เพื่อให้ พนักงานมีสขุ ภาพแข็งแรง มีความพร้ อมในการทํางานบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการตรวจสุขภาพ
ประจํ า ปี ปี ละ 1 ครั ง้ โดยจะจั ด ในช่ ว งประมาณสิ น้ เดื อ นมกราคมถึ ง ต้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ โดย
เป็ นการตรวจตามแผนแบ่งตามช่วงอายุ หน้ าที่ความรับผิดชอบถึงความเสี่ยงด้ านสุขภาพและระดับของ
พนักงาน
10.5 การรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ แ ละการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต ทุก รู ป แบบรวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกขันตอนของการดํ
้
าเนินธุรกิจและการให้ บริ การ
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ ของผู้บริ โภค กล่าวคือ การผลิตที่อยู่อาศัยที่มีคณ
ุ ภาพ และ
บริ การหลังการขายที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคเพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดอีกทังยั
้ งมุ่งมัน่ ทําการ
วิจยั และพัฒนาเพื่อสร้ างนวัตกรรมของโครงการอาคารชุดให้ มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการ
ออกแบบฟั งก์ชนั่ การใช้ งานห้ องชุดที่ค้ มุ ค่า (Best Function Unit Plan Design)
10.6 การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
ในทุกกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพและประหยัดพลังงานตาม
หลักการสากล
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สําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ มีการเลือกใช้ วสั ดุที่มีประสิทธิภาพ
ได้ มาตรฐานเป็ นมิตรกับธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม เช่น
 การเลือกใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ที่ประหยัดพลังงานในอาคาร เช่น เครื่ องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ ทเตอร์
หลอดไฟแบบแอลอีดี เครื่ องทํานํ ้าอุน่ รุ่นประหยัดไฟ เป็ นต้ นซึง่ จะสามารถลดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าใน
อาคารคอนโดมิเนียมได้ ในระยะยาว
 การติดตังแผงโซลาร์
้
และกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริ เวณชันบนสุ
้
ดของโครงการTropicana เอราวัณ เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้ ในบริเวณพื ้นที่สว่ นกลางของอาคาร
10.7 การร่ วมพัฒนาชุมชน
บริ ษั ท ฯ ส่ง เสริ ม การใช้ ก ระบวนการทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ช่ ว ยสร้ าง
เศรษฐกิจและความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนเพื่อนบ้ านและสังคมไทย รวมทัง้ บริ ษัทฯ มุ่งเสริ มส่งเสริ มและช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัท โดยบริ ษัทฯได้ เน้ นการช่วยสังคมโดยการช่วยเหลือ
ผู้ ด้ อยโอกาส กลุ่ ม ผู้ พิ ก ารและสนั บ เงิ น หรื อสิ่ ง ของให้ แก่ สั ง คมด้ านการศึ ก ษา และได้ เปิ ดโอกาส
ให้ พนักงาน ลูกค้ าและผู้ค่าของบริ ษัทได้ มีส่วนร่ วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่ วมกับหน่วยงานท้ องถิ่น เพื่อช่วยเหลือ
คนในชุมชน กิจกรรมพาพนักงานที่วนั เกิดในไตรมาสนันๆ
้ ไปร่วมกิจกรรมการเลี ้ยงอาหารและมอบเงินสนับสนุน
แก่กลุม่ ผู้พิการ หรื อทุพพลภาพ บ้ านเด็กอ่อน และมูลนิธิต่างๆ เป็ นต้ น โดยทุกๆ ครัง้ จะมีผ้ บู ริ หารระดับสูงของ
บริษัทฯ เข้ าร่วม พร้ อมทังมอบเงิ
้
นสนับสนุนเงินด้ านการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยนผู้ด้อยโอกาส และมอบเงินสนับสนุน
วัสดุก่อสร้ างให้ แก่โรงเรี ยนและสถานีอนามัย เป็ นต้ น
และโดยตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ กิจกรรมทางด้ าน CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การเลี ้ยงอาหารและมอบเงินสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ร่วมทําบุญ โดยผ่านโครงการ ทําบุญวันเกิดพนักงานประจําไตรมาส ซึง่
ได้ ร่วมกับสถานสงเคราะห์ต่างๆ จัดกิจกรรม และเลี ้ยงอาหารแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กกําพร้ า และ
บ้ านพักคนชรา เช่น บ้ านนนทภูมิ, สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง เป็ นต้ น
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2. โครงการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาล
บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มกลุม่ ภาคการศึกษา และสถานพยาบาลของท้ องถิ่นที่ขาดแคลน โดยมอบเงิน สนับสนุน
และบริ จาควัสดุก่อสร้ าง รวมไปถึงสุขภัณฑ์ มูลค่ากว่า 60,000 บาทให้ แก่โรงเรี ยน วัดเมดารางค์ เพื่อปรับปรุ ง
โรงเรี ยน และได้ สนับสนุนวัสดุปพู ื ้นและดําเนินการปรับปรุ งอาคาร มูลค่า 96,445 บาท แก่โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบลคลองควาย
3. โครงการมอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยน
บริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนมอบทุนการศึกษาโรงเรี ยนในพื ้นที่ชุมชน โดยได้ มอบทุนการศึกษา จํานวน 20,000
บาท แก่โรงเรี ยนวัดด่านสําโรง
4. โครงการปั่ นเพื่อแม่
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกับ พนัก งานและกลุ่มลูกค้ า ของบริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมโครงการปั่ น เพื่ อ แม่ข องจัง หวัด
สมุทรปราการ

5. โครงการมอบเงินสนับนักเรี ยนผู้ด้อยโอกาส
บริ ษัทฯ ได้ มอบเงินสมทบทุนจํานวน 300,000 บาท จากการร่ วมกิจกรรมของครอบครัวออริ จิ ้น แฟมิลี่
เพื่อเป็ นการสบทบทุนการศึกษาแก่มลู นิธิไทยรัฐ เพื่อนําไปสนับสนุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กทังในกรุ
้
งเทพ
และต่างจังหวัดกว่า 100 โครงการ
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6. โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ
บริ ษัทฯ และตัวแทนพนักงาน ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมปลูกป่ าของโครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ร่ ว มกับ และส่ว นงานต่างๆ ของจังหวัดสมุท รปราการ ทัง้ ภาค
การศึกษา ภาครัฐและเอกชน ซึง่ กิจกรรมที่จดั โดยโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดําริ
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การต่ อต้ านการทุจริตหรื อคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยให้ ควำมสำคัญในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่ และยึดมัน่ คุณธรรม จริ ยธรรม
บริ หำรงำนด้ วยควำมโปร่ งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฯ ได้ กำหนดแนวทำงในกำรประพฤติ
ปฏิบตั ิที่เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร และพนักงำนในจริ ยธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณพนักงำน ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึง่ ของ “บรรษัทภิบำล” ของบริ ษัทฯ
กำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ หมำยถึง “การปฏิ บตั ิ หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ ในตาแหน่งหน้าที ่หรื อใช้อานาจในตาแหน่ง
หน้าทีโ่ ดยมิ ชอบ การฝ่ าฝื นกฎหมาย จริ ยธรรม ระเบียบหรื อนโยบายของบริ ษัท ฯ เพือ่ แสวงหาประโยชน์อนั มิ ควรได้ ทัง้ นี ้
ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การเรี ยก รับ เสนอ หรื อให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อืน่ ใดกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรื อบุคคลอื ่นใดทีท่ า
ธุรกิ จกับบริ ษัทฯ เป็ นต้น”
นอกจำกนัน้ บริ ษัทฯ ได้ กำหนดนโยบำยเกี่ ยวกับกำรต่อต้ ำนทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรนำไป
ปฏิบตั ิ ดังนี ้












กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนจะไม่กระทำหรื อสนับสนุนกำรทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ำกรณีใดๆ และจะ
ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ อย่ำงเคร่งครัด
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ ฝ่ำยบริ หำรนำมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตหรื อ
คอร์ รัปชัน่ ไปสือ่ สำรและปฏิบตั ิตำม
สร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมัน่ ในควำมเป็ นธรรม
จัดให้ มีกำรฝึ กอบรมแก่พนักงำนภำยในองค์กร เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อหน้ ำที่ และ
พร้ อมจะน ำหลัก กำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี เป็ นหลัก ปฏิ บัติ ในกำร
ดำเนินงำนด้ วยควำมเคร่งครัดทังองค์
้ กร
บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนกำรบริ หำรงำนบุคลำกรที่ สะท้ อนถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษัทต่อมำตรกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตังแต่
้ กำรคัดเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ ผลตอบแทน และกำร
เลือ่ นตำแหน่ง
บริ ษัทฯ จัดให้ มีกำรตรวจสอบภำยในเพื่อให้ เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในช่วยให้ บริ ษัท ฯ
บรรลุเป้ำหมำยที่ว ำงไว้ ได้ รวมทังตรวจสอบกำรปฏิ
้
บัติงำนของทุกหน่วยงำนให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนด
กฎระเบียบ และช่วยค้ นหำข้ อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ คำแนะนำในกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบตั ิงำนให้ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ให้ ควำมร่ วมมือกับภำครัฐ ในกำรกำหนดให้ ทุก หน่วยงำนที่เป็ นคู่สญ
ั ญำกับภำครัฐ เปิ ดเผยแบบแสดง
บัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริ ตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)
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นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคุมดูแล กรรมการ และผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายใน
ของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน ดังนี ้
1) บริ ษัทฯ จะให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เกี่ยวกับหน้ าที่ในการ
รายงานการถื อครองหลักทรั พย์ ของบริ ษั ทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 9 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทั ้งการรายงานการ
ได้ มาหรื อ จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยตน คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 6 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
) กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทําและ
เปิ ดเผยรายงานการถื อครองหลักทรั พ ย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พ ย์ ของบริ ษั ทฯ ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 9 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา
7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริ ษัท ก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทุกครัง้ ทังนี
้ ้ ให้ จดั ทําและนําส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และจัดทําและนําส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์นั ้น
) กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ น
สาระสํ า คัญ ซึ่งมี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงราคาหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ต้ อ งใช้ ค วามระมัด ระวังในการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง  เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนั ้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและในช่วง
ระยะเวลา  ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว ผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ
ข้ อ มูล ภายในต้ อ งไม่ เปิ ด เผยข้ อ มูล นัน้ ให้ ผ้ ูอื่ น ทราบจนกว่า จะได้ มี ก ารแจ้ งข้ อ มูล นัน้ ให้ แ ก่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์
มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทและบริ ษัทย่อยถือเป็ นความผิด
ทางวินัยตามข้ อบังคับการทํางานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่การ
ตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วย
เหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
4) กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ใช้ ข้อมูลภายในของ
บริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยที่ มีหรื ออาจมี ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพ ย์ ของบริ ษัทฯ ซึ่งยังมิได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ ล่วงรู้ มาในตําแหน่งหรื อฐานะเช่นนั ้น มาใช้ เพื่อการซื ้อหรื อขายหรื อเสนอซื ้อหรื อ
WCP 385243 v1
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เสนอขาย หรื อชักชวนให้ บุคคลอื่นซือ้ หรื อขาย หรื อเสนอซือ้ หรื อเสนอขายซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ ามี) ของ
บริ ษั ท ฯ ไม่ ว่าทัง้ ทางตรงหรื อ ทางอ้ อม ในประการที่ น่ าจะเกิ ดความเสียหายแก่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ว่าทัง้ ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อ ม และไม่ ว่าการกระทํ าดังกล่าวจะทํ าเพื่ อ ประโยชน์ ต่อตนเองหรื อผู้อื่ น หรื อนํ าข้ อเท็จจริ งเช่นนัน้ ออก
เปิ ดเผยเพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทําดังกล่าว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
5) กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย หรื ออดีตกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานที่ลาออกแล้ ว เปิ ดเผยข้ อมูลภายใน หรื อความลับของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตลอดจนข้ อมูล
ความลับของคูค่ ้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่ตนได้ รับทราบจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บคุ คลภายนอกรับทราบ แม้ ว่า
การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้ เกิดผลเสียหายแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยและคูค่ ้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
) กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย หรื ออดีตกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน มีหน้ าที่เก็บรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และมีหน้ าที่ในการใช้
ข้ อมูลภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อประโยชน์การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เท่านัน้ ทั ้งนี ้ ห้ าม
มิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยนําความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยไปใช้ ประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทอื่นที่ตนเองเป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ าง

WCP 385243 v1

151

คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และจัดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงอย่าง
เป็ นระบบ โดยการวิเคราะห์ และประเมินปั จจัยเสีย่ งทังจากภายในและภายนอก
้
ซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
รวมทังการก
้
ากับดูแลการดาเนินกิจการให้ เป็ น ไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดให้ มีนโยบายต่อต้ านทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และสือ่ สาร ให้ พนักงานทุกระดับรับทราบ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
โดยกาหนดให้ มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท อย่างสม่า เสมอ คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ แบบประเมิน
ความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในของสานัก งานคณะกรรมการก า กับหลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ ที่
สอดคล้ องกับแนวทางการ ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organization of The Tread way Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การควบคุมภายในองค์ กร ซึ่งประกอบด้ วย
- มีการจัดทาคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ที่ชดั เจน เพื่อเป็ นคู่มือในการปฏิ บตั ิของกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัท
- คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติที่ไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 หรื อกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องตลอดจนข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท เป็ นผู้ที่ มี ความรู้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตรคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
- จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน มีการกระจายอานาจ กาหนดอานาจผู้บริ หารในความรับผิดชอบ และสัง่ การที่
เหมาะสม ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษัท
- มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่า งต่อ เนื่อง ด้ ว ยการจัดฝึ กอบรมอย่า งสม่ าเสมอในทุกระดับ รวมทัง้
สนับสนุนการศึกษาแก่พนักงาน และมีการจัดเตรี ยมผู้บริ หารหรื อพนักงานให้ มีความพร้ อมกับตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
หรื อเพิ่มขีดความสามารถในการทางาน นอกจากนี ้ยังมีกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตาแหน่งที่สาคัญ เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมกรณีขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อย่างทันเวลา
- คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ได้ พิจารณาปริ มาณงานกับจานวนพนักงาน เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละตาแหน่ง มีการกาหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน Key Performance Indicator
(KPI) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงการนา Competency มาใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารทรัพยากรบุคคล ในการสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัลแก่บคุ ลากรที่เหมาะสม
2. การประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้ วย
- บริ ษัทได้ มีการระบุความเสี่ยงด้ าน Strategic Risk, Financial Risk, Operational Risk, Compliance Risk และ
IT Risk ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิ จ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับผิดชอบในการกาหนด
นโยบายหรื อแนวทางการบริ หารความเสีย่ งของพันธกิจหลัก และได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารทุกระดับมีสว่ นร่ วมใน
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-

การจัการจั
ดการความเสี
ย่ งอย่ย่ างอย่
งมีปาระสิ
ธิผลทธิและติ
ดตามการบริ
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่ยงของหน่
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บริ
ทมีษกั ทารประเมิ
นโอกาสที
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การทุ
จริ ตด้จาริ นต่
การเงิ
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- ษับริ
มีการประเมิ
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ดการทุ
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นต่าเช่งๆน เช่
น การเงิ
สิน การคอร์
่อกาหนด
มาตรการป
้ องกั้นองกั
หรื อนแก้
ย่างมี
ธิภาพ
มาตรการป
หรืไอขได้
แก้ ไอขได้
อย่ปาระสิ
งมีปทระสิ
ทธิภาพ

3. การควบคุ
มการปฏิ
บตั ิงาน
่ งประกอบด้
วย วย
3. การควบคุ
มการปฏิ
บตั ิงซึาน
ซึ่งประกอบด้
- บริ
ยบวิธยีกบวิ
ารปฏิ
บตั ิงานที
หมาะสมในการควบคุ
มความเสี
ย่ งที่สย่ มั งทีพั่สนมัธ์กพับั นธ์กิกจบั กรรม
หน้ าทีหน้่ าที่
- ษัทบริมีษนัทโยบายและระเบี
มีนโยบายและระเบี
ธีการปฏิ
บตั ิง่เานที
่เหมาะสมในการควบคุ
มความเสี
กิจกรรม
และกระบวนการท
างานางาน
เพื่อให้เพือ่องค์
ยหายจากความเสี
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่สดุ ่สดุ
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ทารายการระหว่
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บุคคลที
าจมี่อคาจมี
วามขั
ดแย้ งดให้
- ษัทบริกษาหนดมาตรการ
ัทกาหนดมาตรการ
ทารายการระหว่
งกันของบริ
บุค่เคลที
วข้ อองหรื
อบุค่อคลที
ความขั
แย้ งให้
เป็ นไปตามกฎระเบี
ยบของตลาดหลั
กทรัพกย์ทรัฯ พและส
านักงานคณะกรรมการก
ากับหลั
กทรัพกย์ทรัพย์
เป็ นไปตามกฎระเบี
ยบของตลาดหลั
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านักงานคณะกรรมการก
ากักบทรั
หลัพกย์ทรัและตลาดหลั
พย์และตลาดหลั
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การนกาเข้
ที่ประชุ
คณะกรรมการบริ
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ผู้ถือมหุผู้ น้ ถแล้
อที่ปมระชุ
ือหุว้ นแต่
แล้กวรณี
แต่กรณี
- จั- ดให้จัมดีคให้มู่ มือในการปฏิ
บตั ิงานของทุ
กสายงาน
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และการสื
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อ่ สารให้
ครอบคลุ
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ยในระบบเทคโนโลยี
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ความเสี
ย่ ง และการควบคุ
มภายในอยู
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ความเสี
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น และติ
ด ตามเพื
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่ เ ชื่ อ มโยงทั
ทัง้ กองค์
รพร้ อมทั
ง้ มี ก ารประเมิ
น และติ
ด ตามเพื
สารสนเทศที
่ถกู ต้ อ่ถงตรงกั
น และเชื
่อถือได้
หารได้หารได้
ใช้ ข้อใมูช้ลขในการตั
ดสินใจทั
ต่อเหตุ
ารณ์การณ์
สารสนเทศที
กู ต้ องตรงกั
น และเชื
่อถืเพื
อได้่อให้เพืฝ่อ่ ายบริ
ให้ ฝ่ายบริ
้ อมูลในการตั
ดสินนใจทั
นต่อกเหตุ
- เพิ
บุคคลภายนอก
สามารถสื
่อสารถึ
งผลกระทบที
่อาจเกิ
ดขึ ้นกัดบขึ องค์
รหรืกอรหรื
ข้ อแนะน
า เกี่ยาวกั
- ่มช่เพิองทางให้
่มช่องทางให้
บุคคลภายนอก
สามารถสื
่อสารถึ
งผลกระทบที
่อาจเกิ
้นกับกองค์
อข้ อแนะน
เกีบ่ยวกับ
ผลิตภัผลิณตฑ์ภัณ
และงานบริ
การเพืการเพื
่อนาไปสู
ก่ ารพัก่ ฒารพั
นาให้
เกิดนวั
ฑ์ และงานบริ
่อนาไปสู
ฒนาให้
เกิตดกรรมใหม่
นวัตกรรมใหม่
- จั- ดให้จัมดีชให้่องการการสื
่อสารพิ
เศษสเศษส
าหรับาหรั
ผู้มีสบว่ ผูนได้
สียเพืเสี่อยแจ้
่ยวกับ่ยการฉ้
อฉลหรื
อทุจริอตทุผ่จารินเว็
ไซต์บไซต์
มีช่องการการสื
่อสารพิ
้ มีสว่ เนได้
เพืง่อเบาะแสเกี
แจ้ งเบาะแสเกี
วกับการฉ้
อฉลหรื
ตผ่าบนเว็
(www.origin.co.th)
หรื อส่หรืงจดหมายมาถึ
งเลขานุ
การคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทบริออริ
ิน้ พร็
ตี ้ ตี ้
(www.origin.co.th)
อส่งจดหมายมาถึ
งเลขานุ
การคณะกรรมการตรวจสอบ
ษัท จออริ
จิน้ อพเพอร์
พร็ อพเพอร์
จากัดจากั
(มหาชน)
496 หมู
ซอยแบริ
่ ง 16่ งถนนสุ
ขมุ วิทขมุ 107
ตาบลส
าโรงเหนื
อ อาเภอเมื
องสมุอทงสมุ
รปราการ
จังหวัจัดงหวัด
ด (มหาชน)
496่ 9หมู
่ 9 ซอยแบริ
16 ถนนสุ
วิท 107
ตาบลส
าโรงเหนื
อ อาเภอเมื
ทรปราการ
สมุทรปราการ
10270
สมุทรปราการ
10270
5.
-

ระบบการติ
ดตามดตาม
ซึ่งประกอบด้
วย วย
5. ระบบการติ
ซึ่งประกอบด้
มี- การติ
ตามผลการด
าเนินาเนิ
งานตามแผนงาน
กลยุทกลยุ
ธ์ ว่ทาเป็ธ์ ว่นไปตามเป
้ าหมายที
่กาหนดไว้
หรื อไม่
าเสนอผล
มีกดารติ
ดตามผลการด
นงานตามแผนงาน
าเป็ นไปตามเป
้ าหมายที
่กาหนดไว้
หรืโดยน
อไม่ โดยน
าเสนอผล
การดการด
าเนินาเนิ
งานของบริ
ษัท ต่ษอัทที่ปต่ระชุ
Executive
Committee
เป็ นประจ
าทุกเดื
นงานของบริ
อที่ปมระชุ
ม Executive
Committee
เป็ นประจ
าทุอกนเดือน
ทาหน้ทาาหน้
ที่ติดาทีตามและประเมิ
นผลระบบการควบคุ
มภายใน
และรายงานผลการ
-หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
่ติดตามและประเมิ
นผลระบบการควบคุ
มภายใน
และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในตรงต่
อคณะกรรมการตรวจสอบทุ
กไตรมาส
ตรวจสอบภายในตรงต่
อคณะกรรมการตรวจสอบทุ
กไตรมาส
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-

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้ อบกพร่ องจะสื่อสารไปยัง
ผู้รับผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผู้บริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันหารื อแนวทางแก้ ไข
และกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จ จากนัน้ รายงานผลการตรวจสอบภายในให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
หลังจากนันหน่
้ วยงานตรวจสอบภายในจะทาการติดตามผลการแก้ ไข และรายงานผลการแก้ ไขให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบต่อไป

บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ ้ง จากัด ("เอซีเอ็มฯ") เพื่อทาการสอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และการตรวจสอบกระบวนงานที่สาคัญของบริ ษัทฯ เพื่อมัน่ ใจว่านโยบายและวิธีปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล โดยได้ สอบทานกระบวนงานที่สาคัญ 7
ด้ าน ได้ แก่ (1) สภาพแวดล้ อมการควบคุม (2) กระบวนการรายได้ และลูกหนี ้ (3) กระบวนการซื ้อและเจ้ าหนี ้ (4)
กระบวนการด้ านทรัพยากรบุคคล (5) กระบวนการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) กระบวนการบริ หารงานก่อสร้ าง และ (7)
กระบวนการด้ านบัญชีและการเงิน ทังนี
้ ้ จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558
มีม ติ รั บ รองรายงานผลประเมิ น การควบคุม ภายใน และพิจ ารณาเห็น ว่า ผู้บ ริ หารให้ ค วามสาคัญ กับ แนวทาง และ
กระบวนการปรับปรุง แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของ เอซีเอ็มฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามผลการปรับปรุง แก้ ไขอย่าง
ต่อเนื่อง
และในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ได้ มีมติเห็นชอบ การ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มี
ความเพียงพอและเหมาะสม และให้ มีติดตามผลมานาเสนออย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการติดตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้
ระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย จากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ ำได้ ต รวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษั ท ออริ จิ้ น พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จ ำกั ด (มหำชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ งประกอบด้ ว ย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ และ
ได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิ น เหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็ นต่องบกำรเงิ นดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บัติงำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
หรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่ เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชี พิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อ
ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุ ม ภำยในของกิ จ กำร กำรตรวจสอบรวมถึ งกำรประเมิ น ควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญ ชี ที่ ผูบ้ ริ ห ำรใช้แ ละควำม
สมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดี ยวกันของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด
(มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

วิสสุตำ จริ ยธนำกร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3853
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภำพันธ์ 2559
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บริษัท ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557

2558

2557

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

295,818,769

37,876,519

288,310,606

24,026,352

เงินลงทุนชัว่ คราว

8

168,642

287,768

168,642

287,768

6, 9

5,945,812

630,011

6,511,420

700,305

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6

-

-

70,056,392

20,200,542

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

10

2,442,136,505

1,672,363,280

2,432,124,691

1,575,004,570

314,084,795

52,628,800

296,259,795

52,628,800

51,266,412

38,115,808

51,266,412

38,115,808

18,603,344

20,597,005

17,565,754

19,194,601

3,128,024,279

1,822,499,191

3,162,263,712

1,730,158,746

เงินมัดจาค่าที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

-

-

18,704,993

18,499,960

ที่ดินรอการพัฒนา

12

95,216,009

9,152,909

8,066,909

8,066,909

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

2,141,037

2,266,980

2,141,037

2,266,980

อาคารและอุปกรณ์

14

66,632,217

44,758,707

65,607,805

44,696,274

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

858,594

503,194

858,594

503,194

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

25

44,917,909

30,093,329

44,793,101

29,563,784

9,704,531

522,530

9,704,531

518,530

219,470,297

87,297,649

149,876,970

104,115,631

3,347,494,576

1,909,796,840

3,312,140,682

1,834,274,377

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557

2558

2557

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

-

172,339,106

-

172,339,106

6, 17

254,072,773

155,991,675

246,445,584

141,445,961

18

408,120,405

514,091,618

408,120,405

473,158,484

19

1,987,922

1,085,707

1,987,922

1,085,707

6

602,966,409

417,023,490

602,750,149

407,943,014

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

42,599,046

12,450,229

39,312,779

12,450,229

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

7,147,778

3,437,780

6,648,723

3,064,939

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

1,316,894,333

1,276,419,605

1,305,265,562

1,211,487,440

18

277,001,307

343,134,675

277,001,307

343,134,675

19

4,189,777

2,887,679

4,189,777

2,887,679

20

981,540

648,181

783,179

576,125

282,172,624

346,670,535

281,974,263

346,598,479

1,599,066,957

1,623,090,140

1,587,239,825

1,558,085,919

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น

16

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินมัดจารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร - สุ ทธิจากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557

2558

2557

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

21

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 603,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

301,575,000

301,575,000

301,575,000

301,575,000

300,000,000

225,000,000

300,000,000

225,000,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

21.5

1,248,411,050

-

1,248,411,050

-

สารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

22

2,263,211

-

2,263,211

-

23

26,031,049

7,351,346

26,031,049

7,351,346

170,585,183

53,498,671

148,195,547

43,837,112

856,683

856,683

-

-

1,748,147,176

286,706,700

1,724,900,857

276,188,458

280,443

-

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,748,427,619

286,706,700

1,724,900,857

276,188,458

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,347,494,576

1,909,796,840

3,312,140,682

1,834,274,377

-

-

-

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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บริษทั ออริจิน้ พร็ อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

2558

25

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น:
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสำหรั บปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
กำรแบ่ งปั นกำไรสุ ทธิ
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำรแบ่ งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุ ้นปรับลด
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

2557

2,010,099,561
44,983,604
2,055,083,165

550,195,078
9,245,463
559,440,541

1,868,729,999
15,992,832
37,771,371
1,922,494,202

468,688,637
5,968,970
474,657,607

1,148,764,270
293,517,368
110,774,925
1,553,056,563
502,026,602
(17,233,187)
484,793,415
(98,313,339)
386,480,076

320,186,425
91,882,982
56,312,565
468,381,972
91,058,569
(2,389,588)
88,668,981
(18,364,852)
70,304,129

1,057,445,637
289,423,158
94,253,499
1,441,122,294
481,371,908
(16,894,453)
464,477,455
(90,883,399)
373,594,056

261,715,442
85,647,213
51,920,110
399,282,765
75,374,842
(1,899,570)
73,475,272
(15,306,102)
58,169,170

217,829
217,829

-

217,829
217,829

-

386,697,905

70,304,129

373,811,885

58,169,170

386,322,133
157,943
386,480,076

70,304,129
70,304,129

373,594,056

58,169,170

386,539,962
157,943
386,697,905

70,304,129
70,304,129

373,811,885

58,169,170

0.79

0.16

0.77

0.13

0.79

0.16

0.77

0.13

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ออริจิน้ พร็ อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอาคารและส่วนปรับปรุ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
เงินมัดจาค่าที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าก่อสร้ าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินมัดจารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

484,793,415

88,668,981

464,477,455

73,475,272

28,030,576
9,777,864
605,645
2,263,211
(2,373,372)
17,233,187

10,314,236
395,685
(86,571)
2,389,588

28,002,686
9,777,864
479,340
2,058,178
(15,992,832)
(5,416,509)
16,894,453

10,295,266
341,809
(71,757)
1,899,571

540,330,526

101,681,919

500,280,635

85,940,161

(5,315,801)
(703,296,815)
(261,455,995)
(13,150,604)
1,993,661
(9,182,001)

(290,052)
(851,617,101)
37,766,694
25,841,829
(8,203,700)
(258,830)

(4,476,110)
(790,643,711)
(243,630,995)
(13,150,604)
1,628,847
(9,186,001)

86,307
(799,542,282)
37,766,694
25,841,829
(7,991,075)
(254,830)

103,076,992
185,942,919
3,709,998
(157,347,120)
(87,385,824)
(76,396,320)
(321,129,264)

49,775,922
217,024,395
89,110
(428,189,814)
(45,796,590)
(33,899,199)
(507,885,603)

109,978,589
194,807,135
3,583,784
(250,808,431)
(87,030,161)
(72,657,385)
(410,495,977)

41,069,022
215,785,342
(260,589)
(401,559,421)
(41,310,742)
(29,919,879)
(472,790,042)

บริษทั ออริจิน้ พร็ อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินปั นผลรับ
ชาระเจ้าหนี้ ค่าหุ ้น
ซื้ อที่ดินรอการพัฒนา
ซื้ ออาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ ยวข้องกันลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชาระหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
เงินสดรับจากการเรี ยกชาระค่าหุ ้น
เงินสดรับจากการเรี ยกชาระค่าหุ ้นของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายชาระค่าหุ ้นจากการลดทุน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7)

2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

119,127
(86,063,100)
(57,017,267)
(543,132)
2,373,372
(141,131,000)

(7,654)
3,535,443
(999,980)
(1,086,000)
(30,957,336)
(193,391)
2,089,955
(27,618,963)

119,127
(49,855,850)
15,992,832
(56,027,397)
(543,132)
4,081,503
(86,232,917)

(7,654)
(19,318,334)
(999,980)
(30,957,336)
(193,391)
1,900,124
(49,576,571)

(172,339,106)
916,397,901
(1,088,502,482)
(1,466,363)
1,350,000,000
(33,236,189)
122,500
(250,773,747)
720,202,514
257,942,250
37,876,519
295,818,769
-

172,339,106
(61,235,387)
784,342,134
(257,112,529)
(392,451)
18,750,000
(18,750,000)
(84,405,600)
553,535,273
18,030,707
19,845,812
37,876,519
-

(172,339,106)
914,328,314
(1,045,499,761)
(1,466,363)
1,350,000,000
(33,236,189)
(250,773,747)
761,013,148
264,284,254
24,026,352
288,310,606
-

172,339,106
(62,235,387)
679,565,679
(175,518,161)
(392,451)
18,750,000
(18,750,000)
(84,405,600)
529,353,186
6,986,573
17,039,779
24,026,352
-

3,670,676
(1,319,667)

2,940,800
-

3,670,676
(1,319,667)

2,940,800
-

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์จากการทาสัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้ อื่นจากการซื้ ออุปกรณ์ลดลง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่ วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ลดทุนหุน้ สามัญ
เรี ยกชาระค่าหุน้
เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เรี ยกชาระค่าหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ทุนเรื อนหุน้
หมายเหตุ ที่ออกและชาระแล้ว
225,000,000
21.2
(18,750,000)
21.1
18,750,000
29
23
225,000,000

22.5
11.2
22
29
23

225,000,000
75,000,000
300,000,000
-

-

สารองส่ วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
-

1,248,411,050
1,248,411,050
-

2,263,211
2,263,211
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
74,951,488
70,304,129
70,304,129
(84,405,600)
7,351,346
(7,351,346)
7,351,346
53,498,671

จัดสรรแล้ว

7,351,346
18,679,703
26,031,049
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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53,498,671
386,322,133
217,829
386,539,962
(250,773,747)
(18,679,703)
170,585,183
-

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
856,683
856,683

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
300,808,171
70,304,129
70,304,129
(18,750,000)
18,750,000
(84,405,600)
286,706,700

ส่วนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
300,808,171
70,304,129
70,304,129
(18,750,000)
18,750,000
(84,405,600)
286,706,700

856,683
856,683
-

286,706,700
386,322,133
217,829
386,539,962
1,323,411,050
2,263,211
(250,773,747)
1,748,147,176
-

157,943
157,943
122,500
280,443
-

286,706,700
386,480,076
217,829
386,697,905
1,323,411,050
122,500
2,263,211
(250,773,747)
1,748,427,619
-

บริษัท ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ลดทุนหุ้นสามัญ
เรี ยกชาระค่าหุ ้น
เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุ

21.2
21.1
29
23

22.5
22
29
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่ วย: บาท)

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชาระแล้ว
225,000,000
(18,750,000)
18,750,000
225,000,000
225,000,000
75,000,000
300,000,000
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
1,248,411,050
1,248,411,050
-
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สารองส่ วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
กาไรสะสม
หุ ้นเป็ นเกณฑ์
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
77,424,888
58,169,170
58,169,170
(84,405,600)
7,351,346
(7,351,346)
7,351,346
43,837,112
2,263,211
2,263,211
-

7,351,346
18,679,703
26,031,049
-

43,837,112
373,594,056
217,829
373,811,885
(250,773,747)
(18,679,703)
148,195,547
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
302,424,888
58,169,170
58,169,170
(18,750,000)
18,750,000
(84,405,600)
276,188,458
276,188,458
373,594,056
217,829
373,811,885
1,323,411,050
2,263,211
(250,773,747)
1,724,900,857
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำใน
ประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำลงวันที่
28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุ นเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำร
บัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ออริ จิ้ น พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จ ำกัด
(มหำชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “กลุ่ มบริ ษทั ”)
ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ออริ จิ้น วัน จำกัด
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
บริ ษทั พรี โม พร็ อพเพอร์ต้ ี
ให้บริ กำรบริ หำรจัดกำร
โซลูชนั่ จำกัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์
คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจ
เม้นท์ จำกัด”)
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จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2558
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

100
100

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทิสำ ลิฟวิง่ จำกัด
(ลงทุนผ่ำนบริ ษทั พรี โม
พร็ อพเพอร์ต้ ี โซลูชนั่ จำกัด)

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ กำรนำยหน้ำใน
กำรขำยและหำผูเ้ ช่ำ
อสังหำริ มทรัพย์

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2558

2557

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

51

-

ข) กลุ่มบริ ษทั จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่ เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำร
สั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มี
อำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวม และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนำคตมี
รำยละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่
ออกโดยสภำวิช ำชี พ บัญ ชี ซึ่ งมี ผลบัง คับ ใช้ส ำหรั บ รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1
มกรำคม 2558 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
กำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตี ควำมและกำรให้แนวปฏิ บตั ิท ำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับ
มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้ กำหนดให้กิจกำรต้องรับรู ้ รำยกำรกำไรขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุ ญำตให้
กิจกำรเลื อกรับรู ้ รำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุน หรื อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอย
รับรู ้ในกำไรขำดทุนก็ได้
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินนี้เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรกำไร
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่
เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดย
ใช้แทนเนื้ อหำเกี่ยวกับกำรบัญชี สำหรับงบกำรเงินรวมที่เดิ มกำหนดอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่
27 เรื่ อง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบับนี้ เปลี่ ยนแปลงหลักกำรเกี่ยวกับ
กำรพิจำรณำว่ำผูล้ งทุนมีอำนำจกำรควบคุมหรื อไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ผูล้ งทุนจะถือว่ำ
ตนควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่
เข้ำ ไปลงทุ น และตนสำมำรถใช้ อ ำนำจในกำรสั่ ง กำรกิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ ำนวนเงิ น
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึ งแม้ว่ำตนจะมีสัดส่ วนกำรถื อหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่ งก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวน
ว่ำกลุ่มบริ ษทั มีอำนำจควบคุ มในกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนำบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจกำร
มำจัดทำงบกำรเงินรวมบ้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรนี้ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอื่น
มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจกำรในบริ ษทั ย่อย กำร
ร่ วมกำรงำน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทำง
กำรเงินต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินใดตำมข้อกำหนด
ของมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอื่น กิจกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้และ
ใช้วธิ ีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชี พบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับ ปรุ ง 2558) และฉบับ ใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บ ตั ิ ท ำงบัญชี จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
ส ำหรับ งบกำรเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลัง วัน ที่ 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ดงั กล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยได้จำกกำรขำยหน่วยในอำคำรชุดพักอำศัยเมื่องำนก่อสร้ำงเสร็ จตำมสัญญำและได้
มีกำรโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้วโดยมีกำรโอน
กรรมสิ ทธิ์ให้ผซู ้ ้ื อหลังจำกได้รับชำระจำกผูซ้ ้ือครบถ้วนแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
4.2 ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์เพื่อขายและต้ นทุนขายอสั งหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยแสดงตำมรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่ ำกว่ำ ต้น ทุ นโครงกำรพัฒ นำอสั งหำริ ม ทรัพ ย์ป ระกอบด้วยต้น ทุ น ที่ ดิน ค่ ำออกแบบ
ค่ำสำธำรณู ปโภค ค่ำก่อสร้ำง ต้นทุนกำรกูย้ มื และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ในกำรค ำนวณหำต้น ทุ น ขำยหน่ วยในอำคำรชุ ด กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ท ำกำรแบ่ ง สรรต้น ทุ น กำรพัฒ นำ
ทั้งหมดที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตำมเกณฑ์พ้นื ที่ที่ขำย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยเมื่อมีกำรขำย
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของโครงกำร (ถ้ำมี) ไว้ในส่ วนของกำไรขำดทุน
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึ ง เงินสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มี
สภำพคล่ อ งสู ง ซึ่ งถึ งก ำหนดจ่ำยคื น ภำยในระยะเวลำไม่ เกิ น 3 เดื อ นนับ จำกวัน ที่ ไ ด้ม ำและไม่ มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
4.4 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลู กหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวบันทึ กในกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น และจะบันทึ กในส่ วนของก ำไรหรื อ
ขำดทุนเมื่อได้จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชี ของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่ งรวมต้นทุ นกำรทำ
รำยกำร หลังจำกนั้น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำ
สะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนคำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรคำนวณ
ผลกำรดำเนินงำน
กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ผ ลต่ ำงระหว่ำ งจ ำนวนเงิ น ที่ ไ ด้รับ สุ ท ธิ จำกกำรจำหน่ ำ ยกับ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงวดที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำก
บัญชี
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4.7 อาคาร อุปกรณ์และค่ าเสื่ อมราคา
อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
(ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
อำคำรชัว่ ครำวและส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

1-3
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับสิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุน
จำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจำกบัญชี
4.8 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนกำรกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำน
ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์
นั้นจะอยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
สำหรับเงินกูท้ ี่กูม้ ำโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพำะเพื่อพัฒนำโครงกำร ดอกเบี้ยจ่ำยดังกล่ำวประกอบด้วย
ดอกเบี้ยที่จ่ำยจริ งหักด้วยรำยได้จำกกำรนำเงินกูน้ ้ นั ไปลงทุนชัว่ ครำว ส่ วนเงินที่กมู้ ำเพื่อวัตถุประสงค์
ทัว่ ไปดอกเบี้ยจะคำนวณโดยกำรคูณรำยจ่ำยของโครงกำรนั้นด้วยอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุน อัตรำกำร
ตั้งขึ้นเป็ นทุนคืออัตรำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของต้นทุนกำรกูย้ ืมในระหว่ำงปี ที่ไม่รวมต้นทุนกำรกูย้ ืม
ของเงินที่กมู้ ำโดยเฉพำะ
4.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม
(ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่ม บริ ษ ทั ตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพ ย์ไม่ มีตวั ตนที่ มี อำยุกำรให้ป ระโยชน์จำกัดอย่ำงมี ระบบตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อ
มี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่ำ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน เกิ ด กำรด้อ ยค่ ำ และจะทบทวนระยะเวลำกำรตัด จ ำหน่ ำ ยและวิ ธี ก ำร
ตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ ำยรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
6
169

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อำยุกำรให้ประโยชน์
5
ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระหว่ำงติดตั้ง
4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถู ก บริ ษ ัทฯควบคุ ม ไม่ ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภ ำยใต้ก ำรควบคุ ม เดี ย วกัน กับ
บริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญำเช่ ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมู ลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำ
เช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถื อเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่ จ่ำยตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนรั บรู ้ เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุก วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่ มบริ ษ ทั จะท ำกำรประเมิ นกำรด้อยค่ ำของอำคำรและอุ ป กรณ์
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั หำกมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรม
หักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษ ทั รับ รู ้ เงินเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่ อเกิ ด
รำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่ พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยก
ออกจำกสิ น ทรั พ ย์ของกลุ่ ม บริ ษ ทั เงิ น ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จ่ ำยสมทบกองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ บัน ทึ ก เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนซึ่ ง
กลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ ท ำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ตศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไป
เพื่ อ ปลดเปลื้ องภำระผู ก พัน นั้น และกลุ่ ม บริ ษ ัท สำมำรถประมำณมู ล ค่ ำภำระผู ก พัน นั้น ได้อ ย่ำ ง
น่ำเชื่อถือ
4.15 การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ทชี่ าระด้ วยตราสารทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้โครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เมื่อได้รับบริ กำรจำกพนักงำนตำมมูล ค่ำยุติธรรม
ของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึก เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเงื่อนไขของระยะเวลำกำรให้บริ กำรของ
พนักงำนที่กำหนดไว้ในโครงกำรพร้อมกับรับรู ้ “สำรองส่ วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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4.16 ภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี ข องผลแตกต่ ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
นั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอที่จะใช้ป ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี และผลขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั
จะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้
ประโยชน์
กลุ่ ม บริ ษ ทั จะบันทึ ก ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หำกภำษี ที่ เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.17 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อ
โอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย
(ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มี
ลัก ษณะเดี ย วกัน หรื อ ไม่ ส ำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องได้ กลุ่ ม บริ ษ ทั จะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำม
ใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับ ชั้นของมู ล ค่ ำยุติธ รรมที่ ใช้วดั มู ลค่ำและเปิ ดเผยมู ล ค่ ำยุติธ รรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ นใน
งบกำรเงินแบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
9
172

ระดับ 1

ใช้ขอ้ มู ลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพ ย์หรื อหนี้ สิ นอย่ำงเดี ยวกันในตลำดที่ มี ส ภำพ
คล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ข องสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมู ลทำงตรง
หรื อทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข ้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ เช่ น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กระแสเงิ น ในอนำคตที่ กิ จ กำร
ประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับ
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ ำนวนเงิ น ที่ แ สดงในงบกำรเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมำยเหตุ ป ระกอบ
งบกำรเงิน ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ ป ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพิ นิจและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในกำรพิ จ ำรณำประเภทของสั ญ ญำเช่ ำ ว่ำ เป็ นสั ญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำนหรื อ สั ญ ญำเช่ ำ ทำงกำรเงิ น
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุล ยพินิจในกำรประเมิ นเงื่ อนไขและรำยละเอี ยดของสัญญำเพื่ อพิจำรณำว่ำกลุ่ ม
บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
อาคารและอุปกรณ์และค่ าเสื่ อมราคา
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์ และมู ล ค่ ำคงเหลื อเมื่ อเลิ ก ใช้งำนของอำคำรและอุ ป กรณ์ และต้องทบทวนอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลำและ
บัน ทึ ก ขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำ หำกคำดว่ำ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รั บ คื น ต่ ำ กว่ำ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับกำรประมำณกำรรำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว
ในกำรจัดประเภทส่ วนของเงิ น กู้ยืม ระยะยำวที่ ถึ ง ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ งปี ฝ่ ำยบริ ห ำรต้องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จในกำรประมำณกำรไถ่ ถ อนหลัก ประกันและกำรจ่ ำยช ำระคื น เงิ น กู้ยืม ตำมเงื่ อนไขและ
ข้อกำหนดที่ระบุในสัญญำเงินกู้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ใช้หักภำษี และ
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพี ยงพอที่ จะใช้ประโยชน์ จำกผลแตกต่ ำงชั่วครำวและขำดทุ นนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้อง
ประมำณกำรว่ำกลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดย
พิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ประมาณการต้ นทุนทั้งหมดทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์
ในกำรคำนวณต้นทุ น ขำยอำคำรชุ ด กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้องประมำณต้น ทุ นทั้งหมดที่ จะใช้ในกำรพัฒนำ
โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่ งต้นทุนดังกล่ำวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและกำรปรับปรุ งที่ดิน ต้นทุน
ค่ำออกแบบและก่อสร้ ำง ต้นทุนงำนสำธำรณู ปโภค ต้นทุนกำรกูย้ ืมเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ ำงโครงกำร
และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ำยบริ หำรได้ประมำณกำรต้นทุนดังกล่ำวขึ้นจำกประสบกำรณ์ ใน
กำรประกอบธุ รกิจโดยจะมีกำรทบทวนกำรประมำณกำรดังกล่ำวเป็ นระยะ ๆ หรื อเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริ งแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงมีสำระสำคัญ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้น
เงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์ ทชี่ าระด้ วยตราสารทุน
ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรวัด
มูลค่ำ รวมทั้งสมมติฐำนต่ำง ๆ ที่เหมำะสม เช่ น อำยุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ควำมผันผวนของรำคำหุ ้นและ
อัตรำเงินปันผล เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่ำจะไม่มีควำมเสี ยหำยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึก
ประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิ จที่ สำคัญกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่ำนั้น
โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2558
2557
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำโฆษณำจ่ำย
ค่ำบริ กำรจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน
รำยกำรธุรกิจกับผูบ้ ริ หำรและกรรมกำร
รำยได้จำกกำรขำยห้องชุด
ดอกเบี้ยจ่ำย
จ่ำยค่ำซื้อที่ดิน/เงินมัดจำค่ำซื้อที่ดิน

รับเงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้ำจำก
ลูกค้ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

-

-

16
3
1
8

1

-

1

-

2
5
107

-

-

1

-

1
1

ตำมที่ประกำศจ่ำย
ร้อยละ 8.00 ต่อปี
ต้นทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่มร้อยละ 5
อัตรำตำมระบุในสัญญำ

- รำคำตลำด
2 รำคำตลำด
5 ร้อยละ 6.75 ต่อปี
107 ต้นทุนบวกกำไรส่ วนเพิม่ โดย
พิจำรณำจำกรำคำเสนอขำยที่ดิน
ในบริ เวณใกล้เคียง
1 รำคำตลำด

ยอดคงค้ำ งระหว่ำ งบริ ษัท ฯและกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ 2557 มี
รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,370

70

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

82

12
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 17)
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั
เงินมัดจารับและเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั

-

27
27

2
2

27
27

1,622

1,822

1,622

1,822

เงินให้กยู้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงิ น ให้ กู้ยืม แก่ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน เป็ นกำรกู้ยื ม ในรู ป ของตั๋ว สั ญ ญำใช้ เงิ น ที่ ไ ม่ มี ห ลัก ประกัน
ยอดคงค้ำงของเงิ นให้กูย้ ืมระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ
2557 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ออริ จิ้น วัน จำกัด (บริ ษทั ย่อย)

20,201

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ระหว่ำงปี
ระหว่ำงปี
123,456

(73,601)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558
70,056

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่
ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ที่จ่ำยโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์ (หมำยเหตุ 22)
รวม

งบกำรเงินรวม
2558
2557
20,728
12,190
115
92
1,059
21,902

176

12,282

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
20,197
12,190
115
92
979
21,291

12,282
13

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

งบกำรเงินรวม
2558
2557
223
82
295,596
37,795
295,819
37,877

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
223
45
288,088
23,981
288,311
24,026

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.25 - 0.63 ต่อปี (2557:
ร้อยละ 0.40 - 0.75 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนอื่น
เงินฝำกประจำ
รวม

9.

168

288

1
169

288

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม
2558
2557
450
5,496
5,946

177

630
630

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
1,370
5,141
6,511

70
630
700
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10. ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ต้นทุนที่ดิน
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงและอื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่บนั ทึก
เป็ นต้นทุน
ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย

งบกำรเงินรวม
2558
2557
1,247,538
791,894
1,113,383
827,366

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
1,245,900
775,261
1,105,319
749,791

81,216
2,442,137

80,906
2,432,125

53,103
1,672,363

49,952
1,575,004

10.1 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้นำที่ ดิน และสิ่ งปลู ก สร้ ำงในโครงกำรไปจดจำนองไว้ก ับ ธนำคำรพำณิ ช ย์เพื่ อเป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อและกำรออกหนังสื อค้ ำประกันสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2558
2557
1,741
1,587

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี (ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
1,741
1,490

10.2 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้รวมต้นทุนกำรกูย้ ืมเข้ำเป็ นต้นทุนของโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อขำย โดยคำนวณจำกอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุนซึ่งเป็ นอัตรำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงินกูด้ งั นี้
งบกำรเงินรวม
2558
2557
ต้นทุนกำรกูย้ ืมส่ วนที่รวมเป็ นต้นทุนของโครงกำร
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ (ล้ำนบำท)
66
อัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละ)
2.65 - 8.00

50
2.90 - 8.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
66
2.65 - 8.00

46
2.90 - 8.00

10.3 ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2558
2557
มูลค่ำโดยประมำณของโครงกำรปั จจุบนั
ที่เปิ ดจองแล้วรวม (ล้ำนบำท)
มูลค่ำกำรซื้อขำยที่ได้มีกำรทำสัญญำแล้ว (ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนของมูลค่ำที่ซ้ือขำยที่ได้มีกำรทำสัญญำ (ร้อยละ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

16,573

7,782

16,330

7,553

9,811
59

4,990
64

9,585
59

4,809
64

15
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
11.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2558
2557

บริ ษทั ออริ จิน้ วัน จำกัด
17,500
บริ ษทั พรี โม พร็ อพเพอร์ต้ ี โซลูชน่ั จำกัด 1,000
(เดิมชื่อ “บริ ษทั คอนโด เอเจนซี่ แอนด์
เมเนจเม้นท์ จำกัด”)
รวม

17,500
1,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100
100
100

รำคำทุน
2558
2557

เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2558
2557

17,621
1,084

17,500
1,000

15,993
-

-

18,705

18,500

15,993

-

กำรเปลี่ ยนแปลงในรำคำทุนของบัญชี เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยเกิ ดจำกกำรที่ บริ ษทั ฯออกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ เพื่อซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯให้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ย่อยตำมที่
กล่ำวในหมำยเหตุ 22
11.2 กำรจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 6 สิ งหำคม 2558 บริ ษทั พรี โม พร็ อพเพอร์ ต้ ี โซลูชนั่ จำกัด (เดิมชื่ อ “บริ ษทั คอนโด เอเจนซี่
แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯได้ลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียนของ บริ ษทั ทิสำ ลิฟวิ่ง จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในประเทศไทย ด้วยทุน
จดทะเบี ย น 1 ล้ำ นบำท ประกอบด้วยหุ ้ น สำมัญ 100,000 หุ ้น มู ล ค่ ำหุ ้ น ละ 10 บำท เมื่ อวัน ที่ 30
กันยำยน 2558 บริ ษทั ย่อยชำระค่ำหุ ้นสำมัญ ของบริ ษ ทั ย่อยแห่ งใหม่ร้อยละ 25 คิ ดเป็ นเงิ นลงทุ น
จำนวน 0.1 ล้ำนบำท
12. ทีด่ ินรอการพัฒนา
กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของที่ดินรอกำรพัฒนำสำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2558
2557
9,153
8,067
86,063
1,086
95,216
9,153

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
8,067
8,067
8,067
8,067

16
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กลุ่มบริ ษทั ได้นำที่ดินรอกำรพัฒนำไปจดจำนองไว้กบั ธนำคำรพำณิ ชย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืม
จำกธนำคำรสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2558
2557
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี (ล้ำนบำท)
86
8
8
13. อสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2,519
2,519
(378)
(252)
2,141
2,267

ห้องชุดให้เช่ำ - รำคำทุน
หัก: ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
2,267
2,519
ค่ำเสื่ อมรำคำ
(126)
(252)
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
2,141
2,267
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมิน
รำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์รำคำตลำดสำหรับห้องชุดให้เช่ำเป็ นจำนวน 7 ล้ำนบำท (2557: 7 ล้ำนบำท)
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14. อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

ยำนพำหนะ

รวม

25,709
23,534
49,243
(22,399)
38,164
65,008

2,684
4,679
7,363
11,564
18,927

2,960
4,006
6,966
6,654
13,620

40
25,213
(23,534)
1,719
41,150
(38,164)
4,705

9,628
8,552
18,180
23,325

526
758
1,284
2,434

420
648
1,068
1,958

-

10,574
9,958
20,532
27,717

(12,621)
28,884

3,718

3,026

-

(12,621)
35,628

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

31,063

6,079

5,898

1,719

44,759

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

36,124

15,209

10,594

4,705

66,632

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

31,393
33,898
65,291
59,368
(22,399)
102,260

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2557

9,958

2558

27,717
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

25,709
23,534
49,243
(22,399)
38,164
65,008

2,589
4,679
7,268
11,514
18,782

9,628
8,552
18,180
23,325

512
739
1,251
2,406

(12,621)
28,884

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

ยำนพำหนะ
2,960

รวม

40
25,213
(23,534)
1,719
40,210
(38,164)
3,765

31,298
33,898
65,196
58,378
(22,399)
101,175

420
648
1,068
1,958

-

10,560
9,939
20,499
27,689

3,657

3,026

-

(12,621)
35,567

31,063

6,017

5,898

1,719

44,697

36,124

15,125

10,594

3,765

65,608

4,006
6,966
6,654
13,620

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2557

9,939

2558

27,689

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่ งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
โดยมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 9 ล้ำนบำท (2557: 5 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 3
ล้ำนบำท (2557: 6 ล้ำนบำท)
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15. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
1,216
673
(357)
(170)
859
503

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
503
413
543
193
(187)
(103)
859
503

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
16. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกธนำคำร
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2558 2557
7.40
2.90

งบกำรเงินรวม
2558
2557
- 30,539
- 141,800
- 172,339

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
2558
2557
- 30,539
- 141,800
- 172,339

วงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี จำกธนำคำรของบริ ษ ทั ฯ ค้ ำประกันโดยกำรจำนองที่ ดินและสิ่ งปลู กสร้ ำงของ
บริ ษทั ฯ และค้ ำประกันโดยกรรมกำรของกลุ่มบริ ษ ทั เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกธนำคำรค้ ำประกันด้วย
บัญ ชี เงิ น ฝำกธนำคำรของกรรมกำรของกลุ่ ม บริ ษ ัท และค้ ำ ประกัน โดยบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้องกัน และ
กรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั
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17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินประกันผลงำน
อื่น ๆ
รวมเจ้ำหนี้ อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

135,156
135,156

107,987
107,987

132,555
132,555

100,445
100,445

-

27

2

27

60,396
24,385
34,136
118,917
254,073

10,859
16,659
20,460
48,005
155,992

58,711
21,824
33,354
113,891
246,446

10,047
11,785
19,142
41,001
141,446

18. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้
บริ ษทั ฯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
เดือนที่ 1 - 18 MLR - 0.75
หลังจำกนั้น MLR - 0.25
MLR + 0.5
MLR - 0.5
MLR
ปี ที่ 1 MLR - 0.5
หลังจำกนั้น MLR
MLR
ปี ที่ 1 MLR - 0.5
หลังจำกนั้น MLR
MLR - 0.5
MLR - 0.25
MLR
MLR + 0.5
MLR - 0.5
MLR - 1.25
MLR - 1.25

กำรชำระคืน
ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2559

งบกำรเงินรวม
2558
2557

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

-

175,363

-

175,363

ภำยในเดือนสิ งหำคม 2562
ภำยในเดือนกันยำยน 2560
ภำยในเดือนธันวำคม 2558
ภำยในเดือนกันยำยน 2559

209,387
55,981

221,931
85,000
75,865
27,000

209,387
55,981

221,931
85,000
75,865
27,000

ภำยในเดือนกรกฎำคม 2567
ภำยในเดือนกันยำยน 2560

47,533
-

51,503
80,920

47,533
-

51,503
80,920

ภำยในเดือนมีนำคม 2561
ภำยในเดือนพฤษภำคม 2560
ภำยในเดือนธันวำคม 2560
ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563
ภำยในเดือนพฤษภำคม 2561
ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2560
ภำยในเดือนมิถุนำยน 2562

50,226
48,485
26,679
30,609
113,700
16,896
34,595

50,226
48,485
-

50,226
48,485
26,679
30,609
113,700
16,896
34,595

50,226
48,485
-
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เงินกู้
15
16
17

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
กำรชำระคืน
เดือนที่ 1 - 12 MLR - 0.50 ภำยในเดือนกรกฎำคม 2562
หลังจำกนั้น MLR
เดือนที่ 1 - 12 MLR - 0.50 ภำยในเดือนมิถุนำยน 2561
หลังจำกนั้น MLR
เดือนที่ 1 - 12 MLR - 0.50 ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2562
หลังจำกนั้น MLR

บริ ษทั ย่อย
18
MLR + 0.5
ภำยในเดือนธันวำคม 2561
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุ ทธิ จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2558
2557
7,959
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
7,959
-

23,108

-

23,108

-

19,963

-

19,963

-

685,121
(408,120)
277,001

40,933
857,226
(514,091)
343,135

685,121
(408,120)
277,001

816,293
(473,158)
343,135

เงินกูย้ ืมระยะยำวของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีเงื่อนไขกำรชำระคืนเงินต้นในอัตรำตำมที่ระบุในสัญญำ
เมื่อมีกำรปลอดจำนองหลักประกันที่วำงไว้กบั ธนำคำร และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
เงินกูย้ มื ดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของกลุ่มบริ ษทั ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ของบริ ษทั ฯ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริ ษทั ฯ และค้ ำประกันโดยกรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั
ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่ น
กำรคงสัดส่ วนโครงสร้ ำงของผูถ้ ือหุ ้นและกำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไป
ตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้สรุ ปได้ดงั นี้

วงเงินกูย้ มื ที่ยงั มิได้เบิกใช้

งบกำรเงินรวม
2558
2557
3,384
1,144
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
3,384
1,144
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19. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
6,808
4,342
(630)
(369)
6,178
3,973
(1,988)
(1,086)
4,190

2,887

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ ำกำรเงินกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ ำยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำร
โดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 4 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
2,302
4,506
6,808
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อรอกำรตัดบัญชี
(314)
(316)
(630)
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
1,988
4,190
6,178
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
1,252
3,090
4,342
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อรอกำรตัดบัญชี
(166)
(203)
(369)
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
1,086
2,887
3,973
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20. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่ อออกจำกงำน
แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2558
2557
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่ วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

648

252

576

234

581
25

385
11

456
23

333
9

(504)
87
145
982

648

(504)
87
145
783

576

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ ในรำยกำรต่อไปนี้ ในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2558
2557
606
396
606
396

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
479
342
479
342

กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ประมำณ 18 - 25 ปี (2557: 18 - 26 ปี ) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 25 ปี 2557:
26 ปี )
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
2558
2557
2.41 - 2.55
2.55 - 4.01
5.00
5.00
0.0 - 31.0
0.0 - 35.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2.41
4.01
5.00
5.00
0.0 - 30.0
0.0 - 35.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐำนที่ ส ำคัญต่อมู ลค่ำปั จจุ บนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ไม่เป็ นสำระสำคัญ
21. ทุนเรื อนหุ้น
21.1 เมื่ อ วัน ที่ 24 มิ ถุ น ำยน 2557 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรมี ม ติ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ เรี ย กช ำระค่ ำหุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ
เพิ่มเติมสำหรับหุ ้นจำนวน 2.5 ล้ำนหุ ้น จำนวนหุ ้นละ 7.50 บำท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 18.75 ล้ำนบำท
บริ ษทั ฯได้รับชำระค่ำหุ น้ ดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2557
21.2 เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯจำกเดิม 300 ล้ำนบำท เป็ น 225 ล้ำนบำท โดยกำรลดหุ ้นสำมัญจำนวน 7.5 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้ น ละ 10 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิ น 75 ล้ำนบำท บริ ษ ทั ฯได้ด ำเนิ น กำรจดทะเบี ย นลดทุ น
จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯกับ กระทรวงพำณิ ช ย์แล้วเมื่ อวันที่ 15 กรกฎำคม 2557 และบริ ษทั ฯได้จ่ำย
ชำระคืนค่ำหุ ้นสำมัญสำหรับส่ วนที่ลดลงจำนวน 7.5 ล้ำนหุ ้น ซึ่ งได้เรี ยกชำระแล้วจำนวนหุ ้นละ 2.50
บำท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 18.75 ล้ำนบำทเมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2557
21.3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1)เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้ของบริ ษทั ฯโดยลดมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้จำกเดิมหุ ้นละ 10 บำท เป็ นหุ ้น
ละ 0.50 บำท ซึ่ งทำให้จำนวนหุ น้ ของบริ ษทั ฯเพิม่ จำกเดิม 22.5 ล้ำนหุน้ เป็ น 450 ล้ำนหุน้
2)เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอีกจำนวน 76.575 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนปั จจุบนั จำนวน 225
ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 301.575 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นจำนวน 153.15 ล้ำนหุ ้น
มูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท
3)จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯจำนวนไม่เกิน 153.15 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ ้นละ 0.50 บำท
ดังนี้
- จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิ น 150 ล้ำนหุ ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็ นกำร
ทัว่ ไปครั้งแรก (Initial Public Offering)
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- จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิ น 3.15 ล้ำนหุ ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ
4)นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
ในวันเดียวกัน บริ ษทั ฯได้ดำเนินกำรจดทะเบียนตำมข้อ 1) - 2) ข้ำงต้นกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว
21.4 เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2558 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งล่ำสุ ดสำหรับกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯจำนวนไม่เกิน 153.15 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 0.50 บำท เป็ นดังนี้
- จัดสรรหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150 ล้ำนหุ ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป
ครั้งแรก (Initial Public Offering)
- จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3.15 ล้ำนหุ ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิที่ออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
21.5 ในระหว่ำงวันที่ 30 กันยำยน 2558 ถึง 2 ตุลำคม 2558 บริ ษทั ฯได้เสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
150 ล้ำนหุ ้ น ในรำคำหุ ้น ละ 9 บำท ให้แก่ ป ระชำชนทั่วไป บริ ษ ัท ฯได้รับ ช ำระเงิ น ค่ำหุ ้น เพิ่ ม ทุ น
ดังกล่ำวแล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2558 ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ ้นหลัง
หัก ค่ ำใช้จ่ำยภำษี เงิ น ได้จำนวนเงิ น 27 ล้ำนบำท ได้แสดงโดยหัก จำกส่ วนเกิ นมู ล ค่ำหุ ้ นสำมัญ ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 5 ตุลำคม 2558
ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่ มซื้อขำยในวันที่ 7 ตุลำคม 2558
22. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2558 บริ ษทั ฯได้ออก “ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ออริ จิ้น
พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด (มหำชน) ที่ออกให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย”
จำนวน 3.15 ล้ำนหน่วย ประเภทระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยไม่มีรำคำเสนอขำย
โดยมีอตั รำกำรใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญได้ 1 หุ ้น ในรำคำใช้สิทธิ
4.50 บำทต่อ 1 หุ ้นสำมัญ กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวเป็ นไปตำมมติที่ประชุ ม
วิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557
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กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
ได้ปีละ 2 ครั้งในวันทำกำรสุ ดท้ำยของบริ ษทั ฯในเดือนมีนำคมและเดือนกันยำยนของแต่ละปี กำหนด
วันใช้สิทธิ ครั้งแรกวันที่ 31 มีนำคม 2559 และกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยวันที่ 25 กันยำยน 2561 โดยจะ
ใช้สิทธิ ได้ตำมจำนวนที่กำหนด ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

วันใช้สิทธิ
31 มีนำคม 2559
30 กันยำยน 2559
31 มีนำคม 2560
29 กันยำยน 2560
30 มีนำคม 2561
25 กันยำยน 2561

ใช้สิทธิ ได้ไม่เกิน
(ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับกำรจัดสรร)
ร้อยละ 10
ร้อยละ 25 (รวมกำรใช้สิทธิที่ใช้ในครั้งที่ 1)
ร้อยละ 40 (รวมกำรใช้สิทธิ ที่ใช้ในครั้งที่ 1-2)
ร้อยละ 60 (รวมกำรใช้สิทธิ ที่ใช้ในครั้งที่ 1-3)
ร้อยละ 80 (รวมกำรใช้สิทธิ ที่ใช้ในครั้งที่ 1-4)
ร้อยละ 100 (รวมกำรใช้สิทธิ ที่ใช้ในครั้งที่ 1-5)

มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นแต่ละสิ ทธิ เท่ำกับ 3.96
ถึ ง 4.35 บำท คำนวณโดยใช้แบบจำลองกำรกำหนดรำคำสิ ท ธิ ตำมแบบจำลองของ Black-Scholes
model ข้อมูลนำเข้ำแบบจำลอง ได้แก่ รำคำหุ ้น ณ วันที่ กำหนดรำคำ ซึ่ งเท่ำกับ 9 บำท รำคำใช้สิทธิ
เท่ำกับ 4.50 บำท ควำมผันผวนที่คำดหวังร้อยละ 23.43 ถึง 35.72 ควำมคำดหวังอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
ร้อยละ 4.20 อำยุสัญญำ 3 ปี และอัตรำดอกเบี้ ยปลอดควำมเสี่ ยงร้ อยละ 1.51 ทั้งนี้ มูลค่ำยุติธรรมที่
คำนวณดังกล่ำวไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับมูลค่ำยุติธรรมที่คำนวณโดยใช้แบบจำลองของ
Lattice ซึ่ งเป็ นแบบจำลองที่เหมำะสมกับข้อกำหนดกำรใช้สิทธิ
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุ่ ม บริ ษ ทั บันทึ ก ค่ำใช้จ่ำยสำหรับโครงกำรใบส ำคัญ
แสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวเป็ นจำนวนเงิน 2 ล้ำนบำท ซึ่ งแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับพนักงำนพร้ อมกับรับรู ้
“สำรองส่ วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ด้วยจำนวนเดียวกัน
รำยกำรกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีดงั นี้
(หน่วย: หน่วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันต้นปี
ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ำงปี
ยกเลิกระหว่ำงปี

3,150,000
(7,400)
3,142,600

จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปลำยปี

27
190

23. สารองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกำไรสุ ทธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ป ระจำปี
หัก ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี ) จนกว่ำทุนส ำรองนี้ จะมี จำนวนไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

ซื้อที่ดินและจ่ำยค่ำก่อสร้ำงระหว่ำงปี
กำรเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำโฆษณำและส่งเสริ มกำรขำย
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนและค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ

งบกำรเงินรวม
2558
2557
1,908,008
1,219,826

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
1,904,915
1,105,241

(759,244)
111,469
28,031
124,705
78,926

(847,469)
93,703
28,003
118,412
73,003

(899,640)
47,868
10,314
31,064
23,527

(843,526)
42,526
10,295
30,689
19,202

25. ภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม
2558
2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

113,192

34,153

106,166

31,163

(14,879)
98,313

(15,788)
18,365

(15,283)
90,883

(15,857)
15,306
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จำนวนภำษี เงิน ได้ที่ เกี่ ย วข้องกับ ส่ วนประกอบแต่ล ะส่ วนของกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น ส ำหรับ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

54

-

54

-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2558
2557
484,793
88,669

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่
เคยบันทึกไว้
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้น
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
464,477
73,475

ร้อยละ 15
และ 20
100,171

ร้อยละ 15
และ 20
17,737

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

92,895

14,695

677

-

677

-

(3,244)
787
(78)
(2,535)
98,313

647
(19)
628
18,365

(3,199)
588
(78)
(2,689)
90,883

630
(19)
611
15,306

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2558
2557

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - อำคำร
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้

2,776
41,876
186
80
44,918

รวม

928
29,029
126
10
30,093

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2,776
41,860
157
44,793

928
28,521
115
29,564

29
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26. กาไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี และได้ปรับ
จำนวนหุ ้นสำมัญสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ตำมสัดส่ วนที่เปลี่ ยนแปลงของจำนวนหุ ้น
สำมัญที่เกิ ดจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้ โดยถื อเสมือนว่ำกำรแตกหุ ้นได้เกิ ดขึ้นตั้งแต่วนั
เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน
ก ำไรต่อหุ ้นปรั บ ลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรั บ ปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ัท ฯ (ไม่ รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับ
ลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสำมัญ โดยสมมติวำ่ ได้มีกำรแปลงเป็ นหุ ้นสำมัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ ้น
สำมัญเทียบเท่ำ
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
จำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2558
2557
(พันหุ้น) (พันหุ้น)

กำไรต่อหุ ้น
2558
2557
(บำท)
(บำท)

70,304

486,164

450,000

0.79

0.16

-

321

-

70,304

486,485

450,000

0.79

0.16

กำไรสำหรับปี
2558
2557
(พันบำท) (พันบำท)
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
386,322
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสำมัญที่ออกให้แก่กรรมกำร
และพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั (หมำยเหตุ 22)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญสมมติว่ำมีกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
386,322
สำมัญจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุ้นสำมัญ
กำไรสุ ทธิ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2558
2557
2558
2557
(พันบำท) (พันบำท)
(พันหุ้น) (พันหุ้น)
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
373,594
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสำมัญที่ออกให้แก่กรรมกำร
และพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั (หมำยเหตุ 22)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญสมมติว่ำมีกำรใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้น
373,594
สำมัญจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

58,169

486,164

450,000

-

321

-

58,169

486,485

450,000

กำไรต่อหุ ้น
2558
2557
(บำท)
(บำท)

0.77

0.13

0.77

0.13

27. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ดำเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในส่ วนงำนด ำเนิ น งำนที่ รำยงำนเพี ย งส่ วนงำนเดี ย ว คื อ กำรพัฒ นำ
อสังหำริ มทรัพย์ และดำเนินธุ รกิจในเขตภูมิศำสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ กำไรจำกกำร
ดำเนินงำน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมส่ วนงำนดำเนิ นงำนและ
เขตภูมิศำสตร์แล้ว
ในปี 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรำยได้จำกลู กค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10
ของรำยได้ของกิจกำร
28. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือน
ในอัตรำร้ อยละ 2 - 5 ของเงิ นเดื อน กองทุ นส ำรองเลี้ ยงชี พ นี้ บ ริ หำรโดย บริ ษ ัทหลัก ทรัพ ย์จดั กำร
กองทุนกสิ กรไทย จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่ำงปี 2558 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวนเงิน
1.4 ล้ำนบำท (2557: 0.8 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 1.3 ล้ำนบำท 2557: 0.7 ล้ำนบำท)
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29. เงินปันผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลระหว่ำงกำล
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557
เงินปั นผลระหว่ำงกำล
เงินปั นผลระหว่ำงกำล
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2557

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2558
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2558

เงินปั นผลจ่ำย เงินปั นผลจ่ำยต่อหุ น้
(ล้ำนบำท)
(บำท)
84
84

3.75136
3.75136

139

0.30972

112
251

0.24756
0.55728

30. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
30.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2558
2557
สัญญำก่อสร้ำงโครงกำร
1,751
1,020
1,751
1,018
สัญญำจะซื้ อจะขำยที่ดิน
1,696
556
1,696
556
30.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯได้ท ำสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรเช่ ำพื้ นที่ และสัญญำบริ กำร อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำตั้งแต่ 1 - 4 ปี
บริ ษทั ฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนและสัญญำบริ กำรที่
บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
11
6
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
2
2
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30.3 คดีฟ้องร้ อง
ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ซ้ื อที่ ดินแปลงหนึ่ ง และได้รับโอน
กรรมสิ ทธิ์ โดยชอบด้วยกฎหมำยแล้วจำกเจ้ำของที่ ดินซึ่ งเป็ นบุ คคลธรรมดำ ต่อมำ ในไตรมำสที่ 3
ของปี 2558 บุคคลอื่นซึ่ งอ้ำงว่ำเป็ นเจ้ำของที่ดินร่ วมได้ฟ้องเจ้ำของที่ดิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ น
จำเลยร่ วมในคดีที่โจทก์ยนื่ ขอให้ศำลเพิกถอนนิติกรรมกำรโอนทรัพย์มรดกและกำรทำสัญญำซื้อขำย
ที่ดินแปลงดังกล่ำว หรื อให้จำเลยทั้งหมดร่ วมกันชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่โจทก์ คิดเป็ นส่ วนของบริ ษทั
ฯและบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ละ 7 ล้ำนบำท ขณะนี้ คดีควำมอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น อย่ำงไร
ก็ตำม ทนำยควำมของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย และฝ่ ำยบริ หำรเชื่ อมัน่ ว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
ไม่ได้รับควำมเสี ยหำยที่มีสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ น
บุคคลภำยนอกและได้ซ้ือที่ดินดังกล่ำวโดยสุ จริ ต บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำร
หนี้สินในบัญชี
31. ลาดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 บริ ษ ัท ฯมี สิ น ทรัพ ย์ที่ มี ส ำระส ำคัญ ที่ เปิ ดเผยมู ล ค่ ำยุติ ธ รรมแยกแสดง
ตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รวม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

-

7

-

7

32. เครื่ องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เที ย บเท่ ำเงิ นสด เงิ นเบิ ก เกิ นบัญ ชี ธนำคำร เงิ น ลงทุ นชั่วครำว ลู กหนี้ ก ำรค้ำและลู ก หนี้ อื่ น เจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน เงิ นให้กูย้ ืม และเงินกูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั มีควำม
เสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และเงินให้กูย้ ืม
ฝ่ ำยบริ ห ำรควบคุ ม ควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรก ำหนดให้ มี นโยบำยและวิธี ก ำรในกำรควบคุ ม สิ นเชื่ อ ที่
เหมำะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึ งไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ
นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มีฐำนของลู กค้ำที่
หลำกหลำยและมีอยูจ่ ำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อ
คือมูลค่ำตำมบัญชีของเงินให้กยู้ มื และลูกหนี้กำรค้ำที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงินฝำกธนำคำร เงินเบิกเกิ นบัญชี
ธนำคำร หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน เงินให้กูย้ ืม และเงินกูย้ ืมที่มีดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียง
กับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ น ที่ มี อตั รำดอกเบี้ ย คงที่ ส ำมำรถแยกตำมวัน ที่ ค รบก ำหนด หรื อ วันที่ มี ก ำร
กำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
มำกกว่ำ 1 ปี
ภำยใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
2558
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจำกธนำคำร
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

2557

2558

ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

2557

2558

2557

ไม่มีอตั รำดอกเบี้ย
2558

2557

รวม
2558

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
2557

2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )

-

-

-

-

291
-

38
-

5
5,946

630

296
5,946

38 0.25 - 0.63
630

-

-

-

-

291

38

5,951

630

6,242

668

2

1

4

3

685
-

2

1

4

3

685

172
172
- 254,073 155,992 254,073 155,992
857
685
857 6.00 - 8.00
6
4 0.00 - 0.71

0.40 - 0.75
-

2.90 - 7.40
6.25 - 8.00
0.00 - 0.59

1,029 254,073 155,992 254,764 157,025
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
มำกกว่ำ 1 ปี
ภำยใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
2558
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจำกธนำคำร
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

2557

2558

ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

2557

2558

ไม่มีอตั รำดอกเบี้ย

2557

2558

2557

รวม
2558

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
2557

2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )

-

-

-

-

283
-

24
-

5
6,511

700

288
6,511

24 0.25 - 0.63
700
-

70

20

-

-

-

-

-

-

70

20

70

20

-

-

283

24

6,516

700

6,869

744

2

1

4

3

685
-

172
172
- 246,446 141,446 246,446 141,446
816
685
816 6.00 - 8.00
6
4 0.00 - 0.71

2

1

4

3

685

988 246,446 141,446 247,137 142,438

8.00

0.40 - 0.75
8.00

2.90 - 7.40
6.25 - 8.00
0.00 - 0.59

32.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงิ น
สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินเบิกเกิ นบัญชี ธนำคำร ลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น เจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืม และเงินกูย้ ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำม
มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข)

เงิ น ลงทุ น ชั่วครำวได้แก่ หน่ วยลงทุ นแสดงมู ลค่ำยุติธ รรมซึ่ งค ำนวณจำกมู ล ค่ ำ
สิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

ค)

เงินกูย้ ืมระยะยำวที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดง
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ป ระสงค์ในกำรบริ ห ำรจัดกำรทุ น ที่ ส ำคัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ทั คื อกำรจัดให้มี ซ่ ึ ง โครงสร้ ำงทุ น ที่
เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรดำเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ ัตรำส่ วนหนี้ สิ น ต่ อทุ นเท่ ำกับ 0.91:1 (2557: 5.66:1)
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.92:1 2557: 5.64:1)
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34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
34.1 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ได้มีมติ อนุมตั ิกำรออกและเสนอขำย
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น อำยุไม่เกิน 270 วัน ภำยในวงเงินไม่เกิน 800 ล้ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
เป็ นเงินทุ นหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ระยะเวลำเสนอขำยหลักทรัพย์ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 ถึ ง
วันที่ 31 มกรำคม 2560 โดยเสนอขำยให้แก่เฉพำะในกลุ่มผูล้ งทุนสถำบันและ/หรื อผูล้ งทุนรำยใหญ่
34.2 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิเพื่อนำเสนอเรื่ อง
ดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษำยน 2559
1) กำรจ่ำยเงิ นปั นผลในรู ปเงินสดให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 0.16667 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน
100 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยปันผลเป็ นหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ฯจำนวนไม่เกิน 60 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 0.50 บำท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำ 10 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน
30 ล้ำนบำท เงินปั นผลนี้จะจ่ำยและบันทึกบัญชีภำยหลังจำกได้รับกำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุมสำมัญ
ประจำปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
2) กำรจัดสรรเงินกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 18.7 ล้ำนบำท รวมเป็ นทุนสำรองตำม
กฎหมำยทั้งสิ้ นจำนวน 26 ล้ำนบำท
3) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอี กจำนวน 30 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนปั จจุบนั จำนวน
301.58 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 331.58 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้ำนหุ ้น
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท
4) จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่ม ทุ นของบริ ษ ทั ฯจำนวน 60 ล้ำนหุ ้น มู ลค่ำที่ ตรำไว้ หุ ้นละ 0.50 บำท เพื่ อ
รองรับกำรจ่ำยหุ น้ ปันผล
35. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สาหรับปี 2557 และ ปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 559.4 ล้ านบาท และ 2,055.1 ล้ านบาท ตามลาดับ และ
มีกาไรสุทธิ 70.3 ล้ านบาท และ 386.5 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯมีรายได้ รวมเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากการ
เติบโตขึ ้นของรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นส่วนใหญ่ กล่าวคือ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์มาจากการ
เพิ่มขึ ้นของโครงการที่แล้ วเสร็ จและได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ โดยมีโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ ้นจากปี
2557 จานวน 5 โครงการ ได้ แก่ โครงการ B-Loft สุขุมวิท 115 โครงการ B.Republic สุขุมวิท 101/1 โครงการ Villa
Lasalle สุขุมวิท 105 และโครงการ Pause (A), (B) สุขุมวิท 107 ดังนัน้ จากการเติบโตของรายได้ จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการบริ หารจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขันต้
้ นอยู่ใน
ระดับสูง อัตรากาไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตรากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ 41.80 และร้ อยละ 42.85 และ
อัตรากาไรสุทธิ คิดเป็ นร้ อยละ 12.57 และร้ อยละ 18.81 สาหรับปี 2557 และปี 2558 ตามลาดับ
ณ สิ ้น ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,909.8 ล้ านบาท และ 3,347.5 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
สินทรัพย์สว่ นใหญ่เพิ่มขึ ้นจากต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย, เงินมัดจาค่าที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา
ทังนี
้ ้ ณ สิ ้น ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม 1,623.1 ล้ านบาท และ 1,599.1 ล้ านบาท ตามลาดับ ในขณะที่
บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น จานวน 286.7 ล้ านบาท และ 1,748.4 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นปี 2557 และปี 2558 คิดเป็ น 5.66 เท่า และ 0.91 เท่า ตามลาดับ และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็ น 3.60 เท่า และ 0.40 เท่า ตามลาดับ ทังนี
้ ้ อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และ
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการจดทะเบียน
เพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์และมีการเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชน
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 และ 2558
รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการรับรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ ผ้ ซู ื ้อหลังจาก
ได้ รับชาระเงินจากผู้ซื ้อครบถ้ วนแล้ ว รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์สาหรับปี 2557 และปี 2558 จานวน 550.2 ล้ าน
บาท และ 2,010.1 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 98.35 และ 97.81 ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2558
พันบาท

ณ 31 ธันวาคม 2557

ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

2,010,099.6

100.00

550,195.1

100.00

ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

1,148,764.3

57.15

320,186.4

58.20

861,335.3

42.85

230,008.7

41.80

กาไรขัน้ ต้ น

ในปี 2558 มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 2,010.1 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 265.34 จากจานวน
550.2 ล้ านบาท ในปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการทยอยรับรู้รายได้ จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ปี ที่ผ่านมา โดยในปี 2558 นี ้บริ ษัทฯ มีโครงการที่เริ่ มโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้ รายได้ เพิ่มอีก 5 โครงการซึ่งได้ ก่อสร้ างแล้ ว
เสร็ จ ได้ แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115 โครงการ B.Republic สุขมุ วิท 101/1 โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105 และ
โครงการ Pause (A),(B) สุขมุ วิท 107 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาสถานะการโอนกรรมสิทธิ์แยกโครงการ บริ ษัทฯ มีการรับรู้
รายได้ จากโครงการที่เริ่ มโอนในปี 2558 เท่ากับร้ อยละ 67.71 ร้ อยละ 64.74 ร้ อยละ 53.87 ร้ อยละ 18.69 และ ร้ อยละ
47.66 ของมูลค่าโครงการนันๆ
้ ตามลาดับ นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ยังมีการรับรู้ รายได้ สว่ นที่เหลือของโครงการ Kensington
สุขมุ วิท 107 โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 โครงการ The Knights I, II สุขมุ วิท 107 โครงการ Knightsbridge
สุขมุ วิท 107 และ โครงการ B Loft สุขมุ วิท 109 โดยสามารถแสดงการรับรู้รายได้ แต่ละโครงการเทียบกับมูลค่าโครงการได้ ดงั นี ้
ยอดโอนกรรมสิทธิ์

มูลค่ า
โครงการ

โครงการ
(ล้ านบาท)

โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109
โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107
โครงการ Nottinghill สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knights I สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knights II สุขมุ วิท 107
โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107
โครงการ B-Loft115 สุขมุ วิท 115
โครงการ B.Republic สุขมุ วิท 101/1
โครงการ Villa lasalle สุขมุ วิท 105
โครงการ Pause (A) สุขมุ วิท 107
โครงการ Pause (B) สุขมุ วิท 107
โครงการ B Loft สุขมุ วิท 109
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300.0
340.0
140.0
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ณ 31 ธันวาคม 2558

81.5

12.9
29.2
15.9
22.6
639.8
190.9
440.2
387.9
36.5
92.9
141.4

ล้ านบาท
198.7
269.7
329.0
134.0
103.7
757.5
190.9
440.2
387.9
36.5
92.9
222.9

550.2

2,010.1

3,163.8

20.4
131.3
118.1
81.1
117.7

รวมทัง้ สิน้

ยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสม

ร้ อยละ
100.00
89.89
96.76
95.72
90.94
93.52
64.71
64.74
53.87
18.69
47.66
92.87

รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นของบริ ษัทฯ หลักๆ ประกอบด้ วยรายได้ ค่าบริ การ ดอกเบี ้ยรับจากสถาบันการเงิน และรายได้ จากการ
ยกเลิกสัญญาซื ้อขาย
รายได้ อื่นของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 9.2 ล้ านบาท และ 45.0 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 1.65 และร้ อยละ 2.19 ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นจานวน 45.0 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 386.55 จากจานวน 9.2 ล้ านบาท ในปี 2557
เนื่องจากมีรายได้ อื่นๆ เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ รายได้ จากค่าบริ หารนิติบุคคลอาคารชุด และรายได้ ค่าเช่าของพรี โม พร็ อพเพอร์ ตี ้
โซลูชั่น เพิ่มขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับการที่บริ ษัทฯ มีโครงการแล้ วเสร็ จเพิ่มขึน้ และ พรี โม พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชั่น ได้ เข้ า
ดาเนินการบริ หารนิติบคุ คลของโครงการเพิ่มขึ ้นดังกล่าว และรายได้ จากการยกเลิกสัญญาซื ้อขายเป็ นหลัก
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรั พย์หลัก ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ต้ นทุนที่ดิน และค่าก่อสร้ างอาคาร โดยระหว่างการ
ก่อสร้ างโครงการและยังไม่มี การโอนกรรมสิทธิ์ ใ ห้ แก่ผ้ ูซื ้อ บริ ษัทฯ จะบันทึก ต้ นทุนดังกล่าวเป็ นต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะมีการโอนต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายมาเป็ น
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เมื่อมีการบันทึกรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 320.2 ล้ านบาท และ 1,148.8 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58.2 และร้ อยละ 57.15 ของรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
ในปี 2558 ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 1,148.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 828.6 ล้ านบาท จากปี 2557 เนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีโครงการที่เริ่ มโอนกรรมสิทธิ์ และรับรู้ รายได้ เพิ่มอีก 5 โครงการ ได้ แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115 โครงการ
B.Republic สุขุมวิท 101/1 โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105 และโครงการ Pause (A),(B) สุขมุ วิท 107 และ มี
โครงการที่ เริ่ ม โอนในปลายปี 2557 จ านวน 2 โครงการ รั บรู้ ยอดโอนต่อเนื่อ งในปี 2558 เพิ่ม ขึน้ ได้ แก่ โครงการ
Knightsbridge สุขมุ วิท 107 และโครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 บริ ษัทฯ มี สดั ส่วนต้ นทุนขายอสังหาริ มทรั พย์ ลดลงจากร้ อยละ 58.20 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ
57.15 ในปี 2558 ซึ่งเป็ นผลมาจากที่บริ ษัทฯ สามารถบริ หารต้ นทุนค่าก่อสร้ างในโครงการใหม่ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ ้น อีกทัง้ ในปี 2557 มีโครงการที่ขายและโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดในราคาไม่เกิน 1 ล้ านบาทต่อห้ องบางส่วนตาม
เงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI แต่ภายหลังบริ ษัทฯ พิจารณายกเลิกการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ นจานวน 861.3 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 274.48 จากจานวน 230.0 ล้ านบาท ในปี
2557 เนื่องจากในปี ดังกล่าว บริ ษัทฯ มีโครงการที่เริ่ มโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้ รายได้ เพิ่มอีก 5 โครงการ ได้ แก่ โครงการ BLoft สุขุมวิท 115 โครงการ B.Republic สุขมุ วิท 101/1 โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105 และโครงการ Pause
(A),(B) สุขมุ วิท 107 โดยมีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 42.85 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เนื่องจาก บริ ษัทฯ สามารถ
บริ หารต้ นทุนค่าก่อสร้ างในโครงการใหม่ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น อีกทัง้ ในปี 2557 อัตรากาไรขันต้
้ นของโครงการ
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B Loft สุขมุ วิท 109 ซึง่ มีกาไรขันต้
้ นต่ากว่าโครงการอื่น เนื่องจากเดิมบริ ษัทฯ มีแผนการขอใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี จาก
BOI บริ ษัทฯ จึงมีการขายห้ องชุดในราคาไม่เกิน 1 ล้ านบาทต่อห้ องบางส่วนตามเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
แต่ภายหลังบริ ษัทฯ พิจารณายกเลิกการใช้ สิทธิดงั กล่าว เนื่องจากต้ นทุนการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ ้น จึงทาให้ อตั รากาไร
ขันต้
้ นเฉลีย่ โดยรวมของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยเงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ ายขายและการตลาดค่า
ภาษี ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย เป็ นหลัก โดยค่าใช้ จ่ายในการ
ขายสาหรับปี 2557 และปี 2558 สรุปได้ ดงั นี ้
รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2558
พันบาท
ร้ อยละ

เงินเดือนและค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานฝ่ ายขายและ
การตลาด
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอน
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินส่วนงานขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่น *
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย
สัดส่ วนร้ อยละค่ าใช้ จ่ายในการขายต่ อรายได้ จาก
การขายอสังหาริ มทรัพย์

32,934.2
78,925.7
118,902.8
21,771.4
40,983.3
293,517.4
14.60

11.22
26.89
40.51
7.42
13.96
100.00

ณ 31 ธันวาคม 2557
พันบาท
ร้ อยละ
12,859.2
23,527.1
34,841.8
9,246.1
11,408.9
91,883.0

14.00
25.61
37.92
10.06
12.42
100.00

16.70

หมายเหตุ *ค่าใช้ จ่า ยในการขายอื่ น ประกอบด้ วย ค่า เช่า ที่ดินและอาคารสานัก งานขาย ค่า รั กษาความปลอดภัย สานัก งานขาย ค่า สาธารณูปโภค
สานักงานขาย และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็ นหลัก

ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายจานวน 293.5 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 219.45 จากจานวน 91.9ล้ าน
บาท ในปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีโครงการที่เริ่ มโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้ รายได้ เพิ่มอีก 5 โครงการ ได้ แก่ โครงการ B-Loft
สุขมุ วิท 115 โครงการ B.Republic สุขมุ วิท 101/1 โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105 และโครงการ Pause (A), (B)
สุขมุ วิท 107 จึงส่งผลให้ ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มขึ ้นตามการรับรู้ รายได้ ของบริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึ ้น
จาก 23.5 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 78.9 ล้ านบาทในปี 2558 นอกจากนี ้ ในระหว่างปี 2558 บริ ษัทฯ มีการเปิ ดจอง
โครงการใหม่เพิ่มอีก 10 โครงการ ได้ แก่ โครงการ Pause (A), (B) สุขมุ วิท 107 โครงการ Pause สุขมุ วิท 103 โครงการ
Pause สุขุมวิ ท 115 โครงการ Pause ID สุขุมวิ ท 107 โครงการ KnightsBridge พหล-สะพานใหม่ โครงการ
KnightsBridge The Ocean ศรี ราชา โครงการ Kensington แหลมฉบัง – ศรี ราชา (เฟส 1) โครงการ Kensington แหลม
ฉบัง – ศรี ราชา (เฟส 2) โครงการ Kensington พหล-เกษตร ทาให้ ค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนค่าใช้ จ่าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายเพิ่มขึ ้น จานวน 34.8 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ นจานวน 118.9 ล้ านบาทในปี
2558
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารประกอบด้ วยเงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ ายบริ หารเป็ นหลักโดยค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หารสาหรับปี 2557 และปี 2558 สรุปดังนี ้
ณ 31 ธันวาคม 2558
พันบาท
ร้ อยละ
78,534.9
70.90
9,325.5
8.42
6,259.2
5.65
16,655.3
15.04

รายการ
เงินเดือนและค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานฝ่ ายบริหาร *
ค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ **
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินส่วนงานบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารอื่น ***
รวมค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

110,774.9

สัดส่ วนร้ อยละค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารต่ อรายได้ จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์

5.51

100.00

ณ 31 ธันวาคม 2557
พันบาท
ร้ อยละ
34,268.1
60.85
7,763.4
13.79
1,068.2
1.90
13,212.9
23.46
56,312.6

100.00

10.24

หมายเหตุ * เงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ ายบริ หาร ประกอบด้ วย เงินเดือนและโบนัส เป็ นหลัก
** ค่าธรรมเนียมและบริ การอื่นๆ หลักประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจดจานอง และ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ
*** ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่น ประกอบด้ วย ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าดูแลระบบ และค่าตรวจสอบบัญชี เป็ นหลัก

ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารจานวน 110.8 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 96.71 จากจานวน 56.3 ล้ าน
บาท ในปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายเงิ นเดือนพนักงานเป็ นหลัก โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ ้นของ
พนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยจ่ายธนาคาร และดอกเบี ้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื ้อ เป็ นหลัก
ในปี 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายทางการเงินจานวน 2.4 ล้ านบาท และ 17.2 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมธนาคาร เพื่อใช้ ในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น
และ มีดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในงานระหว่างก่อสร้ างที่รับรู้เป็ นต้ นทุนโครงการเมื่อโครงการอยูใ่ นช่วงของการก่อสร้ าง มารับรู้เป็ น
ค่าใช้ จ่ายสาหรับโครงการที่ก่อสร้ างเสร็ จเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 5 โครงการ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจานวน 98.3 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 435.33 จาก จานวน
18.4 ล้ านบาท ในปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงานเพิ่มมากขึ ้นจากการรู้ รายได้ โครงการใหม่ 5
โครงการ ได้ แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115 โครงการ B.Republic สุขมุ วิท 101/1 โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105
และโครงการ Pause (A), (B) สุขมุ วิท 107
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กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 386.5 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 449.73 จากจานวน 70.3 ล้ านบาท ในปี
2557 เนื่องจากรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นจากการเริ่ มรับรู้ รายได้ ในโครงการใหม่จานวน 5 โครงการ คือ
โครงการ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115 โครงการ B.Republic สุขมุ วิท 101/1 โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105 และ
โครงการ Pause (A), (B) สุขมุ วิท 107 และมีอตั รากาไรสุทธิร้อยละ 18.81 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เนื่องจากมีรายได้
จากการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ ้นตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น อีกทังยั
้ งมีโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ วมีกาไรขันต้
้ นสูงกว่าปี 2557
อัตราผลตอบแทนของผู้ถอื หุ้น
ในปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อย 23.93 และร้ อยละ 37.98 ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น มีอตั ราเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นจากการรับรู้ รายได้ จากการโอน
กรรมสิทธิ์เพิ่มขึ ้นตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
ภาพรวมของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ มีจานวน 3,347.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 75.28 จาก
จานวน 1,909.8 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีต้นทุนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่เพิ่มขึ ้นจากจานวน
20 โครงการ จานวนรวม 1,672.4 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ นจานวน 29 โครงการ จานวนรวม 2,442.1 ล้ านบาท ในปี 2558
ซึง่ เป็ นไปตามแผนการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง
ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย
ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย คือ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่กลุม่ บริ ษัท ฯ ลงทุนเพื่อพัฒนาเป็ น
โครงการหรื อที่ได้ มีการพัฒนาเป็ นโครงการแล้ วพร้ อมขาย รายการนี ้จึงเปรี ยบเสมือนรายการสินค้ าคงเหลือของกิจการที่
ดาเนินธุรกิจผลิตสินค้ าหรื อซื ้อมาขายไป ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายประกอบด้ วยต้ นทุนการดาเนิน
โครงการ ได้ แก่ ค่าที่ดินค่าก่อสร้ าง ต้ นทุนกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สทุ ธิ จานวน 1,672.4 ล้ านบาท และ 2,442.1
ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 87.57 และร้ อยละ 72.95 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ณ 31 ธันวาคม 2558 ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ 2,442.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 46.03 จาก
ปี 2557 เนื่องจาก บริ ษัทฯ มีต้นทุนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่เพิ่มขึ ้นจากจานวน 20 โครงการ ในปี 2557 เป็ น
จานวน 28 โครงการ ในปี 2558
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เงินมัดจาที่ดิน
ณ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินมัดจาค่าที่ดินจานวน 314.1 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.38 ของสินทรัพย์รวม และ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 496.79 จากสิ ้นปี 2557 โดยมีการวางมัดจาของที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการตามแผนขยายโครงการในอนาคต
เงินจ่ ายล่ วงหน้ า-ค่ าก่ อสร้ าง
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างของบริ ษัทฯ ได้ แก่ เงินจ่ายล่วงหน้ าของงานก่อสร้ างโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท
ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างจานวน 38.1 ล้ านบาท และ 51.3 ล้ าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 2.00 และร้ อยละ 1.53 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง ณ สิ ้นปี 2557 และปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.5 จากสิ ้นปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ ้นตาม
โครงการที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างและลดลงเมื่อโครงการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ ทังนี
้ ้ นโยบายการจ่ายเงินล่วงหน้ า -ค่าก่อสร้ าง จะ
ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้รับเหมา โดยปกติสว่ นใหญ่บริ ษัทฯ จะชาระค่าจ้ างล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
ประมาณร้ อยละ 5 ของมูลค่าก่อสร้ างตามสัญญา
สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
สินทรั พย์ หมุนเวียนอื่น ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยเงิ นมัดจาอื่น เช่น เงิ นมัดจาการซือ้ เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์
ตกแต่งสาหรับโครงการ ค่าเบี ้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า และค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าอื่น เป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 20.6 ล้ านบาท และ 18.6 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 1.08
และร้ อยละ 0.56 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ สาหรับปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เพียงเล็กน้ อยจากการจัดประเภทเงินมัด
จาอื่นที่เกินหนึ่งปี ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อีกทังลดลงจากการหั
้
กคืนเงินมัดจาเมื่อมีการติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ หรื ออุปกรณ์
ตกแต่งเข้ าภายในโครงการ
ที่ดินรอการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนา จานวน 9.2 ล้ านบาท และ 95.2 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.48 และร้ อยละ 2.84 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี ้
เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
(พันบาท)

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2558
(พันบาท)

กรรมสิทธิ์

ที่ดินโครงการเทพารักษ์ 4

0-1-99

8,066.9

8,066.9

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้
จากัด (มหาชน)

ที่ดินแปลงถนนของโครงการ
Notting Hill ติวานนท์-แคราย

0-0-71.2

1,086.0

1,086.0

บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน จากัด

86,063.10

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้
จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน จากัด

ที่ดนิ รอการพัฒนา

ที่ดิน Hampton Residence
เกษตร-ศรีราชา

5-1-59.5

รวมทัง้ สิน้

9,152.9
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95,216.0

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ห้ องชุดในคอนโดมิเนียม ของโครงการ Sense of Londonสุขมุ วิท
109 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 2.2 ล้ านบาท และ 2.1
ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.12 และร้ อยละ 0.06 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี ้

รายการ
อาคาร Sense Of
(1899/19)
อาคาร Sense Of
(1899/20)
อาคาร Sense Of
(1899/21)
อาคาร Sense Of
(1899/22)

London ห้ อง 201
London ห้ อง 202
London ห้ อง 203
London ห้ อง 204

รวมทัง้ สิน้

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 31 ธันวาคม
2558
พันบาท

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 31 ธันวาคม
2557
พันบาท

541.6

573.4

559.1

591.9

539.3

571.0

501.1

530.6

2,141.0

2,267.0

กรรมสิทธิ์
บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
(มหาชน)

ทังนี
้ อ้ สังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นการโอนมาจากรายการต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในห้ องชุดของโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 จานวน 4 ห้ อง เพื่อปล่อยเช่าพื ้นที่
ให้ แก่รายย่อย เช่น ร้ านซักรี ด ร้ านขายของชา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัทฯ ลงทุนในห้ องชุดของโครงการดังกล่าว เพื่อเป็ น
การให้ บริ การและอานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าผู้ซื ้อบ้ านภายในโครงการดังกล่าว ซึง่ เป็ นโครงการแรกของบริ ษัทฯ
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างของสานักงานขายและสานักงานใหญ่ของ
บริ ษัท เป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิจานวน 44.8 ล้ านบาท และ
66.6 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 2.34 และร้ อยละ 1.99 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 48.87 จากสิ ้นปี 2557 สาเหตุหลักมาจากกลุม่ บริ ษัทฯ มี
การลงทุนเพิ่มเติมในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างเพิ่มขึ ้น เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีการก่อสร้ างสานักงานขายเพิ่มขึ ้น ซึ่ง
สอดคล้ องกับการเปิ ดจองโครงการใหม่ ๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งมี โครงการที่เริ่ มเปิ ดจองเพิ่มขึน้ จากปี 2557 จานวน 10
โครงการ
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สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเกิดขึ ้นสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุ
้
นทางภาษี ที่ยงั
ไม่ได้ ใช้ ซึ่งบริ ษัทฯจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หกั ภาษี และผล
ขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จานวน 30.1 ล้ านบาท และ
44.9 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 1.58 และร้ อยละ 1.34 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 49.26 สาเหตุหลักมาจากเงินมัดจาและเงินรับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ า ซึง่ เป็ นผลมาจากการเปิ ดจองโครงการใหม่ๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่ ถือเป็ นรายได้ ทางภาษี และบริ ษัทฯ ได้
ชาระภาษี ไปแล้ ว อย่างไรก็ตาม ในทางบัญชีบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ บนั ทึก รายการดังกล่าวเป็ นรายได้ โดยจะบันทึกเป็ นรายได้
ขายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ภายหลังการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ ดังนัน้ จึงถือเป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
การวิเคราะห์ แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ มีจานวน 1,599.1 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.48 จากจานวน
1,623.1 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 โดยลดลงในส่วนของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น การเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิ น โดยสอดคล้ องกับการรับรู้ รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดเพิ่มขึ ้น 5 โครงการ จึงทาให้ บริ ษัทฯ มี
ความสามารถในการชาระคืนเงินกู้สาหรับโครงการที่เริ่ มโอนกรรมสิทธิ์ได้ เพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นของบริ ษัทฯ ได้ แก่ เจ้ าหนี ้การค้ าที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ าง เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์
ตกแต่งอาคาร และด้ านการตลาด (งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ) ซึ่งมีเจ้ าหนี ้ค่างานก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทรับเหมา
ก่อสร้ างเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเป็ นรายการหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 156.0 ล้ านบาท และ 254.1 ล้ านบาท ตามลาดับ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 62.88 จากสิ ้นปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้น
ของงานก่อสร้ างจากการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทเี่ พิ่มมากขึ ้น
เงินมัดจารับและเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินมัดจารับและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าของบริ ษัทฯ คือ เงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากผู้ซื ้อก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์เช่น
เงินจองเงินทาสัญญา และเงินดาวน์ จะถูกบันทึกเป็ นเงินมัดจารับและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าและจะโอนเป็ นรายได้ เมื่อ
มีการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ ผ้ ซู ื ้อ ทังนี
้ ้ เงินจองเงินทาสัญญา และเงินดาวน์ โดยเฉลี่ยคิดเป็ นประมาณร้ อยละ10 ถึง12 ของ
มูลค่าการขายห้ องชุด ขึ ้นอยู่กบั นโยบายของแต่ละโครงการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีเงินมัด
จารับและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจานวน 417.0 ล้ านบาท และ 603.0 ล้ านบาท ตามลาดับ
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เงินมัดจารับและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44.59 จากสิ ้นปี 2557 เนื่องจาก มีการ
เปิ ดจองโครงการใหม่เพิ่มอีก 10 โครงการ จากปี 2557 ได้ แก่ โครงการ Pause (A), (B) สุขมุ วิท 107 โครงการ Pause
สุขมุ วิท 103 โครงการ Pause สุขมุ วิท 115 โครงการ Pause ID สุขมุ วิท 107 โครงการ KnightsBridge พหล-สะพานใหม่
โครงการ KnightsBridge The Ocean ศรี ราชา โครงการ Kensington แหลมฉบัง – ศรี ราชา (เฟส 1) โครงการ
Kensington แหลมฉบัง – ศรี ราชา (เฟส 2) โครงการ Kensington พหล-เกษตร
ภาษีเงินได้ ค้างจ่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีภาษี เงินได้ ค้างจ่ายจานวน 12.5 ล้ านบาท และ 42.6 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยภาษี เงินได้ ค้างจ่าย ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 242.15 จากสิ ้นปี 2557 ซึ่งสอดคล้ องกับผลกาไรสุทธิ
จากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมจานวน 857.2 ล้ านบาท
และ 685.1 ล้ านบาท ตามลาดับ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ สิ ้นปี 2558 ลดลงร้ อยละ 20.08 จากสิ ้นปี 2557 บริ ษัทฯได้ ทยอยจ่าย
ชาระคืนเงินต้ นตามการปลดจานองของห้ องชุดสาหรับโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์แก่ลกู ค้ าแล้ ว โดยโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่มขึ ้น
จานวน 5 โครงการจากปี 2557
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าซือ้
หนี ส้ ิน ตามสัญ ญาเช่ าซื อ้ ของบริ ษั ทฯ เป็ นรายการสัญ ญาเช่ า การเงิ น ของบริ ษัท ฯ กับบริ ษั ทลีสซิ่ ง ในการเช่ า
ยานพาหนะเพื่อใช้ ในการดาเนินงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อรวมจานวน 4.0 ล้ านบาท และ 6.2 ล้ านบาท ตามลาดับ ณ สิ ้นปี
2558 หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.48 จากสิ ้นปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการทาสัญญาเช่าซื ้อยานพาหนะ
เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงานและใช้ ในการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 286.7 ล้ านบาท และ 1,748.4 ล้ านบาท
ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น เนื่องจาก บริ ษัทฯ มีกาไรสะสมเพิ่มขึ ้นจากการดาเนินงาน รวมทัง้ บริ ษัทฯ มีการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์และมีการเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนในปลายปี 2558
การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
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สาหรับปี 2558 บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 321.1 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ ไปเพื่อการ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่ รวมทังการจ่
้
ายมัดเงินมัดจาค่าที่ดินของโครงการใหม่ๆ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สาหรับปี 2558 บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 141.1 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ ไปเพื่อการ
ลงทุนในสานักงานขายและห้ องตัวอย่าง สาหรับโครงการที่เปิ ดขายเพิ่มขึ ้นจานวน 10 โครงการ จากปี 2557 ทังนี
้ ้ยังมีการ
ลงทุนซื ้อที่ดินรอการพัฒนาสาหรับโครงการ Hampton Residence เกษตร-ศรี ราชา (ภายใต้ บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน จากัด)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สาหรับปี 2558 บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 720.2 ล้ านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืม
ระยะยาวเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ ้นจานวน 916.4 ล้ านบาท และมีการรับชาระเงินค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนสุทธิ
จานวน 1,316.8 ล้ านบาท (หลังหักค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้น) ทังนี
้ ้ในระหว่างปี 2558 บริ ษัทฯ มีการชาระคืนหนี ้สิน
ระยะสันและระยะยาวทั
้
งสิ
้ ้น 1,088.5 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลจานวน 250.8 ล้ านบาท
ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต
1)

นโยบายของภาครัฐ

จากนโยบายของภาครัฐที่มงุ่ เน้ นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐาน ซึง่ รวมถึงโครงการระบบขนส่งมวลชน
ทางราง ทังรถไฟฟ้
้
าและรถไฟใต้ ดิน เพื่อแก้ ไขปั ญหาการจราจรในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับ
ประโยชน์ จากการขยายการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ เส้ นทาง
ขนส่งมวลชนทางราง ทาให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่ใกล้ เส้ นทางขนส่งมวลชนทางราง
เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการเดิ น ทาง อี ก ทัง้ ในปลายปี 2558 รั ฐ บาลได้ ป ระกาศนโยบายเพื่ อ กระตุ้น ภาค
อสังหาริ มทรัพย์ ทังการปรั
้
บลดค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจานอง และ ผู้ที่ซื ้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้ านบาท นามาหัก
ลดภาษี บคุ คลธรรมดาได้ ซึง่ ช่วยกระตุ้นการตัดสินซื ้อที่อยูอ่ าศัยได้ เพิ่มขึ ้น
2)

ความผันผวนทางการเมือง

ความไม่มนั่ ใจในสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่มีความยืดเยื ้ออาจมีผลทาให้ ทาให้ กิจกรรมการซื ้อขา
ยอสังหาริ ทรั พย์ชะลอตัวลงเนื่องจากผู้บริ โภคอาจมีความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิ จทาให้ ชะลอการตัดสินใจการซือ้
อสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนันเนื
้ ่องจากโครงการของบริ ษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส่วนใหญ่อยู่ใกล้ แนวรถไฟฟ้ าซึ่งถือ
เป็ นจุดขายที่สาคัญ โดยหากการก่อสร้ างรถไฟฟ้ าถูกชะลอลงเพราะปั จจัยทางการเมือง ย่อมส่งผลให้ ลกู ค้ าไม่มนั่ ใจที่จะ
โอนกรรมสิทธิ์ หรื อมีการโอนกรรมสิทธิ์ลา่ ช้ า ไม่ตรงตามประมาณการที่บริ ษัทฯคาดไว้ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทฯย่อย
อาจเลื่อนการเปิ ดโครงการและชะลอการลงทุน เพื่อรอดูสถานการณ์ และจะเปิ ดโครงการหรื อกลับมาลงทุนเมื่อมัน่ ใจว่า
สถานการณ์ตา่ งๆคลีค่ ลาย
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3)

สภาวะเศรษฐกิจ

ความผันผวนของเศรษฐกิ จโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเชื่ อมั่นของผู้บริ โภคอาจจะทาให้
ผู้บริ โภคมีกาลังซือ้ ลดลงหรื อ อาจตัด สินใจชะลอการซือ้ ออกไปซึ่ง ทาให้ บ ริ ษัทฯ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการขาย
โครงการเป็ นระยะเวลาที่นานขึ ้นและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯได้
4)

ความสามารถในการทากาไร

แนวโน้ มต้ นทุนการดาเนินธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ ้นเช่น ค่าที่ดิน ค่าจ้ างแรงงาน ค่าวัสดุก่อสร้ าง ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่บริ ษัทฯ คาดว่าจะมีความท้ าทายมากขึ ้นในการบริ หารจัดการต้ นทุน ค่าที่ดินและค่าก่อสร้ าง และ
การดาเนินกลยุทธ์การตลาดที่จะสามารถคงระดับราคาขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อคงระดับความสามารถในการทากาไรให้ มี
ประสิทธิภาพเหมือนกันที่ผา่ นมาในอดีต
5)

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เนื่องด้ วยการดาเนินธุรกิจด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย บริ ษัทฯ ต้ องมีการพึง่ พึงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเป็ นจานวนมาก ท่ามกลางปั จจัยความไม่แน่นอนหลายประการ ภาคธนาคารเริ่ มมีความเข้ มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อมากขึ ้น นอกจากนันต้
้ นทุนทางการเงินอาจมีความเสีย่ งที่จะปรับตัวสูงขึ ้นได้ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ชะลอการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในอนาคต
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ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์

:

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

:

ORI

ประเภทธุรกิจ

:

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
0107557000381

:

301,575,000.00 บาท

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว

:

มูลค่าหุ้น

:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

300,000,000.00 บาท
หุ้นละ 0.50 บาท
เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนื อ อ าเภอเมื อ งสมุท รปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : (662) 399 4466 โทรสาร : (662) 398 9994

:

www.origin.co.th

:

บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน จากัด ("ออริ จิ ้น วัน")

:

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ทุนจดทะเบียน

:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

40,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,0000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

เว็บไซต์บริษัท

ข้ อมูลทั่วไปบริษัทย่ อย
ชื่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนื อ อ าเภอเมื อ งสมุท รปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
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ชื่อบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน

:

บริ ษัท พรี โม พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชนั่ จากัด ("พรี โม")

:

1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น

ประเภทธุรกิจ

:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี

:

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และให้ บริ การทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Tower B เลขที่ 93 ชัน้ 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000, 02-009-9999 (Contact center)
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-9090

ข้ อมูลสาคัญอื่น

- ไม่มี –

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ561) ของบริษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท www.origin.co.th
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