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4 วิค่สานิัยยทัมและกลยุ
ทธ์
ลที่ ได้รับ
6 รางวั
ในปี 2559
ฒนาการที่สำาคัญ
8 พัของบริ
ษัทฯ
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12 สารจากประธาน
กรรมการบริษัท

48 โครงสร้างรายได้
49 ข้ทีอ่สมูำาคัลญทางการเงิน
56 ปัจจัยความเสี่ยง
ตสาหกรรม
64 ภาวะอุ
และสภาพการแข่งขัน

14 สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
16 รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

70 โครงสร้างการจัดการ
ีผลประโยชน์
94 บุร่วคมกัคลทีน ่มและรายการ
ระหว่างกัน
ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย

18 คณะกรรมการบริษัท
26 คณะกรรมการบริหาร

120

32 โครงสร้างองค์กร
กษณะการ
34 ลัประกอบธุ
รกิจ

122 การกำากับดูแลกิจการ
บผิดชอบ
140 ความรั
ต่อสังคม

บผิดชอบ
121 รายงานความรั
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

อต้านการทุจริต
149 การต่
หรือคอร์รัปชั่น
แลเรื่องการใช้
150 การดู
ข้อมูลภายใน
152 การควบคุมภายใน
้สอบบัญชี
156 รายงานของผู
รับอนุญาต
160 งบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบ
180 หมายเหตุ
งบการเงิน
เคราะห์
222 การวิ
และคำาอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
233 ข้และข้อมูลอทัมู่วลไปสำาคัญอื่น
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมและกลยุทธ์
ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ออริจิ้นฯ มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และพัฒนาองค์กรให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
โดยเราจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือ
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการคิดที่มากกว่า
ให้มากกว่า เพื่อลูกค้าได้มากกว่า

เราใส่ ใ จในรายละเอี ย ดความต้ อ งการของลู ก ค้ า ใน
ทุก ๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการ
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
บุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม

• การกระจายการพัฒนาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพื้นที่รอบนอก
และพื้นที่แถบนิคมอุตสาหกรรมที่สำาคัญ
• การออกแบบโครงการที่มีแนวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Concept and Unique Design)
• การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย
• พิจารณาโอกาสการเข้าลงทุนในธุรกิจ หรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอื่น

ค่านิยม
O
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Optimize

R

Responsive

I

G

I

Integrity

Neat

Service Excellence

Teamwork

เพิ่มผลงาน
อย่างยอดเยี่ยม

พร้อมปรับเตรียม
อย่างฉับไว

แสวงหา สร้างคุณค่า
ทำาสิ่งใหม่

พร้อมเติบใหญ่
ไปพร้อมกัน

ซื่อสัตย์สุจริต

ร่วมกันคิด
ประณีตในงาน

เต็มที่ในการบริการ

ร่วมใจกัน
เป็นหนึ่งเดียว

Innovation

Growth

N

S

T
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รางวัลที่ ได้รับในปี 2559
จากความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง ทำาให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพ
Thailand Property Awards 2016 ครั้งที่ 11
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) • รางวัล Best Affordable Condominium Low Rise จาก
ประจำาปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ย 80-89
โครงการ วิลล่า ลาซาล สุขุมวิท 105
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• รางวัล Best Affordable Condominium High Rise จาก
โครงการ ไนท์บริดจ์ สกาย ริเวอร์ โอเชี่ยน
ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ซึง่ รางวัลที่ได้รบั สอดคล้องกับแนวคิดของบริษทั ฯ ทีม่ คี วามมุง่ มัน่
ประจำาปี 2559 ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน ทีจ่ ะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการ
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน ของลูกค้าผู้อยู่อาศัย เน้นจุดขายความคุ้มค่าของพื้นที่ใช้สอยให้
เฉลี่ยอยู่ที่ 83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีบริษัท สอดรับกับการใช้ชีวิต
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดที่เข้ารับ
การประเมิน จำานวน 601 บริษัท
พิธีมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2558
รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น
ACES Awards 2016
โครงการ บี ลอฟท์ คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 115 (B-Loft) ได้รับคัด
รางวัล Top Outstanding Leader in Asia 2016
เลือกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภทอาคารชุดระดับ
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ เข้า ราคาปานกลาง จากศูนย์ข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
รับรางวัลเกียรติยศ Top Outstanding Leader in Asia ใน บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำากัด (AREA) โดย
งาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards มี พลตำารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
(ACES Awards 2016) ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้มอบรางวัล
แห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยได้รับการยกย่อง
ในเรื่องความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำาในการดำาเนินธุรกิจ รวม
ถึงการมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานดังกล่าว
จัดขึ้น ณ โรงแรม โรงแรมแชงกรีล่าประเทศสิงคโปร์
6

Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2016
รางวัล Outstanding Entrepreneur

ตอกยำา้ ความเป็นผูบ้ ริหารมืออาชีพของนายพีระพงศ์ จรูญเอก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ผู้มีความสามารถผลักดัน
ธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จในอีกก้าว จนเป็นที่จับตามอง
โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวราวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมแมริออท
สุขุมวิท

Think of Living People’s choice Award 2016
รางวัล BEST LOW-HIGH CONDOMINIUM DEVELOPMENT
• โครงการ KnightsBridge Duplex Tiwanon ได้รับการ
โหวตโดยผู้อ่าน Think Of Living ให้เป็นโครงการที่ดี
ที่สุดในสาขา BEST HIGH-RISE CONDOMINIUM
DEVELOPMENT หรือ รางวัลคอนโดมิเนียมประเภท
อาคารสูงยอดเยี่ยมประจำาปี 2016
รางวัล BEST LOW-RISE CONDOMINIUM DEVELOPMENT
• โครงการ Kensington Leamchabang - Sriracha ได้
รับการโหวตโดยผู้อ่าน Think Of Living ให้เป็นโครงการ
ที่ดีที่สุดในสาขา BEST LOW-RISE CONDOMINIUM
DEVELOPMENT หรือ รางวัลคอนโดมิเนียมประเภท
อาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้นยอดเย่่ียมประจำาปี 2016
รางวัลโครงการยอดเยี่ยมคัดเลือกโดยทีมงาน Think of Living
• โครงการ KnightsBridge Prime Sathorn ถูกคัดเลือก
ให้เป็นหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นประจำาปี 2016 ในสาขา
“Editor’s Choice” รางวัลจากทีมงาน Think Of Living ที่
คัดเลือกโครงการที่โดดเด่นประจำาปี 2016
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พัฒนาการที่สำาคัญ
ของบริษัทฯ
ปี 2552

บริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระ
พงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) ด้วยทุนจดทะเบียน
จำานวน 10.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ปี 2553

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำานวน 10.0 ล้าน
บาทเป็นจำานวน 20.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
เพื่อเป็นเงินทุนสำาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำานวน 20.0 ล้าน
บาทเป็นจำานวน 30.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553
เพื่อเป็นเงินทุนสำาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2553 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 1 โครงการ
คือ โครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการ
แรกของบริษัทฯ โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น
จำานวน 162 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 198.7 ล้านบาท

ปี 2554

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำานวน 30.0 ล้านบาทเป็น
จำานวน 40.0 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็น
เงินทุนสำาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำานวน 40.0 ล้าน
บาทเป็น จำานวน 50.0 ล้านบาทเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554
เพื่อเป็นเงินทุนสำาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำากัด
(“คอนโด เอเจนซี่”) (ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด (“พรีโม”)) ก่อตั้งขึ้น
โดยครอบครัวจรูญเอกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ด้วยทุน
จดทะเบียนจำานวน 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดหาผู้เช่าห้อง
ชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้
แก่โครงการที่บริษัทฯเป็นผู้พัฒนา
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บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัว
จรูญเอก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนจำานวน
1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียมโครงการ B-Loft สุขุมวิท 109
ในปี 2554 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 1 โครงการ
มูลค่า 300.0 ล้านบาท

ปี 2555

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก จำานวน 50.0 ล้านบาท
เป็นจำานวน 200.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เพื่อ
เป็นเงินทุนสำาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษทั ฯ
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยบริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุน้ ออริจน้ิ วัน ทัง้ หมด จากครอบครัวจรูญเอก
และผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน ออริจิ้น วัน
จำานวน 3,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของออริจิ้น วัน
บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำานวน
1.0 ล้านบาทเป็นจำานวน 10.0 ล้านบาทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจากจำานวน 10.0 ล้านบาท เป็น
จำานวน 40.0 ล้านบาทเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นเงิน
ทุนสำาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2555 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 2 โครงการ
มูลค่า 1,167.2 ล้านบาท

ปี 2556

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำานวน 200 ล้านบาท
เป็นจำานวน 300 ล้านบาท โดยเรียกชำาระค่าหุ้นแล้ว จำานวน 255.0
ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นเงินทุนสำาหรับ
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ
มีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่

บริษทั ฯ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น คอนโด เอเจนซี่ ทั้งหมด
จากครอบครัวจรูญเอก และผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน
บริษัทฯ ถือหุ้นในคอนโด เอเจนซี่ จำานวน 99,998 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนของคอนโดเอเจนซี่
ในปี 2556 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 5 โครงการ
มูลค่า 2,880.9 ล้านบาท

ปี 2557

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2557 เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมได้มีมติให้บริษัทฯ ลดทุนจด
ทะเบียนจาก จำานวน 300.0 ล้านบาทเป็น จำานวน 225.0 ล้าน
บาท เพื่อปรับโครงสร้างทุนในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ โดยวิธีการลดจำานวนหุ้นจากจำานวน 30 ล้านหุ้น เป็น
จำานวน 22.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเรียก
ชำาระค่าหุ้นแล้วทั้งจำานวน และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้ง
ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ ดำาเนินการ ดังนี้
• จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด ภายใต้ชื่อ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2557
• เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้น
ละ 0.5 บาท
• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำานวน 76.6 ล้าน
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 225.0 ล้านบาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 301.6 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ จำานวน 603.2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5
บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 150.0 หุ้น
เพื่อเสนอขาย ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจำานวน 3.2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP Warrant)
ในปี 2557 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 7 โครงการ
มูลค่า 3,835.0 ล้านบาท

ปี 2558

บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำากัด ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท คอน
โด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำากัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
ด้วยทุนจดทะเบียนจำานวน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจดำาเนิน
ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การ
เป็นนายหน้าขายห้องชุด และบริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด โดยจะมุ่ง
เน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนญี่ปุ่น ทั้งนี้ คอนโด เอ
เจนซี่ ถือหุ้นใน ทิสา ลิฟวิ่ง คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำานวนทุนจด
ทะเบียนของทิสา ลิฟวิ่ง และมีผู้ถือหุ้นอื่น ได้แก่ ผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่น
ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 45 และพนักงานบริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อย
ละ 4 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
วันที่ 18 กันยายน 2558 แต่งตั้ง TSD เป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมรับรอง
หนังสือบริคณสนธิ โดยแก้ ไขทุนจดทะเบียนชำาระแล้วจาก 225.0
ล้านบาท เป็น 300.0 ล้านบาท (จาก 450 ล้านหุ้น เป็น 600
ล้านหุ้น)
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้ส่งรับหุ้นสามัญบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
จำากัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และได้เข้าทำาการซื้อ
ขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ (First day Trade)
ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 8 โครงการ
มูลค่า 6,955.0 ล้านบาท
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พัฒนาการที่สำาคัญ
ของบริษัทฯ ปี 2559
บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้เปลี่ยน
ชื่อ เป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2559
บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
จำานวน 1.0 ล้านบาทเป็นจำานวน 2.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2559 โดย พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น ถือหุ้นใน พรี
โม เรียลเตอร์ จำานวน 124,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.0 ของจำานวนทุนจดทะเบียนของ
พรีโม เรียลเตอร์ และมีผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นถือหุ้นร้อยละ 20.0
และพนักงานของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ18 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม
ดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด ได้เข้าทำาสัญญากับ
Intercontinental Hotels Group (IHG) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
2559 เพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income โครงการ
แรก ในแปลงที่ดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตร (ศรีราชา)
บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
จำานวน 40.0 ล้านบาทเป็นจำานวน 400.0 ล้านบาทเมื่อวัน
ที่ 23 มิถุนายน 2559 เพื่อรองรับแผนการลงทุนและพัฒนา
โครงการในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income
เช่น โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่
สมำ่าเสมอเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นออริจิ้น วัน ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ ออริจิ้น วัน
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บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากจำานวน 1 ล้านบาทเป็นจำานวน 53.5 ล้านบาทเมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เพื่อรองรับแผนการลงทุนและพัฒนา
โครงการในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น
สำานักงานเพื่อเช่า, พื้นที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ เพื่อสร้างฐานราย
ได้ที่สมำ่าเสมอเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นพรีโม พร็อพ
เพอร์ตี้ โซลูชั่น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ
พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำากัด ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พรีโม
เรียลเตอร์ จำากัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจดจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่า และ ธุรกิจ
บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มบริษัทในอนาคต ได้แก่
บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด (“ ออริจิ้น คอนโด “) บริษัท
ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำากัด (“ เวอร์ติเคิล “) บริษัท ออริจิ้น เวอร์
ติเคิล 2 จำากัด (“ เวอร์ติเคิล 2 “) บริษัท ออริจิ้น สาทร จำากัด
(“ ออริจิ้น สาทร “) บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำากัด (“ ไพรม์ “) บริษัท
ออริจิ้น สเฟียร์ จำากัด (“ สเฟียร์ “) บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำากัด
(“ เฮ้าส์ “) บริษัท พรีโม แคมปัส จำากัด (“ พรีโม แคมปัส “) บริษัท
พรีโม แมเนจเม้นท์ จำากัด (“ พรีโม แมเนจเม้นท์ “) บริษัท อูโน่
เซอร์วิส จำากัด (“ อูโน่ “) และ บริษัท พรีโม รีเทล จำากัด (“ พรีโม
รีเทล “)

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งแรก รวมมูลค่า 1,200 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ระยะเวลา 3 ปี โดยครบ
กำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2562
บริษัทฯ ลงนามเซ็นต์หนังสือแสดงเจตนารมณ์เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ
ARIVA Hospitality ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
จัดการโครงการที่อยู่อาศัยและด้านการขายและบริหารงานเช่า
ที่มีประสบการณ์อันยาวนาน เพื่อมาบริหารจัดการโครงการ
KnightsBridge The Ocean Sriracha

ในปี 2559
บริษั ทฯ เปิดโครงการใหม่
รวม 9 โครงการ
มูลค่า 11,340.0 ล้านบาท

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ เปิดขายโครงการทั้งหมด
จำานวน 9 โครงการ รวมมูลค่า 11,340 ล้านบาท โดย เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2559 ได้เปิดขายคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองโครงการ
แรกของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ โครงการ KnightsBridge Prime
Sathorn สูง 43 ชั้น จำานวน 726 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ
3,800.0 ล้านบาท ซึ่งสามารถปิดการขาย (Sold out) ตั้งแต่วันที่
เปิดโครงการวันแรก
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบัน
มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคที่เทคโนโลยีสร้างผลกระทบแบบก้าวกระโดด (The
Age of Exponential Technology) ทั้งทางด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภค และด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของราคาที่ดิน และราคาที่อยู่อาศัย ภายใต้กระแส
การลงทุนที่หมุนเวียนไปทั่วโลก
“ออริจิ้น” จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการเป็นบริษัทที่ดีตามหลัก
บรรษัทภิบาล ซึ่งผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินในระดับ
“ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ในส่วนของการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล
Thailand Property Awards 2016 ในสาขา Best Affordable
Condominium Low Rise จากโครงการ วิลล่า ลาซาล
สุขุมวิท 105 และรางวัล Best Affordable Condominium
High Rise จากโครงการ ไนท์บริดจ์ สกาย ริเวอร์ โอเชี่ยน ซึ่ง
ทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ที่มี
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านของการอยู่อาศัย
ในราคาที่จับต้องได้
สำาหรับปี 2560 บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการแข่งขันใน
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคปัจจุบันนอกเหนือจากปัจจัยด้าน
ทำาเลด้านคุณภาพของโครงการ และ ด้านราคาแล้ว การมีการ
บริการที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าจะเป็นปัจจัยที่
มีความสำาคัญอย่างมาก
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“ออริจิ้น” จึงให้ความสำาคัญกับเรื่องนวัตกรรมการ
บริการก่อนและหลังการขาย รวมทัง้ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management : CRM) ด้วยการมุ่ง
ที่จะเป็น “Your Digital Butler” คือ ผู้ทำาหน้าที่ให้บริการโดยนำา
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล เข้ามาประยุกต์กับการให้
บริการ เพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุค “Digital Life
Attitude” ผ่านแอปพิเคชั่น Origin Digital Butler และ Origin
Family Card (OFC) เพื่อสามารถตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของ
กลุ่มลูกค้าในทุกๆ ด้านอย่างครบวงจร รวมถึงการดูแลลูกค้า
ผู้เปรียบเสมือนดั่งครอบครัว (Origin Family) นั้นจะสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป
ในนามของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) บริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้กับองค์กร และสังคม
โดยรวม พร้อมทัง้ พัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต และมัน่ คงภายใต้
หลักบรรษัทภิบาล ทั้งนี้กระผมขอขอบพระคุณในการสนับสนุน
ที่ดีตลอดมาจาก ผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลชน
และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานทุกฝ่ายที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนา
บริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

(ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี)
ประธานกรรมการ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น
พัฒนาสินค้า และบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวของออริจิ้น หรือ “Origin Family”
ตลอดจนเรามี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาองค์ ก รเพื่ อ สร้ า ง
การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำาเนินธุรกิจ อย่างมี
ธรรมาภิบาล
ผลการดำาเนินงานของบริษทั ฯ ปี 2559 บริษทั ฯ ยัง
คงสามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
บริษัทฯ มียอดขายสูงถึง 10,844 ล้านบาท เติบโตสูงถึง
102% จากโครงการที่เปิดตัวก่อนหน้า และโครงการที่
เปิดตัวใหม่อีก 9 โครงการมูลค่า 11,340 ล้านบาท ซึง่ เพิม่
ขึน้ 54% เมือ่ เทียบกับ ปีกอ่ น ด้านรายได้บริษทั ฯ มีรายได้รวม
3,199 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 56% และมีกาำ ไรสุทธิ 638 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 65% ณ สิน้ ปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
การขายจำานวน 34 โครงการ โดยแบ่งเป็น โครงการที่พัฒนา
แล้วเสร็จจำานวน 18 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ
8,903 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
จำานวน 16 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 17,755
ล้านบาท และมียอดขายรอโอน มูลค่าถึง 12,885 ล้านบาท
ทั้งนี้เป็นผลสำาเร็จที่เกิดจากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่
จะเป็นผู้พัฒนาโครงการในรูปแบบ “Affordable Premium
Condominium” ซึ่งหมายถึงโครงการอาคารชุดที่ให้ลูกค้า
ได้มากกว่าในทุกๆ ความต้องการด้านการอยูอ่ าศัย ในราคาที่
จับต้องได้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีการขยายฐานการตลาดไป
ยังกลุม่ ลูกค้าระดับกลางบนมากขึ้น ตลอดจนขยายทำาเลการ
พัฒนาโครงการไปยังทำาเลศักยภาพใหม่ๆ และการรุกเข้าสู่
ทำาเลใจกลางเมือง รวมทั้งการขยับตัวเพื่อการขึ้นโครงการ
ของบริษัทฯ ที่เข้าใกล้รถไฟฟ้าและสิ่งอำานวยความสะดวก
ต่างๆ มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โครงการ KnightsBridge
Prime Sathorn ซึ่งประสบความสำาเร็จอย่างสูง และสามารถ
ขายหมดได้ภายในวันเดียว
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บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการเตรียมพร้อมในการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรม ในปี
2560 นอกจากบริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจพัฒนาโครงการประเภท
อาคารชุดแล้ว บริษัทฯ ยังมีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยแนว
ราบประเภทบ้านเดีย่ ว และบ้านแฝดโครงการแรก รวมทัง้ การดำาเนิน
การพัฒนาโครงการที่รับรู้รายได้แบบ Recurring Income ต่อ
ไป ภายใต้บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด หลังจากที่มีการทำาสัญญา
กับกลุ่มธุรกิจโรงแรม Intercontinental Hotels Group (IHG)
เพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาโครงการโรงแรมในแปลงที่ดินหน้า
มหาวิทยาลัยเกษตร (ศรีราชา) เป็นโครงการแรก ในด้านธุรกิจ
การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการให้บริการใน
ทุกๆ ด้านของการอยู่อาศัยอย่างทันสมัย สำาหรับลูกค้าในยุค
ดิจติ อล บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ ในรูป
แบบแอปพิเคชั่น Origin Digital Butler และ Origin Family Card
ผนวกกับการบริการระดับมืออาชีพภายใต้บริษัท พรีโม พร็อพ
เพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเรา ทั้งนี้ การพัฒนา
ในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านอย่างครบวงจร รวมทั้งจะ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป
ผมขอขอบพระคุณ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น
ซึง่ มีสว่ นร่วม และสนับสนุนในความสำาเร็จของบริษทั ฯ เสมอมา ทัง้ นี้
บริษัทฯ จะยึดถือหลักธรรมาภิบาลและการตอบแทนสู่สังคมส่วน
รวม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยังยืน

(พีระพงศ์ จรูญเอก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ใน
รอบปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง เพื่อหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2559
ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
นางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา1
นางสุจารี จันทร์สว่าง 2
หมายเหตุ

1

ตำาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

10/10
10/10
3/4
4/4

ได้ขอลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อ 18 มิถุนายน 2559
2
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ทดแทนนางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลการปฏิบัติงานในรอบปี
2559 สรุปได้ ดังนี้
1.
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 2559 - คณะกรรมการตรวจสอบสอบถาม และรับฟัง
คำาชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน หรือผู้ ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน
2.
สอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน - เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำา
ปี 2559 และการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management)
3.
สอบทานการตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจำาปี - คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณา
คุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด้านวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ทาำ งาน และประวัตกิ ารอบรมแล้ว มีความเห็นว่า
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม จึงได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี ซึ่ง
ได้จัดทำาขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยครอบคลุมทั้งกิจกรรมทางธุรกิจและระบบงานที่สำาคัญ
ของบริษัทฯ
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4.
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และอำานาจของคณะกรรมการตรวจ
สอบ รายงานการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี และข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
5.
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - เพื่อพิจารณา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำาหนด เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ด้วยเงื่อนไขและราคา
ที่สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ทำากับบุคคลภายนอกทั่วไป
6.
จัดทำารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - เสนอให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการ
ประชุม โดยได้ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามข้อ
เสนอแนะอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
7.
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี 2559 - โดยประเมินความเป็นอิสระ
คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการตรวจสอบธุรกิจ รวมถึงพิจารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด มีความ
เป็นอิสระ มีความรู้ประสบการณ์ ในระดับแนวหน้าของการปฏิบัติงานสอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2559 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย และในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการวันที่ 12 พฤศจิกายน
2559
8.
ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - โดยมอบ
หมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ทราบถึง กฎระเบียบของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบเป็นประจำา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปี 2559 ไม่พบเหตุการณ์ ใดที่เป็น
ข้อบ่งชี้ที่แสดงว่า มีการปฏิบัติที่ขัดต่อ กฎระเบียบของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีสาระสำาคัญ
9.
จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ - โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี
เยี่ยม แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการ
ปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาโดยสรุปภาพรวมว่า บริษัทฯ ยึดถือการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ มีผลให้ระบบการบริหารจัดการและระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ และเป็นการปฏิบัติโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ภายใต้นโยบายที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(นายสหัส ตรีทิพยบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท
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นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

นายสหัส ตรีทิพยบุตร

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง

นายอธิพงศ์ อมาตยกุล

นายนิวัติ ลมุนพันธ์

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

นางอารดา จรูญเอก

19

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

นายสหัส ตรีทิพยบุตร

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง

+ สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000

+ สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000

+ สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

+ สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Management Development Program
The Wharton School of the University of Pennsylvania
- Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University
(France)
- Certificate “Executive development Program”
Graduate School of business, Columbia University

ประวัติการฝึกอบรม

- DAP รุ่นที่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางาน
2557 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2548 – 2555
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ประธานกรรมการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท นกสกู๊ต แอร์ ไลน์
ที่ปรึกษาสำานักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและ
การลงทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย จำากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำากัด

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MS in Computer and Information Sciences,
Syracuse University, USA.

ประวัติการฝึกอบรม

- DAP รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- SFE รุ่นที่ 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- HMS รุน่ ที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางาน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2551 - 2555
2551 - 2555
2547 - 2551

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ซีโอแอล จำากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีโอแอล จำากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ซีโอแอล จำากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ ไทย จำากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำากัด
กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำากัด
กรรมการ
บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 28
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42

ประวัติการฝึกอบรม

- DAP รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP รุ่น ที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ

ประสบการณ์การทำางาน
2557 - ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2552 – 2558
2555 - 2556
2555 – 2556
2552
2552 - 2554
2552 - 2554
2552 - 2554

กรรมการอิสระ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท วิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย จำากัด
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท วิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย จำากัด
รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- DCP รุ่นที่ 92/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- A fellow member of Thai Institute of Director Association
- Certificate of Capital Market Academy Leadership Program,
The Capital Market Academy (CMA 16)
- INSEAD Leadership Development Program, Singapore
- SEC Investor Contact License
- Insurance and Unit Linked License

ประสบการณ์การทำางาน
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2550 - 2557

กรรมการอิสระ
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เวลท์ รีพบั บลิค จำากัด
กรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเมอร์ชน่ั
พาร์ทเนอร์ จำากัด
กรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ดนี จำากัด
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นายอธิพงศ์ อมาตยกุล

นายนิวัติ ลมุนพันธ์

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

+ สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

+ สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

+ สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

+ สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 66.150

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

- EMBA; Sasin Graduate Institution of Business Administration
– a cooperation between Kellogg School of Business,
University of Pennsylvania, Northwestern University,
Wharton School of Business, and Chulalongkorn University
- MBA , Major – Marketing,
University of Scranton –Pennsylvania, U.S.A.
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49
หลักสูตรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ปปร.9 )

ประวัติการฝึกอบรม

- DAP รุ่นที่ 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำางาน

ประสบการณ์การทำางาน

2558 - ปัจจุบัน

- DCP รุ่น ที่ 71/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559 - ปัจจุบัน
2550 – 2559

กรรมการอิสระ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
Director, Development, Thailand
IHG InterContinental Hotels Group

2557 – ปัจจุบัน

2556 – 2559
2554 - 2558
2554 - 2558

กรรมการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง
กระทรวงมหาดไทย
กรรมการอิสระ
บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำากัด (มหาชน)

- ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียนา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- DCP รุ่นที่ 124/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Credit Rating Analysis - Organized by ASEAN Forum on Credit
Rating Agencies (AFCRA) in: Malaysia; Indonesia; Philippines
and Thailand
- Credit Rating Analysis - Organized by Standard & Poor’s,
New York
- Corporate Banking and Project Financing Organized by Fortis Bank SA/NV, Brussels, Belgium

ประสบการณ์การทำางาน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2553 - 2557
2553 - 2557
2553 - 2557
2552 – 2557
2552 - 2557
2552 – 2557
2552 - 2557
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กรรมการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พฤกษา-เอชดีซีเฮาส์ซิ่ง จำากัด
กรรมการ
บริษัท พฤกษา - โมฮัน มูธา เรียล เอสเตท จำากัด
กรรมการ บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด
กรรมการ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ จำากัด
กรรมการ
บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วิส จำากัด
กรรมการ บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Master Degree of Engineering, University of New South Wales,
Australia
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม

- DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- International Construction and Engineering Contract,
The Engineering Institute of Thailand
Under H.M. The King's Patronag

ประสบการณ์การทำางาน
2552 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2547 – 2557

กรรมการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีโค ซิสเท็ม จำากัด
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นางอารดา จรูญเอก

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

+ สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 66.150

+ สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty,
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Sydney University, Australia
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- DAP รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางาน
2552 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2547 - 2557

กรรมการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำากัด

ประวัติการฝึกอบรม

- DCP รุ่นที่ 162/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Diploma Program รุ่นที่ 36/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

ประสบการณ์การทำางาน
2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2553 – 2557
2551 – 2553
2550 – 2551
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กรรมการ
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
(มหาชน)
Partner
บริษทั สำานักงานกฎหมายสยามซิต้ี จำากัด
Partner
บริษทั กฎหมาย เอชเอ็นพี จำากัด
ผูอ้ าำ นวยการฝ่ายกฎหมายและภาษี
บริษทั ดุสติ ธานี จำากัด (มหาชน)
ทนายความทีป่ รึกษาอาวุโส
บริษทั พีบเี อส ลอว์ จำากัด

คณะกรรมการบริหาร
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นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

นายนิวัติ ลมุนพันธ์

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

นางอารดา จรูญเอก

นางสาวกนกไพลิน วิ ไลแก้ว

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์

นายสมสกุล แสงสุวรรณ
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นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

นายนิวัติ ลมุนพันธ์

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

นางอารดา จรูญเอก

+ สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

+ สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

+ สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 66.150

+ สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 66.150

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียนา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- DCP รุ่นที่ 124/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Credit Rating Analysis - Organized by ASEAN Forum on Credit
Rating Agencies (AFCRA) in: Malaysia; Indonesia; Philippines
and Thailand
- Credit Rating Analysis - Organized by Standard & Poor’s,
New York
- Corporate Banking and Project Financing Organized by Fortis Bank SA/NV, Brussels, Belgium

ประสบการณ์การทำางาน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2553 - 2557
2553 - 2557
2553 - 2557
2552 – 2557
2552 - 2557
2552 – 2557
2552 - 2557
28

กรรมการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พฤกษา-เอชดีซีเฮาส์ซิ่ง จำากัด
กรรมการ
บริษัท พฤกษา - โมฮัน มูธา เรียล เอสเตท จำากัด
กรรมการ บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด
กรรมการ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ จำากัด
กรรมการ
บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วิส จำากัด
กรรมการ บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด

-

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49
หลักสูตรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ปปร.9 )

ประวัติการฝึกอบรม

- DAP รุ่นที่ 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางาน
2557 – ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2556 – 2559
2554 - 2558
2554 - 2558

กรรมการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง
กระทรวงมหาดไทย
กรรมการอิสระ
บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำากัด (มหาชน)

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Master Degree of Engineering, University of New South Wales,
Australia
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม

- DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- International Construction and Engineering Contract,
The Engineering Institute of Thailand
Under H.M. The King's Patronag

ประสบการณ์การทำางาน
2552 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2547 – 2557

กรรมการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีโค ซิสเท็ม จำากัด

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty,
Sydney University, Australia
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- DAP รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางาน
2552 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2547 - 2557

กรรมการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำากัด
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นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์

นายสมสกุล แสงสุวรรณ

+ สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000

+ สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000

+ สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000

+ สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์การทำางาน

ประสบการณ์การทำางาน

2559 – ปัจจุบนั

2559 – ปัจจุบัน

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำางาน
2559 – ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - 2559
2558 - 2558
2554 - 2558
2552 - 2554
2547 - 2552

30

กรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายการเงินและการบัญชี
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโส
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำากัด
ผู้จัดการแผนกการเงินโครงการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำากัด
(มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จำากัด
และบริษัท เอ็นพีเอส โอเซี่ยนสตาร์ จำากัด
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
(จัดหาเงินทุนและการลงทุน )
บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

- ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีและบริหารงานก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2558 – ปัจจุบนั

2558 – 2559
2549 – 2558
2552 – 2557

กรรมการบริหาร
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วม
บริษทั อินเตอร์ ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ายก่อสร้าง
บริษทั โปรเจคเอเชีย จำากัด

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน
2552 – 2557

กรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ชีวาทัย จำากัด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำางาน
2559 – ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2554 – 2558
2549 – 2554
2547 – 2549
2546 – 2547

กรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ผู้อำานวยการสถาปัตยกรรม
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด
รองผู้อำานวยการ อาวุโส
บริษัท ฮัสเซลล์ (ประเทศไทย) จำากัด
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ ไอคิว จำากัด
ผู้จัดการฝ่ายแบบ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างองค์กร
Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

Corporate Secretary
เลขานุการบริษัท

Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ

Executive Committee
คณะกรรมการบริหาร

Internal Audit (Outsource)
ผู้ตรวจสอบภายใน

Nomination and
Remuneration Committee

Risk Management
Committee

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผลตอบแทน

Chief Executive Officer (CEO)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CO-Chief Executive Officer (CO-CEO)

Chief Operating Officer (COO)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

Executive Vice President
of Business Development
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

BD Dept.

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Land Acquisition Dept.
ฝ่ายจัดซื้อที่ดิน

Executive Vice President
of Design & Development

Executive Vice President of
New Business Development

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนากลุ่มธุรกิจใหม่

Design & EIA Dept.
ฝ่ายออกแบบ

Architect & Interior Dept.
ฝ่ายตกแต่งภายใน

Architect & Landscape Dept.
ฝ่ายภูมิสถาปนิก

JV Dept.

ฝ่ายร่วมทุนทางธุรกิจ

Housing Dept.
ฝ่ายแนวราบ

Senior Executive Vice
President of Project
Management
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส

Cost Control Dept.
ฝ่ายควบคุมค่าใช้จ่าย

Executive Vice President
of Sale and Marketing
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขายและการตลาด

Sale Dept.
ฝ่ายขาย

Project Management Dept. Marketing Dept.

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและส�านักบริหาร

IT Dept.

Finance Dept.

HR Dept.

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการตลาด

Customer Centric Dept.

Corporate Marketing Dept. Funding Dept.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

Executive Vice President
of OD and Business
Administration

Account Dept.

ฝ่ายบริหารโครงการ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายการตลาดองค์กร

ฝ่ายเงินทุน

Customer Service &
Transfer Dept.

IR Dept.

ฝ่ายสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ
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Chief Financial Officer

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Legal & GRM Dept.

ฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์

Purchase Dept.
ฝ่ายจัดซื้อ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ฯประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทคอนโดมิ เ นี ย มตามแนวสถานี ข นส่ ง มวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนทำาเลย่านนิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นถึงการพัฒนาโครงการในด้าน
ของการออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) การออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้
สามารถใช้ประโยชน์ ได้สูงสุด รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงคุ้มค่าต่อราคาตามสโลแกนของบริษัทฯ “คิดมากกว่า ให้
มากกว่า ได้มากกว่า (Living More)” และการบริการหลังการขาย
บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทั้งรูปแบบอาคาร High Rise และ
อาคาร Low Rise โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีราคาขายประมาณ 1-3 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าวัยเริ่มทำางาน (First Jobber) กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนจากการเช่าที่พักอาศัยเป็นซื้อที่พักอาศัยที่มีช่วงอายุ 21-35 ปี กลุ่ม
ลูกค้าท้องถิ่น (Local Demand) ที่มีความต้องการขยายครอบครัว กลุ่มลูกค้าที่มองหาที่พักอาศัยให้กับลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียน
และกลุ่มลูกค้าต่างชาติเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัทฯ
ได้แก่ โครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จำานวน 162 หน่วย ตั้งอยู่บนซอยสุขุมวิท
109 มูลค่าโครงการประมาณ 198.7 ล้านบาท และบริษัทฯ สามารถปิดการขายโครงการดังกล่าวได้แล้ว
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จำานวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 801.8
ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายจำานวน 30 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จจำานวน 14 โครงการ มูลค่า
โครงการรวมประมาณ 8,120.0 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำานวน 16 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ
17,755.0 ล้านบาท)
ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจำาแนกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
2) ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)
CONDOMINIUM
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HOUSE

บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำากัด

RECURRING
INCOME

บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด
บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำากัด

SERVICES

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด

บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด
บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำากัด
บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำากัด
บริษัท ออริจิ้น ไพร์ม จำากัด
บริษัท ออริจิ้น สาทร จำากัด
บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำากัด
บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำากัด
บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำากัด
บริษัท พรีโม แคมปัส จำากัด
บริษัท อูโน่ เซอรวิส จำากัด
บริษัท พรีโม รีเทล จำากัด
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (เฉพาะที่จดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีดังนี้
ลำาดับที่
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วันที่จดจัดตั้ง

ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียน

สัดส่วน
การถือหุ้น

ประเภทธุรกิจ

1

21 กันยายน 2554

ออริจิ้นวัน

400 ล้านบาท

99.99%

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

2

24 มิถุนายน 2554

พรีโม
พร็อพเพอร์ตี้
โซลูชั่น

53.50 ล้านบาท

99.99%

ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่า
ห้องชุดและบริการรับจ้าง
บริหารโครงการนิติบุคคล
อาคารชุด

3

11 สิงหาคม 2559

ออริจิ้น
คอนมิเนียม

500 ล้านบาท

99.99%

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

4

11 สิงหาคม 2559

ออริจิ้น
เวอร์ติเคิ้ล

1 ล้านบาท

99.99%

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

5

11 สิงหาคม 2559

ออริจิ้น เฮ้าส์

120 ล้านบาท

99.99%

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

6

19 สิงหาคม 2559

ออริจิ้น วัน
ทองหล่อ

540 ล้านบาท

99.99%

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

7

8 กันยายน 2559

ออริจิ้น สาทร

700.50 ล้านบาท

21.43%

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

8

15 พฤศจิกายน 2559

ออริจิ้น สเฟียร์

1.0005 ล้านบาท

99.99%

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

9

25 พฤศจิกายน 2559

ออริจิ้น ไพรม์

1 ล้านบาท

99.99%

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

10

25 พฤศจิกายน 2559

ออริจิ้น
เวอร์ติเคิ้ล 2

1 ล้านบาท

99.99%

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ได้แบ่งการพัฒนาโครงการเป็นแบรนด์ต่างๆ ตามรูปแบบด้าน Concept Design ซึ่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ปรับเป็น 3 แบรนด์หลัก ตามลักษณะรูปแบบของ
โครงการ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในแต่ละทำาเล เพื่อความชัดเจนในรูปแบบการพัฒนาโครงการ และการรับรู้ถึงคุณค่าของแบรนด์ ใน
สายตาผู้บริโภคมากขึ้น

2. ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ยังให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทย่อย คือ พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น ได้แก่ บริการ
รับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด นอกจากนี้ พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น มีบริษัทย่อย อีก 5 บริษัท คือ (1) พรีโม เรียล
เตอร์ ซึ่งดำาเนินธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนการขายและบริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด (2) อูโน เซอร์วิส ให้บริการแม่บ้าน ช่างซ่อมบำารุง และ
บริการซักอบรีด เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการบริการหลังการขายขอ
งบริษัทฯ (3) พรีโม เมเนจเม้นท์ ทำาหน้าที่บริหารนิติบุคคลอาคารชุด (4) พรีโม แคมปัส เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในอนาคต (5) พรีโม รีเทล เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ประเภท
พื้นที่ค้าปลีก และพื้นที่ร้านค้าในโครงการที่อยู่อาศัย
สินค้า 3 แบรนด์หลัก ได้แก่

Kensington (ระดับราคาย่อมเยา)
Notting Hill (ระดับราคาปานกลาง)
Knightsbridge (ระดับราคาสูง)
จากการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ผู้บริโภคในแต่ทำาเล พบว่าแม้ผู้บริโภคแต่ละทำาเลจะมีกำาลังซื้อที่
แตกต่างกัน แต่ในทุกๆ ทำาเลก็มีระดับกำาลังซื้อต่างๆ (ระดับย่อมเยา, ปานกลาง และ สูง) ของแต่ละทำาเล ซึ่งมีลักษณะความชื่นชอบใน
ลักษณะผลิตภัณฑ์และรูปแบบโครงการที่แตกต่างกันไป บริษัทฯ จึงพัฒนาโครงการ ใน 3 แบรนด์หลักนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
กำาลังซื้อของผู้บริโภคในทุกกลุ่มในแต่ละทำาเล โดยเพิ่มเติมรายละเอียดในการพัฒนาโครงการในต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และรูปแบบการดำาเนินชีวิตของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มและแต่ละทำาเลมากที่สุด
รายละเอียดของโครงการแต่ละประเภทเป็นดังนี้
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Knightsbridge
(ระดับราคาสูง)
แนวคิด:
กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคาร High Rise ที่มีแนวคิดผสมผสานการออกแบบ และการตกแต่ง
ภายในแบบเรียบหรูสง่างาม และมีมนต์เสน่ห์จากการรังสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยความพิถีพิถัน จึงทำาให้ผู้อยู่อาศัย
สามารถสัมผัสกับการใช้ชีวิตที่เรียบหรูท่ามกลางกลิ่นอายความงดงามของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย English – Elegant
Style ตอบสนองกลุ่มลูกค้าระดับบนในแต่ละทำาเล
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Notting Hill
(ระดับราคาปานกลาง)
แนวคิด:
กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมที่มีแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดไม่เหมือนใคร ทั้งทางด้านภาพลักษณ์ทางสังคมและการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน เพื่อหนีจากความซ้ำาซากจำาเจ และกรอบทางสังคม ทัง้ นี้ โครงการประเภท English – Modern Style
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่สัมผัสได้ถึงความทันสมัยซึ่งเข้ากับดำาเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่เสมอ
ด้วยแรงบันดาลใจจากแนวความคิดนี้ได้กลายมาเป็นคอนโดมิเนียมสุดโมเดิร์น ผสมผสานเทคนิคทางสถาปัตยกรรม ที่
สะท้อนถึงเสน่ห์ของผู้พักอาศัยแบบคนรุ่นใหม่ young entrepreneurs, ตอบสนองกลุ่มลูกค้าระดับกลางในแต่ละทำาเล
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Kensington
(ระดับราคาย่อมเยา)
แนวคิด:
กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมที่มีแนวคิดของคนชาญฉลาดในการเลือกสรรที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองการดำาเนินชีวิต
ประจำาวันของคนเมือง และให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ทั้งนี้ โครงการประเภท English – Charming Style เป็นที่พักอาศัยที่มี
คุณภาพ พร้อมกับให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อนภายหลังการเหน็ดเหนื่อยจากการทำางาน ตอบสนองกลุ่มลูกค้าทั่วไปใน
แต่ละทำาเล
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หมายเหตุ: นอกจาก 3 แบรนด์ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ ในแบรนด์อื่น ช่วงเริ่มแรกของการพัฒนาโครงการ
อันได้แก่ โครงการ Sense of London สุขุมวิท 109, โครงการ The Knight I&II, โครงการ B-Loft สุขุมวิท 109,
โครงการ B-Loft สุขุมวิท 115, โครงการ B-Republic สุขุมวิท 101/1, โครงการ Tropicana เอราวัณ,
โครงการ Villa Lasalle สุขุมวิท 105, โครงการ The Cabana สำาโรง, โครงการ Pause A&B สุขุมวิท 107,
โครงการ Pause สุขุมวิท 103, โครงการ Pause สุขุมวิท 115, โครงการ Pause ID สุขุมวิท 107
แหล่งที่มา: ข้อมูลบริษัทฯ
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โครงการ Notting Hill
พหล-เกษตร
โครงการ Pause A
สุขุมวิท 1071
โครงการ Pause B
สุขุมวิท 1071

โครงการ The Cabana
สำาโรง

โครงการ Villa Lasalle
สุขุมวิท 105
โครงการ Notting Hill
ติวานนท์-แคราย

โครงการ Knightsbridge
Sky River Ocean
โครงการ B-Republic
สุขุมวิท 101/1
โครงการ Tropicana
เอราวัณ

โครงการ

โครงการ B-Loft
สุขุมวิท 109
โครงการ B-Loft
สุขุมวิท 115

โครงการ Knightsbridge
สุขุมวิท 107

โครงการ The Knight I
สุขุมวิท 107
โครงการ The Knight II
สุขุมวิท 107

โครงการ Sense of London
สุขุมวิท 109
โครงการ Kensington
สุขุมวิท 107
โครงการ Notting Hill
สุขุมวิท 107

โครงการ

194
78
78

1-2-16.1
0-2-15
0-2-26

719

180

1-1-43.5

363

2-0-96.9

353

318

2-0-69.0

2-1-63.0

460

หน่วย
1-3-60.0

3-3-54.0

295.0

240.0

820.0

114.4

141.5

347.2

300.0

198.7

ล้านบาท

190.0

190.0

570.0

1,100.0

390.0

730.0

665.0

660.0

1,430.0

ล้านบาท

จำานวนห้อง
ทั้งหมด

202

1-0-07.0

พื้นที่
โครง
การ

171

276

0-3-60.0

1-1-56.0

55

0-1-45.3

157

0-3-83.0
70

167

0-3-81.0

0-1-67.0

162

หน่วย

จำานวนห้อง
ทั้งหมด

0-3-68.0

พื้นที่
โครง
การ

การขาย

281.8

231.6

817.9

114.4

141.5

347.2

279.6

198.7

ล้านบาท

67

68

162

349

95

342

281

280

368

หน่วย

159.1

152.2

440.9

507.9

199.7

707.2

495.6

571.6

1,142.1

ล้านบาท

จำานวนห้อง
ที่ขายแล้ว

198

168

275

55

70

157

161

162

หน่วย

จำานวนห้อง
ที่ขายแล้ว

การขาย

13.2

8.4

2.1

-

-

-

20.4

-

ล้านบาท

11

10

32

370

85

11

82

38

92

หน่วย

30.9

37.8

129.1

592.1

190.3

22.8

169.4

88.4

287.9

ล้านบาท

จำานวนห้อง
คงเหลือรอขาย

4

3

1

-

-

-

6

-

หน่วย

จำานวนห้อง
คงเหลือรอขาย

85.9%

87.2%

83.5%

48.5%

52.8%

96.9%

77.4%

88.1%

80.0%

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การ
ขาย

98.0%

98.2%

99.6%

100.0%

100.0%

100.0%

96.4%

100.0%

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การ
ขาย

พฤศจิกายน
2558
พฤศจิกายน
2558

ธันวาคม
2559
พฤศจิกายน
2559

มีนาคม
2559

กันยายน
2559
มีนาคม
2558
มีนาคม
2559
ตุลาคม
2558

เดือน/
ปี ที่โอน
กรรมสิทธิ์
หรือคาด
ว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์

ธันวาคม
2557
มีนาคม
2558

ธันวาคม
2557

กรกฎาคม
2557

เมษายน
2555
พฤษภาคม
2556
กันยายน
2556
สิงหาคม
2557

เดือน/
ปี ที่โอน
กรรมสิทธิ์
หรือคาด
ว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์

281.8

231.6

813.5

114.4

141.5

347.2

279.6

198.7

ล้านบาท

67

61

104

195

82

342

269

272

278

หน่วย

159.1

134.6

269.9

277.4

170.4

707.2

469.1

550.5

894.2

ล้านบาท

จำานวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ว

การโอนกรรมสิทธิ์

198

168

274

55

70

157

161

162

หน่วย

จำานวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ว

การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

4.4

-

-

-

-

-

ล้านบาท

-

7

58

154

13

-

12

8

90

หน่วย

-

17.6

171.1

230.5

29.2

-

26.5

21.1

247.9

ล้านบาท

จำานวนห้องคง
เหลือรอโอน
กรรมสิทธิ์

-

-

1

-

-

-

-

-

หน่วย

จำานวนห้องคง
เหลือรอโอน
กรรมสิทธิ์
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รวม

โครงการ Kensington
Phahol 63 (Saphanmai)
โครงการ Notting Hill
Jatujak Interchange

โครงการ Knightsbridge
Prime Sathorn

โครงการ Notting Hill
The Exclusive Charoen
Krung
โครงการ Kensington
Kaset Campus

โครงการ Notting Hill
Saphanmai
โครงการ Notting Hill
Praksa
โครงการ Knightsbridge
Tiwanon

โครงการ

โครงการ Kensington
Leamchabang 1
โครงการ Kensington
Leamchabang 2
โครงการ Notting Hill
Laemchabang PH1

โครงการ Kensington
Phahol-Kaset

โครงการ Knightsbridge
Sky City สะพานใหม่
โครงการ Knightsbridge
Ocean ศรีราชา

โครงการ Pause
สุขุมวิท 103
โครงการ Pause
สุขุมวิท 115
โครงการ Pause ID
สุขุมวิท 107

โครงการ

534

2-0-67.0

156

1-0-92

600.0

445.0

3,800.0

1,050.0

450.0

1,150.0

1,400.0

1,245.0

ล้านบาท

การขาย

662.1

391.7

468.2

506.7

1,292.9

1,319.0

70.2

331.0

300.7

ล้านบาท

64

142

663

425

87

189

448

189

หน่วย

19,202.4

242.8

287.0

3,526.0

981.5

269.3

649.3

678.4

436.4

ล้านบาท

จำานวนห้อง
ที่ขายแล้ว

302

261

350

218

365

484

44

191

132

หน่วย

จำานวนห้อง
ที่ขายแล้ว

11,125 26,676.8 7,812

231

1-3-31

727

448

4-0-85

374

1-2-83

132

980

3-1-91

1-1-79

536

หน่วย
3-3-60.6

2-3-75.7

1,200.0

600.0

530.0

540.0

2,500.0

1,340.0

345.0

540.0

560.0

ล้านบาท

จำานวนห้อง
ทั้งหมด

399

3-0-48.25

พื้นที่
โครง
การ

399

229

3-0-50.0

1-3-62.0

722

4-0-4.5

201

0-3-90.0
490

310

1-1-83.0

2-3-60.0

254

หน่วย

จำานวนห้อง
ทั้งหมด

1-2-53.0

พื้นที่
โครง
การ

การขาย

537.9

208.3

61.8

33.3

1,207.1

21.0

274.8

209.0

259.3

ล้านบาท

3,313

92

89

64

23

45

185

532

347

หน่วย

7,474.5

357.2

158.0

274.0

68.5

180.7

500.7

721.6

808.6

ล้านบาท

จำานวนห้อง
คงเหลือรอขาย

232

138

49

11

357

6

157

119

122

หน่วย

จำานวนห้อง
คงเหลือรอขาย

41.0%

61.5%

91.2%

94.9%

65.9%

50.5%

45.7%

35.3%

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การ
ขาย

56.6%

65.4%

87.7%

95.2%

50.6%

98.8%

21.9%

61.6%

52.0%

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การ
ขาย

-

-

6,316.9

-

3,074

-

-

-

-

-

-

-

ล้านบาท

-

-

-

ไตรมาส 4
2561
ไตรมาส 4
2562
ไตรมาส 3
2561
ไตรมาส 3
2561

-

-

-

-

หน่วย

จำานวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ว

การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

-

-

-

-

275.9

-

ล้านบาท

-

-

-

-

-

-

159

-

หน่วย

จำานวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ว

ไตรมาส 4
2560

ไตรมาส 1
2562
ไตรมาส 2
2561
ไตรมาส 2
2561

เดือน/
ปี ที่โอน
กรรมสิทธิ์
หรือคาด
ว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์

ไตรมาส 4
2560
ไตรมาส 3
2561

ไตรมาส 4
2560
ไตรมาส 4
2560

ไตรมาส 3
2560

ไตรมาส 3
2560
กันยายน
2559
ไตรมาส 4
2560
ไตรมาส 2
2560

เดือน/
ปี ที่โอน
กรรมสิทธิ์
หรือคาด
ว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธิ์

662.1

391.7

468.2

506.7

1,292.9

1,319.0

70.2

55.0

300.7

ล้านบาท

4,738

64

142

663

425

87

189

448

189

หน่วย

12,885.5

242.8

287.0

3,526.0

981.5

269.3

649.3

678.4

436.4

ล้านบาท

จำานวนห้องคง
เหลือรอโอน
กรรมสิทธิ์

302

261

350

218

365

484

44

32

132

หน่วย

จำานวนห้องคง
เหลือรอโอน
กรรมสิทธิ์

โครงสร้างรายได้

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
ตารางสรุปงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ประเภทรายได้

ดำาเนินการ
โดย

• งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม***

ร้อยละ
การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

550,195.1

98.35

2,010,099.6

97.81

3,153,068.5

98.56

ปีบัญชี 2557

ปีบัญชี 2558

ปีบัญชี 2559

รายได้จาก
ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ และ
ออริจิ้น วัน

99.99

รายได้จากธุรกิจ
ให้บริการที่เกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ *

พรีโม
พร็อพเพอร์ตี้
โซลูชั่น

99.99

2,864.2

0.51

8,077.2

0.39

15,340.0

0.48

รายได้อื่น**

บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย

62.099.99

6,381.3

1.14

36,906.4

1.14

30,636.2

0.96

3,199,044.7

100.00

รายได้รวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

520,689.8

7.70

295,818.8

8.84

37,876.5

1.98

100,170.9
11,198.4
4,517,323.9
898,268.8
158,178.9

1.48
0.17
66.84
13.29
2.34

168.6
5,945.8
2,442,136.5
314,084.8
51,266.4

0.01
0.18
72.95
9.38
1.53

287.8
630.0
1,672,363.3
52,628.8
38,115.8

0.02
0.03
87.57
2.76
2.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

62,798.0

0.93

18,603.3

0.56

20,597.0

1.08

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

6,268,628.7

92.75

3,128,024.3

93.44

1,822,499.2

95.43

ที่ดินรอการพัฒนา

8,066.9

0.12

95,216.0

2.84

9,152.9

0.48

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

5,748.3

0.09

2,141.0

0.06

2,267.0

0.12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

359,025.5

5.31

66,632.2

1.99

44,758.7

2.34

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

2,613.2

0.04

858.6

0.03

503.2

0.03

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

58,893.1

0.87

44,917.9

1.34

30,093.3

1.58

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

55,429.9

0.82

9,704.5

0.29

522.5

0.03

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

489,776.9

7.25

219,470.3

6.56

87,297.6

4.57

6,758,405.6

100.00

3,347,494.6

100.00

1,909796.8

100.00

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

559,440.5

100.00 2,055,083.2 100.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-หน่วยลงทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินมัดจำาค่าที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

หมายเหตุ: * รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารนิติบุคคล รายได้ค่าบริการทำาความสะอาดนิติบุคคล เป็นหลัก
** รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายได้เงินมัดจำารับจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายเป็นหลัก
*** บริษัทฯ จัดทำางบการเงินรวมโดยถือเสมือนว่าบริษัทย่อยทั้งสองอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันมาโดยตลอด
แหล่งที่มา: ข้อมูลบริษัทฯ

รวมสินทรัพย์
48

49

31 ธ.ค. 59

งบแสดงฐานะการเงินรวม

พันบาท

31 ธ.ค. 58

ร้อยละ

พันบาท

31 ธ.ค. 57

ร้อยละ

พันบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

ทุนจดทะเบียน

552,887.4

8.18

301,575.0

9.01

301,575.0

15.79

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

550,634.5

8.15

300,000.0

8.96

225,000.0

11.78

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

1,254,097.2

18.56

1,248,411.0

37.29

-

-

ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

ทุนเรือนหุ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร

198,389.3

2.94

-

-

172,339.1

9.02

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

528,979.0

7.83

254,072.8

7.59

155,991.7

8.17

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

1552,996.5

8.18

408,120.4

12.19

514,091.6

26.92

ส่วนต่าำ กว่ามูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิของบริษทั ย่อย

( 9,769.3 )

(0.14)

-

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

-

-

-

สำารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์

4,580.8

0.07

2,263.2

0.07

1,672,363.3

87.57

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ ถึง
กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

1,869.4

0.03

1,987.9

0.06

1,085.7

0.06

สำารองตามกฎหมาย

55,288.7

0.82

26,031.0

0.78

52,628.8

2.76

เงินมัดจำารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

767,484.9

11.36

602,966.4

18.01

417,023.5

21.84

กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

337,803.6

5.00

170,585.2

5.10

38,115.8

2.00

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

98,445.9

1.46

42,599.0

1.27

12,450.2

0.65

856.7

0.01

856.7

0.03

856.7

0.04

-

-

-

-

-

-

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2,193,492.2

32.46

1,748,147.2

52.22

286,706.7

15.01

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

39,337.5

0.58

7,147.8

0.21

3,437.8

0.18

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

550,000.4

8.14

280.4

0.01

-

-

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,187,502.5

32.37

1,316,894.4

39.34

1,276,419.6

66.84

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,743,492.6

40.59

1,748,427.6

52.23

286,706.7

15.01

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

6,758,405.6

100.00

3,347,494.6

100.00

1,909,796.8

100.00

เจ้าหนี้ค่าหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน
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31 ธ.ค. 59

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ
จากส่วนทีถ่ งึ กำาหนดชำาระภายในหนึง่ ปี

626,009.5

9.26

หุ้นกู้ระยะยาว

1,195,140.5

17.68

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

2,320.1

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

277,001.3

8.27

343,134.7

17.97

0.03

4,189.8

0.13

2,887.7

0.15

2,940.4

0.04

981.5

0.03

648.2

0.03

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1,000.0

0.01

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

1,827,410.5

27.04

282,172.6

8.43

346,670.5

18.15

รวมหนี้สิน

4,014,913.0

59.41

1,599,067.0

47.77

1,623,090.1

84.99

องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น

51

• งบกระแสเงินสด

• กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธ.ค. 59
พันบาท

ร้อยละ

31 ธ.ค. 58
พันบาท

ร้อยละ

31 ธ.ค. 57
พันบาท

ร้อยละ

กำาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้

3,153,068.5
45,976.3
3,199,044.7

98.56
1.44
100.00

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

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

1,724,158.0
507,945.1
158,471.8
2,390,574.9

53.90
15.88
4.95
74.73

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

55.90
14.28
5.39
75.57

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

57.23
16.42
10.07
83.72

งบแสดงฐานะการเงินรวม

31 ธ.ค. 58

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

808,469.8

25.27

502,026.6

24.43

91,058.6

16.28

6,786.8

0.21

17,233.2

0.84

2,389.6

0.43

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

801,683.0

25.06

484,793.4

23.59

88,669.0

15.85

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

162,088.5

5.07

98,313.3

4.78

18,364.9

3.28

กำาไรสำาหรับปี

639,594.4

19.99

386,480.1

18.81

70,304.1

12.57

กำาไรสำาหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

637,563.4

19.93

386,322.1

18.80

70,304.1

12.57

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 57

เงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (พันบาท)

( 1,659,074.7 )

( 321,129.3 )

( 507,885.6 )

เงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (พันบาท)

( 351,524.7 )

( 141,131.0 )

( 27,619.0 )

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (พันบาท)

2,235,470.4

720,202.5

553,535.3

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)

224,871.0

257,942.2

18,030.7

เงินสดต้นงวดยกมา (พันบาท)

295,818.8

37,876.5

19,845.8

เงินสดปลายงวด (พันบาท)

520,689.8

295,818.7

37,876.5

31 ธ.ค. 57

พันบาท
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้
จ่ายภาษีเงินได้
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31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 59

งบกระแสเงินสดรวม
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• อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าำ คัญ

• ชือ่ ผูส้ อบบัญชีสาำ หรับงบการเงินของบริษทั ฯและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ

ผู้สอบบัญชีสำาหรับงบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 59

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

1.43

2.38

2.87

0.03
-0.59

0.23
-0.25

0.29
-0.95

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า*

(เท่า)

370.08

611.36

367.83

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย*
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด

(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1
0.26
1,375
2.49
145
1,231

1
0.56
645
5.60
64
581

1
0.50
727
4.40
82
646

อัตรากำาไรขั้นต้น

(ร้อยละ)

41.80

42.85

45.32

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน
อัตรากำาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร
อัตรากำาไรสุทธิ**
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

14.87
1.65
-620.79
12.57
23.93

22.74
2.19
-70.26
18.80
37.97

24.18
1.44
-217.59
19.93
32.35

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

4.81
226.20
0.38

14.70
707.32
0.78

12.62
310.71
0.63

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(ร้อยละ)

5.66
3.60
-9.35
-1.36
120.06

0.91
0.40
-1.80
-0.23
64.85

1.46
0.94
-15.73
-0.99
30.19

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำาระหนี้ดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายปันผล

รอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่

บริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และ
งบการเงินรวม

รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

วิสสุตา จริยธนากร

3853

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

บริษัทฯ และ
งบการเงินรวม

รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

วิสสุตา จริยธนากร

3853

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

บริษัทฯ และ
งบการเงินรวม

รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

วิสสุตา จริยธนากร

3853

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

งบการเงิน

• สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีทผ่ี า่ นมา (2557 - 2559)
ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสำาหรับงบการเงินในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสำาหรับงบการเงินในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสำาหรับงบการเงินในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หมายเหตุ: * อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาขายสินค้า ไม่ได้สะท้อนภาพการหมุนเวียนยอดขายของบริษัทฯ อย่างแท้จริง เนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่นำามา
คำานวณเป็นลูกหนี้ทั่วไป เช่น ดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เป็นลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการขายของบริษัทฯ แต่อย่างใด
** กำาไรสุทธิที่ใช้คำานวณคือ กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในอนาคต
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจประเภทเดียว (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย)
ความเสี่ยงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น
ความเสี่ยงจากโครงการที่กำาลังพัฒนาอยู่และโครงการในอนาคต
ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของบริษัทฯ
1.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติตลาดการเงิน
และปัจจัยมหภาคอื่นๆ
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของบริษัทฯ
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการบริหารงาน
3. ความเสี่ยงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.1 ความเสี่ยงกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำานวนมาก และหากผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ดังกล่าวสามารถขายหุ้นได้ ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ
3.2 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งราคาใช้สิทธิต่ำากว่าราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ซึง่ การประกอบธุรกิจนี้ อาจจะได้รบั ผลกระทบจาก
ปัจจัยความเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอก บริษทั ฯ จึงมีการประเมินปัจจัยเสีย่ งและวางมาตรการป้องกันความเสีย่ งในทุกๆ ด้าน โดยความ
เสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจมี ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.1 ความเสีย่ งจากการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายถือครองทรัพย์สนิ หรือทีด่ นิ เปล่าที่ไม่พร้อมจะพัฒนา แต่บริษทั ฯ จะใช้วธิ วี างแผนในการจัดซือ้
ทีด่ นิ ในทำาเลศักยภาพซึง่ สามารถพัฒนาโครงการได้ภายในระยะเวลา 1-2 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ ทัง้ ใน
ด้านเป้าหมายยอดขาย และเป้าหมายการรับรูร้ ายได้ โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาจัดซือ้ ทีด่ นิ แต่ละแห่งโดยศึกษาความเป็นไปได้เบือ้ งต้นใน
การพัฒนาโครงการ รวมถึงความเหมาะสมของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายในบริเวณทีด่ นิ ดังกล่าวแล้วจึงดำาเนินการจัดซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ พัฒนา
โครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นการทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินด้วยการวางมัดจำา และกำาหนดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในระยะเวลา 1-2 ปี
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ตามที่เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มพัฒนาโครงการ ทำาให้บริษัทฯ ไม่ได้ถือที่ดินเปล่าที่ไม่พร้อมจะพัฒนาไว้ เว้นแต่จะเป็น
ที่ดินที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีศักยภาพสูงในการพัฒนา และราคาอยู่ในระดับที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าต้นทุนทางการเงิน
จากนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ใหม่ๆ ใน
อนาคต และจากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นทำาเลที่ตั้งบริเวณใกล้เคียงกับสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวมีการแข่งขันในการซื้อที่ดินของผู้ประกอบการรายอื่นหรือราคาที่ดินที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำาให้บริษัทฯ ต้องจัด
ซื้อที่ดินในราคาแพงขึ้นและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออัตราผลตอบแทนในการลงทุน ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานใน
อนาคตอย่างมีนัยสำาคัญ
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไว้รอการพัฒนาโครงการ
ใหม่ในอนาคตแล้วจำานวน 17 โครงการเพื่อพัฒนาโครงการในอีก 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทฯ พิจารณาว่าการถือครองที่ดินเปล่าที่ไม่
พร้อมพัฒนา ไว้นอกกรอบระยะเวลาในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ในช่วง 1-2 ปี อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยตรงกับบริษัทฯ
และทำาให้ต้นทุนในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นจากต้นทุนทางการเงินที่ต้องใช้ ในการซื้อที่ดินเก็บไว้ ถ้าหากสามารถจัดหาที่ดินได้
ต้นทุนที่ดินในราคาที่เหมาะสมหรือมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนจากการพัฒนาโครงการที่เติบโตสูงกว่าต้นทุนการถือครอง บริษัทฯ
จึงจะพิจารณาซื้อเพื่อถือครองไว้เพื่อรอพัฒนา
เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในระยะยาว เพื่อกำาหนดแผนการซื้อที่ดิน
อย่างเหมาะสมทั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อที่ดินและการพัฒนาโครงการ ราคาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการรูปแบบ
ต่างๆในแต่ละทำาเล ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ แล้วจึงดำาเนินการคัดเลือกและจัดซื้อที่ดินดัง
กล่าว
โดยเน้นทำาเลที่มีแนวโน้มการเติบโตของศักยภาพสูง และการแข่งขันในการซื้อที่ดินกับผู้ประกอบการรายอื่น ยังต่ำา
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดซื้อที่ดินในราคาไม่แพงและเงินที่ใช้วางมัดจำาที่ค่อนข้างต่ำา เมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสการพัฒนาโครงการ
ในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการพัฒนาให้สูงกว่าต้นทุนทางการเงินในการถือครองที่ดินระยะยาว นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายหน้าจัดหาที่ดิน ทำาให้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ศักยภาพ และสร้างผลประกอบการที่ดีในอนาคตได้
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โดยกลุม่ บริษทั ฯ มีแผนจะเริม่ พัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบประเภทบ้านเดีย่ วและบ้านแฝด 1 โครงการในปี 2560 ภายใต้บริษทั
ออริจน้ิ เฮ้าส์ จำากัด และ อยูร่ ะหว่างการวางแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจโรงแรมทีศ่ รีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ บริษทั
ออริจน้ิ วัน จำากัด โดยความร่วมมือกับ Intercontinental Hotels Group (IHG) เพือ่ สร้างความมัน่ คงให้กบั กลุม่ บริษทั ฯ ในระยะยาว
1.3 ความเสีย่ งจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ปัจจัยหลักที่สำาคัญของการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากต้นทุนราคาที่ดินแล้ว ต้นทุนการ
ก่อสร้างเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้นทุนการก่อสร้างของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทุน
ราคาวัสดุก่อสร้าง และต้นทุนค่าแรงเป็นหลัก ทั้งนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง มีการปรับตัวตามสถานการณ์อุปสงค์อุปทานในตลาดโลก
และสถานการณ์การก่อสร้างภายในประเทศ รวมทั้งการปรับค่าแรงขั้นต่ำา ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการก่อสร้างในอนาคตของบริษัทฯ
เพือ่ ลดความเสีย่ งทางด้านต้นทุนการก่อสร้างดังกล่าว บริษทั ฯ ได้ดาำ เนินการพิจารณาจัดจ้างบริษทั ผูร้ บั เหมา
ก่อสร้างทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ โดยทำาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างแบบกำาหนดราคาแน่นอนรวมค่าวัสดุกอ่ สร้าง (Turn Key Contract) ซึง่
บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้างหลัก โดยคำานวณรวมเป็นส่วนหนึง่ ในราคาค่าจ้างก่อสร้าง ดังนัน้
หากวัสดุกอ่ สร้างหลักปรับตัวสูงขึน้ ในระหว่างการก่อสร้าง จะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริษทั ฯ เนือ่ งจากผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะเป็นผูร้ บั ความ
เสีย่ งดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีทว่ี สั ดุกอ่ สร้างหลักปรับตัวสูงขึน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าราคาค่าจ้างก่อสร้าง บริษทั ผูร้ บั เหมา
ก่อสร้างสามารถเจรจากับบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาปรับเพิม่ มูลค่าราคาค่าจ้างก่อสร้างตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะเป็นผูจ้ ดั หาวัสดุกอ่ สร้างบางประเภททีส่ ามารถนับจำานวนได้แน่นอนและมีราคาต่อหน่วยค่อน
ข้างสูง เช่น ลิฟท์ เฟอร์นเิ จอร์ และเครือ่ งปรับอากาศ เป็นต้น ดังนัน้ หากราคาวัสดุเหล่านีป้ รับสูงขึน้ อาจจะส่งผลกระทบต่อกำาไรในการ
ดำาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ ได้ทาำ สัญญาซือ้ ขายโดยตกลงราคากับผูผ้ ลิตโดยตรง ทำาให้บริษทั ฯ สามารถลดความเสีย่ งจาก
การเปลีย่ นแปลงทางด้านราคาในอนาคต
1.4 ความเสี่ยงจากโครงการที่กำาลังพัฒนาอยู่และโครงการในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายจำานวน 30 โครงการ โดยแบ่งเป็น โครงการที่
พัฒนาแล้วเสร็จจำานวน 14 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 8,120.0 ล้านบาท โครงการที่เปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา
จำานวน 16 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 17,755.0 ล้านบาท

1.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจประเภทเดียว (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย)
ปัจจุบัน รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเน้นการพัฒนาโครงการ
ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงหากตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดภาวะอุปทานล้นตลาด อันเกิดจากจำานวนห้องชุดพักอาศัยเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความต้องการของ
ผู้บริโภค หรือเกิดจากกำาลังซื้อของกลุ่มลูกค้าหลักอาจถูกกระทบอย่างมากจากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนสิน
เชื่อต่อรายได้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงหากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมไป
ยังโครงการที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ที่บริษัทฯ ไม่ได้พัฒนาในปัจจุบัน ทำาให้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำาคัญ

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ จะมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความสำาเร็จของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
ดังกล่าว ทั้งนี้ ความสำาเร็จในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายด้าน ได้แก่ ความเพียง
พอของเงินทุนสำาหรับการพัฒนาโครงการ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ความผันผวนทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับภาษีการเงินและการคลังของประเทศไทย อุปสงค์และอุปทานของ
ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ความคืบหน้าของการขยายระบบขนส่งมวลชนระบบราง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นและกำาลังซื้อของผู้ซื้อ เช่น อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำามัน เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในการดำาเนินโครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาและโครงการในอนาคตให้ประสบความสำาเร็จ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำาเนินธุรกิจ ฐานะทางการ
เงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงนี้ จึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยก่อนการลงทุน
พัฒนาโครงการแต่ละโครงการ บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด เพื่อกำาหนดแผนงานอย่างรอบคอบทั้งในเรื่องของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่นำาเสนอ ทำาเลที่ตั้งของโครงการ การกำาหนดราคาขายต่อห้อง ภาวะตลาด ความต้องการของผู้ซื้อ เงินลงทุนที่
ต้องใช้ ในการพัฒนา และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ยังต้องการที่อยู่
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมากขึ้น และเมื่อเริ่มลงทุนพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ ในการ
ประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดและ
สม่ำาเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สรรหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต รวมถึงให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวจากการมีรายได้ที่สม่ำาเสมอ (Recurring Income)

1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
การแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากการเติบโตของตลาด
ค่อนข้างจำากัด และมีสินค้าคงเหลือในตลาดค่อนข้างสูง จากสถานการณ์ขายที่ยังไม่ฟื้นตัว นอกจากนี้ ยังมีคู่แข่งหลายราย โดยบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคู่แข่งส่วนใหญ่ ได้แก่ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่มีทำาเลที่ตั้งตามแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรางเกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก
จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์หลักที่แตกต่างด้วยการเน้นการเป็น First Mover ในการเข้าไป
พัฒนาโครงการในทำาเลใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางศักยภาพสูง แต่ยังมีการแข่งขันต่ำา ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไป
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ได้ ในการพัฒนาโครงการในทำาเลต่างๆ อย่างเจาะลึก ส่งผลให้สามารถได้ที่ดินในราคาถูก และมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ต่ำากว่าใน
ทำาเลที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งยังสามารถกำาหนดราคาชี้นำาตลาดได้ ขณะเดียวกันในทำาเลที่มีการแข่งขันสูงบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ ในการ
พัฒนาโครงการให้มีความแตกต่างและมีจุดขายที่ชัดเจนตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งความสามารถในการสื่อสารที่
ทำาให้ผู้บริโภครับรู้ และเข้าถึงความโดดเด่นของโครงการและภาพลักษณ์ของแบรนด์ ได้อย่างชัดเจน ด้วยกลยุทธ์และศักยภาพในด้าน
ต่างๆ เหล่านี้ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันสูง และลดความเสี่ยงในการแข่งขันลดลง
1.6 ความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำานวน 4,014.9 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
(Interest Bearing Debt) จำานวน 2,576.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.18 ของหนี้สินรวม โดยหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม
ขึ้นหรือลดลงทุก 1.00% จะส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณ 25.8 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณา
เฉพาะในส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ของบริษัทฯ จะพบว่าอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าเท่ากับ 0.94 เท่า โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวนำามาใช้ ในการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัทฯ
และมีแนวโน้มที่จะต้องใช้เงินกู้เพิ่มขึ้นในการพัฒนาโครงการ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาจำานวนทั้งสิ้น 16 โครงการรวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 17,755.00 ล้านบาท แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะ
ทรงตัว แต่หากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น อาจทำาให้ส่งผลกระทบโดยตรงในทางลบต่อต้นทุนการ
พัฒนาโครงการ กำาไรและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาเงินกู้เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ จะต้องรักษาอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เช่น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) เป็นต้น และหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ดัง
กล่าวได้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ
อย่างไรก็ตาม จากที่บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกได้
แล้วเสร็จ อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน ลดลงต่ำากว่า
ที่เจ้าหนี้ธนาคารกำาหนด นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ สามารถเพิ่มช่องทางการระดมทุนผ่าน
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดเงิน ที่มีโอกาสได้ต้นทุนเงินทุนที่ต่ำาลง
1.7 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ
โดยหากพิจารณา อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR) กรณี
คำานวณจากกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลหารด้วยดอกเบี้ยจ่าย (เกณฑ์เงินสด) จะ
ติดลบ เนื่องจาก กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะรวมถึง
เงินลงทุนในต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเงินมัดจำาค่าที่ดิน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายตัวที่มี
รายการใช้ ไปเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการจ่ายมัดเงินมัดจำาที่ดินของโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราส่วน
ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านยังคงมีผลเป็นลบเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
แต่อย่างไรก็ดีผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้สะท้อนประสิทธิผลของการขยายการลงทุนโดยพิจารณาจากรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 550.2 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 2,010.1 ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราส่วนการ
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 265.34 และ สำาหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้นแล้วกว่า 3,153.1 ล้านบาท
การบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ ในระยะยาวของโครงการเพื่อกำาหนดแผนการ
พัฒนาโครงการให้เหมาะสมกับสภาพคล่องทางการเงิน และที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่มีการผิดนัดชำาระหนี้ และ ดอกเบี้ยจ่าย สถาบัน
การเงิน และ/หรือ ตั๋วแลกเงินแต่อย่างใด
1.8
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึง่ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในประเทศไทยเป็นปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อธุรกิจ
และการดำาเนินงานของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดการจัดสรรที่ดินตาม พ.ร.บ. อาคารชุด และ พ.ร.บ. ควบคุม
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อาคาร (ได้แก่ การกำาหนดเนื้อที่ที่ดิน / การกำาหนดความกว้างของเขตทางเดินและเขตถนน / การกำาหนดพื้นที่ส่วนกลาง / การ
ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลโครงการ / การกำาหนดระเบียบชุมชน / การประเมินและจัดทำา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม / การประเมินและจัดทำารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสูง) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการกำาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) กฎหมายผังเมือง การวางผังจราจรและโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง
โครงการทางด่วนพิเศษ เป็นต้น
ณ ปัจจุบนั ภาครัฐอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการปรับปรุงนโยบายการจัดเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ซึง่ ร่างกฎหมายภาษีทด่ี นิ ดัง
กล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ถกู บังคับใช้เป็นกฎหมายแต่อย่างใด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าการปรับปรุงนโยบายการจัดเก็บภาษี
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ดังกล่าว อาจส่งผลให้ตน้ ทุนการพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามราคาทีด่ นิ ทีป่ รับตัวสูงขึน้ อัน
เนือ่ งมาจากอัตราการจัดเก็บภาษีทด่ี นิ ทีส่ งู ขึน้
นอกจากนีม้ าตรการการกำาหนดอัตราส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV ratio) ในการ
ให้สนิ เชือ่ หรือให้เงินกูย้ มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ รี าคาซือ้ ขายต่าำ กว่า 10 ล้านบาทลงมาสำาหรับสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม
นัน้ กำาหนด LTV ratio ทีอ่ ตั ราร้อยละ 90 และมีการปรับใช้มาตรการดังกล่าวเฉพาะกับการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ตามสัญญาซือ้ ขายทีท่ าำ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 หรือภายหลังจากนัน้ ซึง่ มาตรการเหล่านีจ้ ะมีผลกระทบต่อความสามารถในการกูย้ มื ของผูบ้ ริโภคอีกทัง้
มาตรการเหล่านีอ้ าจจะมีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอขึน้ อยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลาต่างๆ
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทำาการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการปรับเปลี่ยนการดำาเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวควบคู่ไปกับการศึกษาภาวะตลาดอย่างสม่ำาเสมอซึ่งจากการเตรียมความพร้อมดัง
กล่าวทำาให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดังกล่าว
1.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติตลาดการเงินและ
ปัจจัยมหภาคอื่นๆ อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รวมทั้งความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำาลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อย่างไร
ก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 – 4.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อย
ละ 3.2 ในปี 2559 (แหล่งที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 31 ม.ค.2560) โดยยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำาปีงบประมาณ 2560 จำานวน 190,000 ล้านบาท และโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมใหม่ๆ ในปี 2560 อาทิ โครงการรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ และ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ประกอบกับแนวโน้มรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในตลาดโลก นอกจาก
นี้ การส่งออกเริ่มมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ การบริการคาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องตามจำานวนนักท่อง
เที่ยวที่เพิ่มขึ้น
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจะได้รับอานิสงค์จากการพัฒนาสาธารณูปโภคและการคมนาคมในทำาเลต่างๆ โดย
เฉพาะความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อขยายยังคงเป็นปัจจัยที่สำาคัญของการขยายตัวของความต้องการที่อยู่
อาศัยในทำาเลที่รถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อขยาย
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คำานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดจากปัจจัยมหภาคต่างๆ เหล่านี้ประกอบในการพิจารณา
ลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความมั่นคงและการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งการวางตำาแหน่งสินค้าให้สอดคล้อง
กับความต้องการและกำาลังซื้อ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละทำาเล ตลอดจนการทำาการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของบริษัทฯ

2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการบริหารงาน
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก นางอารดา จรูญเอก และบริษัท ทุนพีรดา จำากัด) ถือ
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หุ้นในบริษัทฯ รวมกันในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจำาหน่ายแล้วทั้งหมด และในปี 2559 ครอบครัวจรูญเอก
ได้มีการขายหุ้นออกให้แก่นักลงทุนรายย่อยและกองทุนคงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 66.149 ของหุ้นที่ออกและจำาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด แต่ยังคงดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัทฯ จึงทำาให้ครอบครัวจรูญเอก ในฐานะที่เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่มีอำานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น
เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเสียงที่ครอบครัวจรูญเอกมี
ส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยชุดต่างๆ ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวม
ถึงคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำาให้บริษัทฯ มีความ
โปร่งใสของการบริหารจัดการและมีระบบที่ตรวจสอบได้
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระทัง้ หมด 5 ท่าน ซึง่ กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่านดำารง
ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพือ่ เป็นกลไกในการตรวจสอบการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ของบริษทั ฯประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ครอบครัวจรูญเอก จำานวน 8 ท่าน จากทัง้ หมด 10 ท่าน จึงสามารถพิจารณากลัน่ กรอง
การเสนอเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ะพิจารณาเข้าสูท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ระดับหนึง่ นอกจากนัน้ แล้ว บริษทั ฯ ได้มแี นวปฏิบตั กิ รณีทม่ี กี ารทำารายการ
ระหว่างกัน หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมภายในกิจการ รวมทัง้ บุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มอี าำ นาจอนุมตั ิ และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการทำารายการนัน้ ๆ ซึง่ จะสามารถช่วยลดความเสีย่ งใน
ข้อนี้ได้อกี ด้วย

3. ความเสี่ยงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.1 ความเสีย่ งกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ จำานวนมาก และหากผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ดงั กล่าวสามารถขายหุน้ ได้ ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ ครอบครัว
จรูญเอก (นายพีระพงศ์ นางอารดา จรูญเอก และบริษทั ทุนพีรดา จำากัด) ถือหุน้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70.00 ของหุน้ ทีอ่ อกและ
จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือโดยครอบครัวจรูญเอกในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะถูก
ห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำาหนด พ.ศ. 2544 (รวม
ทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และครอบครัวจรูญเอกสามารถทยอยขายหุ้นของบริษัทฯ บางส่วนที่ตนถือเมื่อครบกำาหนดระยะเวลา 6
เดือนหลังจากหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อครบระยะเวลา 1 ปีหลังจากหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครอบครัวจรูญเอกสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ทั้งหมดภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้นดังกล่าว

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ และจะสามารถเริ่มทยอยใช้
สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่ใบสำาคัญแสดงสิทธิอายุครบ 6 เดือน
ราคาการใช้สทิ ธิดงั กล่าวต่าำ กว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนในครัง้ นีร้ อ้ ยละ 50 ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมีความ
เสีย่ งจากการมีตน้ ทุนในการถือหุน้ สามัญสูงกว่าต้นทุนการใช้สทิ ธิของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีถ่ อื ใบสำาคัญแสดงสิทธิ และ
อาจมีความเสีย่ งทีร่ าคาหุน้ อาจลดต่าำ ลง หากกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานขายหุน้ หลังการใช้สทิ ธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ นอกจาก
นี้ ผูล้ งทุนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำาไร (EPS Dilution) และผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ในกรณีกรรมการ ผู้
บริหารและพนักงานใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิทง้ั จำานวน โดยผูล้ งทุนจะมีสว่ นแบ่งกำาไรและสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ
0.52 โดยคำานวณจากฐานทุนชำาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนและการใช้สทิ ธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ มีจาำ นวนรวม
ทัง้ สิน้ 603,150,000 หุน้
นอกจากนี้ตามมาตรฐานบัญชีเรื่อง Share-based payment จากการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานนั้น บริษัทฯ จะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อมีการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยจะ
ทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบโดยตรงในทางลบต่อกำาไรและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นจะยังไม่เกิดขึ้นทันที เนื่องจากเงื่อนไขของระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดง
สิทธิที่กำาหนดให้ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้หลังจากมีอายุครบ 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิแล้ว โดย
สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรร และในทุกๆ 6
เดือนหลังวันใช้สิทธิครั้งแรกสามารถใช้สิทธิได้ ไม่เกินร้อยละ 25 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ของใบสำาคัญแสดง
สิทธิที่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรร
และในปี 2559 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิจำานวน 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ซึ่งยังไม่ส่งผลกระ
ทบต่อส่วนแบ่งกำาไร (EPS Dilution) และผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มากขึ้นจากที่เคยได้แจ้งไว้ เนื่องจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นปันผล และบริษัทก็ ได้มีการประกาศแก้ ไขเปลี่ยนราคา
และอัตราการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายหุ้นปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์และสำานักงาน
ก.ล.ต. กำาหนด

การที่ครอบครัวจรูญเอกอาจขายหุ้นจำานวนมากหรือการคาดการณ์ว่าจะมีการขายหุ้นในจำานวนมากเกิดขึ้น
อาจมีผลกระทบในทางลบต่อราคาซื้อขายของหุ้นของบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ (ถ้ามี) ของการขาย
หุ้นในอนาคตหรือปริมาณหุ้นที่จะขายในอนาคตว่าจะมีผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตาม การขายหุ้นจำานวนมากในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นหรือการคาดการณ์ว่าจะมีการซื้อขายในลักษณะดัง
กล่าวเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ
3.2 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งราคาใช้สิทธิต่ำากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำาคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำานวน 3,150,000
หน่วย อายุ 3 ปี นับจากวันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิ
4.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งกำาหนดออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ
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ภาวะอุตสาหกรรม
และสภาพการแข่งขัน

ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ
(1) ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2559
มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 (แหล่งที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 31 ม.ค.2560) เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว
ร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยหลักจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต่อเนื่อง ขณะที่
การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวเช่นกัน ภาคการส่งออกสินค้าและบริการเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี แนว
โน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 (แหล่งที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 31 ม.ค.2560) โดยยังคงได้รับ
แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำาปีงบประมาณ 2560
จำานวน 190,000 ล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมใหม่ๆในปี 2560 ประกอบกับแนวโน้มรายได้เกษตรกร
ที่ปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในตลาดโลก นอกจากนี้ การส่งออกเริ่มมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจประเทศคู่
ค้า รวมทั้งการบริการคาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องตามจำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และภาระหนี้สินจากมาตรการรถคันแรกที่จะ
หมดลง จากปัจจัยเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มในเชิงบวกเหล่านี้ย่อมส่งผลให้กำาลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นตามลำาดับ ภายใต้การฟื้น
ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของความเชื่อมั่นผู้บริโภคในภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจท้งภายในและภายนอกประเทศ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

หน่วย: ร้อยละ
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ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยยังคงอยู่ในระดับต่ำาเป็นปัจจัยบวกต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในฝั่งผู้บริโภคและฝั่งผู้
ประกอบการ แม้ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเริ่มจะปรับตัวสูงขึ้นบ้าง แต่คาดว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยยังคงดำาเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนปรนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเริ่มชัดเจนขึ้น แต่ยังคงค่อนข้างเปราะบาง ขณะที่
แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำา สำาหรับดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยลอยตัวบุคคลทั่วไปของ 6 ธนาคารใหญ่ ในปี 2559 มีการ
ปรับลดลงถึง 2 ครั้งในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม จาก 6.85% ลงมาที่ 6.69% อย่างไรก็ตามในเดือนตุลาคมมีการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยขึ้น 1 ครั้งมาอยู่ที่ 6.71%
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ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยลอยตัวบุคคลทั่วไปของ 6 ธนาคารใหญ่

หน่วย: ร้อยละ
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(2) ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในต้นปี 2559 ได้รับอานิสงค์จากนโยบายกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ต่อเนื่องมาจาก
ต้นปีจนสิ้นสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อขยายยังคงเป็นปัจจัยที่สำาคัญของ
การขยายตัวของความต้องการที่อยู่อาศัยในทำาเลที่รถไฟฟ้ากำาลังจะไปถึง นอกจากนี้โครงการที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองรวมทั้งแนว
รถไฟฟ้ายังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคสูงมากขึ้น ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น น่าจะส่งผลให้ความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวดีขึ้น ในด้านผู้ประกอบการนั้นก็มีการปรับตัวตามสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานโดยตลอด โดยเฉพาะผู้
ประกอบการที่มีสินค้าคงเหลือสูงยังคงชะลอการเปิดโครงการและพยายามระบายสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ที่ยอด
ขายยังไม่ฟื้นตัวดีนัก ส่งผลให้ตลาดค่อนข้างจะอยู่ในภาวะสมดุล อย่างไรก็ตามนอกจากแนวโน้มการเติบโตของทำาเลต่างๆแล้ว ปัจจัย
ด้านราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นมากและภาวะอุปทานคงค้างในบางทำาเลยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญในการตัดสินใจพัฒนาโครงการในแต่ละ
ทำาเล
ด้านอุปสงค์

6.50
ม.ค. 2558

มี.ค. 2558

พ.ค. 2558

ก.ค. 2558

ก.ย. 2558

พ.ย. 2558

ม.ค. 2559

มี.ค. 2559

พ.ค. 2559

ก.ค. 2559

ก.ย. 2559

พ.ย. 2559

ด้านอุปทาน

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตัวเลขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล ณ พฤศจิกายน ปี 2559 มูลค่าอยู่ที่
1.96 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.2 จากสิ้นปี 2558 และเติบโตร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่า
เป็นการเติบโตต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ประกาศซึ่งมีผลถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามหลังสิ้นมาตรการอาจจะมีการชะลอลงบางส่วน เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อที่อยู่
อาศัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามในด้านกำาลังซื้อของผู้บริโภคน่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น จากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น
ขณะที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำาซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการขอสินเชื่อโดยตรง

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล

หน่วย: ล้านบาท
2,500,000
2,307,692
2,115,385

1960707
1846016

1,923,077
1688444

1,730,769

จำานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย)

1338128

1,346,154

1197715
1087446

1,153,846

หน่วย: หน่วย

956712

769,231
576,923
384,615
192,308
'-

(3) ภาวะตลาดคอนโดมิเนียม
ตัวเลขจำานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล ในช่วงมกราคม ถึง
ธันวาคม ปี 2559 มีจำานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑลจำานวนทั้งสิ้น
123,383 หน่วย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.4 ซึ่งประกอบด้วย (1) บ้านจัดสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบ
การ) จำานวน 31,773 หน่วย ลดลงร้อยละ 6.1 (2) บ้านสร้างเองจำานวน 21,914 หน่วย ลดลงร้อยละ 2.1 และ (3) อาคารชุดจำานวน
69,696 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่โครงการบ้านจัดสรรชะลอการเปิดขายใหม่ เนื่องจากเน้นการระบาย
สินค้าเสร็จ ขณะที่อาคารชุดที่เปิดตัวมากในปี 2556 และ 2557 ทยอยสร้างเสร็จจึงมียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเปิดตัว
ลดลงในปี 2558 ยอดโอนกรรมสิทธิที่สูงขึ้นในช่วงมาตรการอสังหาริมทรัพย์แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังปรับตัวได้ดีตามสภาวะ
ดีมานด์และซัพพลาย ส่งผลให้ตลาดยังคงอยู่ในสภาวะที่ค่อยข้างสมดุล

1505587

1,538,462

961,538

ด้านราคา

ยอดคงค้างสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2559
ขยายตัวร้อยละ 5.2 จากสิ้นปี 2558
ยอดคงค้างสินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส 3ปี 2559
ขยายตัวร้อยละ 0.3 จากสิ้นปี 2558
สินค้าที่เปิดขายมากที่สุดในช่วง เดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี 2559 ก็คืออาคารชุด โดยมีจำานวน
58,350 หน่วยหรือ 52% ของหน่วยขายเปิดใหม่ทั้งหมด รองลงมาก็คือทาวน์เฮาส์ 29,932
หน่วย หรือ 27% และบ้านเดี่ยว 12,146 หน่วย หรือ 11%
ดัชนีราคาที่ดินและดัชนีราคาที่อยู่อาศัยปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558
โดยเฉพาะราคาที่ดินเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.9 ขณะที่บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์พร้อม
ที่ดินและอาคารชุด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 6.8 ตามลำาดับ
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2557

2558

ม.ค.-พ.ย. 2559

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเภทที่อยู่อาศัย

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

บ้านจัดสรร
อาคารชุด
บ้านสร้างเอง

24,476
59,919
22,498

26,994
34,734
20,128

23,174
78,391
23,437

37,577
71,440
23,285

33,935
75,058
24,446

33,827
67,628
22,375

31,773
69,696
21,914

รวม

106,893

81,856

125,002

132,302

133,439

123,830

123,383

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
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สำาหรับ ม.ค.-ธ.ค.ปี 2559 โครงการอาคารชุดที่เปิดโครงการใหม่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจำานวนทั้งสิ้น
58,350 หน่วย ลดลงร้อยละ 7.13 จากช่วงเวลาเดียวกันปี 2558 ซึ่งมีจำานวนอาคารชุดเปิดตัวใหม่ 62,833 หน่วย อันเนื่องมาจากผู้
ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอการเปิดโครงการ เพื่อเน้นการขายสินค้าสร้างเสร็จในช่วงที่มีมาตรการกระตุ้น
อสังหาริมทรัพย์ และจากสถานการณ์ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและกำาลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร
จำานวน
หน่วยเปิด
ขายใหม่
ปี 2558
(หน่วย)

จำานวน
หน่วยเปิด
ขายใหม่
ปี 2559
(หน่วย)

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า
หน่วยเปิด
ขายใหม่
ปี 2558
(ล้านบาท)

มูลค่า
หน่วยเปิด
ขายใหม่
ปี 2559
(ล้านบาท)

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด
อาคารพาณิชย์

62,833
12,564
25,000
5,073
2,518

58,350
12,146
29,932
7,287
2,860

-7.13%
-3.33%
19.73%
43.64%
13.58%

238,567
96,589
69,348
19,248
11,304

192,659
82,024
69,320
26,185
11,922

-19.24%
-15.08%
-0.04%
36.04%
5.47%

รวม

107,988

81,856

2.40%

435,056

382,110

-12.17%

ประเภทที่อยู่อาศัย

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

ตัวเลขจำานวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล จากข้อมูลของกรมที่ดิน
เดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี 2559 มีจำานวน 175,315 หน่วย ลดลงจากงวด ม.ค.-ธ.ค. ปี 2558 ที่จำานวน 196,642 หน่วย หรือคิดเป็นการ
ลดลงประมาณร้อยละ 10.85 ทั้งนี้ พิจารณาตามประเภทที่อยู่อาศัยจะพบว่า จำานวนโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
25.40 บ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 39.22 และทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อยละ 25.51 ในขณะที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแฝดลดลงร้อยละ 40.04 และ
อาคารพาณิชย์ลดลงร้อยละ 40.99 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดมีปัจจัยหลักมาจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์เพื่อ
รับประโยชน์มาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ อาคารชุดส่วนใหญ่เป็นสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคจองไว้กอ่ นหน้าแล้วไม่ใช่การตัดสินใจซือ้ ใหม่

(4) การแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
การแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนั้นมีคู่แข่งหลายราย ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์
ครองสัดส่วนการตลาดสูงกว่าร้อยละ 60 ด้วยความได้เปรียบในด้านการลงทุน และศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ เนื่องจากโดยทั่วไป
แล้วการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้ระยะเวลาในการพัฒนาค่อนข้างนานอีกทั้งผู้ประกอบ
การจำาเป็นต้องศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนรวมถึงการสร้างความแตกต่างของโครงการที่ชัดเจน
เพื่อทำาให้โครงการประสบความสำาเร็จในการขาย บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคู่แข่งขันหลักของบริษัทฯ จึงได้แก่ ผู้ประกอบ
การรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่มีทาำ เลที่ตั้งตามแนวระบบขนส่งมวลชนระบบราง
ที่เปิดให้บริการแล้วและที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง
ภาวะสถานการณ์ทั้งทางด้านต้นทุนการพัฒนาที่ปรับตัวสูงขึ้นและการให้สินเชื่อสำาหรับผู้ประกอบการที่เข้มงวดมากขึ้น
รวมทั้งสถานการณ์การขายโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องใช้ความสามารถและความมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในด้านการเงิน การพัฒนาโครงการ และการตลาด รวมทั้งการศึกษาความต้องการผู้บริโภคอย่างจริงจัง จึงจะสามารถชิงส่วนแบ่ง
การตลาดได้มากขึ้น
หากพิจารณาสภาพการแข่งขันของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ เชื่อว่าทำาเลที่ตั้งของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น เป็นโครงการ
ที่ตั้งอยู่บนทำาเลที่มีศักยภาพและเป็นทำาเลใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สูง เช่น พื้นที่ส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า หรือพื้นที่ใหม่
(Virgin Area) ที่ยังมีโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมอยู่น้อย หรือ พื้นที่แถบนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ทุก
โครงการของบริษัทฯ จะเน้นการออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) และสามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใช้สอย
ได้สูงสุด ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และทำาให้ตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นการแนะนำาแบบบอกต่อ
(word of mouth) อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งจะอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าใน
การเลือกซื้อโครงการเสมือนเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งการให้บริการทั้งก่อนและหลังการเข้าอยู่อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและ
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่กำาลังจะตัดสินใจเลือกซื้อ เช่น การอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย การรับ
บริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา เป็นต้น

จำานวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน กทม และปริมณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย)

หน่วย: หน่วย

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด
อาคารพาณิชย์

73,441
32,357
56,226
5,486
16,250

60,291
27,037
47,308
4,201
12,525

66,767
27,577
46,784
4,392
13,589

74,942
31,842
55,563
5,456
14,189

66,688
30,974
54,278
6,299
11,896

71,833
33,551
68,612
7,490
15,156

90,077
20,392
51,111
4,491
8,944

25.40%
-39.22%
-25.51%
-40.04%
-40.99%

รวม

183,760 151,362 159,109 181,992 170,135 196,642 175,315

-10.85%

ประเภทที่อยู่อาศัย

ที่มา: กรมที่ดิน
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ดังนี้
ลำาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นายนเรศ งามอภิชน
นายสมพงษ์ ชลคดีดำารงกุล
บริษัท ทุนพีรดา จำากัด
ด.ช.พีระ จรูญเอก
ด.ญ.รดา จรูญเอก
N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
CHASE NOMINEES LIMITED
นางวารุณี ชลคีดดำารงกุล
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวม
ยอดรวมทุนชำาระแล้ว
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

จำานวนหุ้น

ร้อยละ

330,072,186.00
233,405,520.00
121,000,000.00
58,804,000.00
55,000,000.00
48,399,981.00
48,399,981.00
25,000,000.00
16,666,666.00
9,355,000.00
155,165,572.00
946,103,334.00

29.97
21.19
10.99
5.34
4.99
4.40
4.40
2.27
1.51
0.85
14.09
85.91

1,101,268,906.00
1,050,435,391.00
50,833,515.00

100.00
95.38
4.62

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ - ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ ไม่เกินร้อยละ
49 ของจำานวนหุ้นที่ออก และชำาระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติ เป็นสัดส่วนร้อย
ละ 4.62

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า
บริษทั ฯ มีผลกำาไรสมควรพอจะทำาเช่นนัน้ ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและหลังหักสำารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำาหนดไว้ ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
การสำารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำารองเงินไว้เพื่อจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็น
สมควร หรือ เหมาะสม
70

71

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.21667 บาท
ต่อหุ้น ในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและสำารองตามกฎหมาย และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
8/2559 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2559 ให้
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสะสมของบริษัทและผลการดำาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.3704 บาท
• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็น
ครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำาไรสมควรพอจะทำาเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยกำาหนดไว้ ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริษัทย่อย การสำารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำารองเงินไว้เพื่อจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำาคัญ ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อยอีก 4 ชุด และคณะผู้บริหาร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของกลต.) (Management Team)

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

Corporate Secretary
เลขานุการบริษัท

Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ

Executive Committee
คณะกรรมการบริหาร

Internal Audit (Outsource)
ผู้ตรวจสอบภายใน

Nomination and
Remuneration Committee

Risk Management
Committee

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CO-Chief Executive Officer (CO-CEO)

Chief Operating Officer (COO)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

BD Dept.

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Land Acquisition Dept.
ฝ่ายจัดซื้อที่ดิน

Executive Vice President
of Design & Development

Executive Vice President of
New Business Development

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนากลุ่มธุรกิจใหม่

Design & EIA Dept.
ฝ่ายออกแบบ

Architect & Interior Dept.
ฝ่ายตกแต่งภายใน

Architect & Landscape Dept.
ฝ่ายภูมิสถาปนิก

JV Dept.

ฝ่ายร่วมทุนทางธุรกิจ

Housing Dept.
ฝ่ายแนวราบ

Senior Executive Vice
President of Project
Management
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส

Cost Control Dept.

Executive Vice President
of Sale and Marketing
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขายและการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและการบัญชี

Executive Vice President
of OD and Business
Administration

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและส�านักบริหาร

IT Dept.

Project Management Dept. Marketing Dept.
ฝ่ายบริหารโครงการ

ฝ่ายการตลาด

Finance Dept.

HR Dept.

Customer Centric Dept.

Corporate Marketing Dept.

Funding Dept.

Legal & GRM Dept.

Customer Service &
Transfer Dept.

IR Dept.

Purchase Dept.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

Sale Dept.

Chief Financial Officer

Account Dept.

ฝ่ายควบคุมค่าใช้จ่าย

ฝ่ายขาย

ฝ่ายการตลาดองค์กร

ฝ่ายสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ
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รายชื่อ

ตำาแหน่ง

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
นายนิวัติ ลมุนพันธ์
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง
นายอธิพงศ์ อมาตยกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

(1) วาระการดำารงตำาแหน่ง

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำาปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำาสั่งให้ออก

(2) ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผลตอบแทน

Chief Executive Officer (CEO)

Executive Vice President
of Business Development

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำานวน 10 ท่าน ดังนี้

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายเงินทุน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติกำาหนด
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และกำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝ่ายจัดการจัดทำา

ฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์
ฝ่ายจัดซื้อ
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3. ควบคุมกำากับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ
หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำาเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนำาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำางบการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะ
กรรมการตรวจสอบนำาเสนอ ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดัง
กล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณากำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำากับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างเหมาะสม
10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำารงตำาแหน่ง ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. พิจารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอำานาจตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
12. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำานาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะ
กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไข
การมอบอำานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตำาแหน่ง

นายสหัส ตรีทิพยบุตร
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง1

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ1 แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ทดแทนนางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา

โดยมีนายสมโภช พรเจริญวิวัฒน์ ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อ
ถือของงบการเงิน
(1) วาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่ง เท่ากับวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
(2) ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครั้งที่1/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติกำาหนด
ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
(2.1) ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559ได้มีมติกำาหนด
ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูก
ต้องน่าเชือ่ ถือและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การควบคุมภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบบริหารความเสีย่ งและมาตรการในการจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
- สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
3. การตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและกำากับให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
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- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาเสนอแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีเพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ
- สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
- ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ให้อยู่ในแนวทางเดียวกันรวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. การจัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดัง
กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) พิจารณา และสอบทานการตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีภายนอก
(ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ช) จำานวนการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ซ) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และให้ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(ญ) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระทำาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ ดำาเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรได้แก่รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์การทุจริตหรือมี
สิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบการควบคุมภายในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
7. หน้าที่อื่นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ ในกรณีจำาเป็นโดย
บริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
นายพีระพงศ์ จรูญเอก

ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายวาทยุทธ์ ทองพรหม ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(1) วาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่ง เท่ากับวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมกา
รบริษัทฯ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้
กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตำาแหน่ง
ได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน
(2) ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติกำาหนดขอบเขต
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้
บริหารระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ และจัด
ทำารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธาน
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
5. จัดทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนและรายงานผลการประเมินประจำา
ปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำานวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตำาแหน่ง

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
นายนิวัติ ลมุนพันธ์
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 1
นายสมสกุล แสงสุวรรณ 2

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
หมายเหตุ

1 แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ทดแทนนายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์
2 แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ทดแทนนางสาวศิรินทรา จริยคุณ

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
(1) วาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริหารไม่มีวาระการดำารงตำาแหน่ง กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด
(2) ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557ได้มีมติกำาหนด
ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีใ่ นการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ การบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคำา
สั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำา
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จัดทำาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง
แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีต่ รวจสอบ ติดตามการดำาเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริหารมีอำานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ หรือการดำาเนินงานต่างๆ เพื่อ
การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกันเพื่อการดำาเนินธุรกิจปกติขอ
งบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำานาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
ทั้งนี้ อำานาจอนุมัติรายการที่สำาคัญของคณะกรรมการบริหาร สรุปดังต่อไปนี้
- การใช้งบลงทุนและงบค่าใช้จ่ายดำาเนินการเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติตามงบประมาณประจำาปีวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 หรือไม่
เกิน 10,000,000 บาท (จำานวนใดต่ำากว่า)
- การซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรม
การบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท
- การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท
78

- การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท
- การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท
5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานผลการดำาเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำาปีและงบการเงินรายไตรมาส
ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาดำาเนินการใดๆ ตามอำานาจหน้าทีข่ องตนทีก่ าำ หนดในขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำาเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 (หนึ่ง) เสียง
ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติ หรือเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำานวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำาเป็นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็น
กรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตาม
สมควร และเพียงพอแก่การทำาหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำาหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำาเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำาเนินการ
ใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ ได้
11. คณะกรรมการบริหารมีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน
ได้ โดยการมอบอำานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจที่ให้
ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหนด หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการ
บริหาร หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจได้รับประโยชน์ ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
12. ดำาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีคณะผู้บริหาร จำานวน 11 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตำาแหน่ง

นายสหัส ตรีทิพยบุตร
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
นางอารดา จรูญเอก
นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ 1
นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 2

คณะผู้บริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ 1 แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ทดแทนนายสิรพิ งศ์ ศรีสว่างวงศ์
2 แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 22 ตุลามคม 2559 ทดแทนนางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

โดยมีนายสมโภช พรเจริญวิวัฒน์ ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) วาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้
(2) ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครั้งที่ 5/2559เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559ได้มีมติกำาหนดขอบเขต
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ บริหารความ
เสีย่ ง หรือหน้าทีอ่ น่ื ใดทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. กำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
3. ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำาดับความเสี่ยง กำาหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
4. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสีย่ งด้านการเงิน
(Financial Risk) ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง (Reputation Risk) ความเสีย่ งด้านกฎหมายข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
5. พิจารณา ทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาด
ความเสี่ยงในแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำาเนินการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำานาจในการเชิญผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว
นายจิรฐา วรปรางกูล
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันทร์
นายสมสกุล แสงสุวรรณ
นายชัยวัฒน์ จักรแต๋
นายวาทยุทธ์ ทองพรหม
นางสาวรวีกร บุญพรม
นางมะลิวัลย์ บุตรชาติ

ตำาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO)
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารโครงการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและสำานักบริหาร
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ได้มีมติกำาหนดขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังนี้
1. รับผิดชอบกำากับดูแลการดำาเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจำาวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ประกอบกิจการของบริษัทฯทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายข้อบังคับหรือคำาสั่งใดๆที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารกำาหนด
2. ดูแลบริหารดำาเนินงานและปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อ
บังคับของบริษัทฯตลอดจนระเบียบนโยบายแผนงานและงบประมาณที่กำาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรม
การบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น
3. นำาเสนอวิสยั ทัศน์กลยุทธ์ทางธุรกิจทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแนวทางแผนการดำาเนินงานงบประมาณ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ ในการจัดทำาเรื่องดัง
กล่าวเพือ่ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯและเข้าร่วมการพิจารณาเรือ่ งดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการ
บริษัทฯ
4. กำากับดูแลการดำาเนินงานหรือการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอและ
มีหน้าทีร่ ายงานผลการดำาเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นำาเสนอเรื่องที่สำาคัญต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ชอบ อนุมัติ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
6. ออกคำาสั่งระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯรวมถึง
เพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
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7. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำาเนินการทางธุรกิจรวม
ทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับรวมทั้งนโยบายของบริษัทฯตามหลักธรรมาภิบาล
8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานในการดำาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละรายการ
เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ ในตารางอำานาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
ทั้งนี้ อำานาจอนุมัติรายการที่สำาคัญของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปดังต่อไปนี้
- การใช้งบลงทุนและ งบค่าใช้จ่ายดำาเนินการเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติตามงบประมาณประจำาปีวงเงินไม่เกินร้อยละ 7 หรือไม่
เกิน 7,000,000 บาท (จำานวนใดต่ำากว่า)
- การซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรม
การบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท
- การจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง เพือ่ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท
- การจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้างและอืน่ ๆ เพือ่ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท
- การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำาคัญๆที่ได้กำาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจำาปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมี
มติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
10.
มีอาำ นาจแต่งตัง้ คณะทำางานชุดต่างๆเพือ่ ประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการทีด่ แี ละโปร่งใสและมีอาำ นาจในการมอบ
อำานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
อาจมอบอำานาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอาำ นาจตามทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควรซึง่ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแก้ ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอำานาจหรือการมอบอำานาจนัน้ ๆได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
11. ดำาเนินงานอืน่ ใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหารและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ
ทั้งนี้การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ
หรือมอบอำานาจช่วง ที่ทำาให้ผู้รับมอบอำานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด) มีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการอิสระของบริษัทฯจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกำาหนดซึ่งมีความเข้มงวดไม่
น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนดทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำางาน
ที่ดี และมีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ ได้อย่าง
เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์
ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯบริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือ
พิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมี
คุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำากัดพ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดัง
ต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการในขณะ
นั้น ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก
จากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงหรือ
(5) ศาลมีคำาสั่งให้ออก
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กรรมการอิสระ
บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวม
ถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ จำานวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาหรือผูม้ อี าำ นาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของ
บริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และจะต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำานวนอย่างน้อย 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ทางด้านการเงินและ
การบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมบริษทั ย่อยลำาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมดทำาการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ให้บคุ คลใดที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อกำาหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะ
เข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำาคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ ในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารทำาหน้าทีใ่ นการบริหาร
กิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และการพิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ ก่อนนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนติดตามการดำาเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ จะต้องมีจาำ นวนไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) คน
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กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 10/2558 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ซึง่ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งจะถูกแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั

เลขานุการบริษัท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2557 เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2557 มีมติแต่งตัง้ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็น
เลขานุการบริษทั (รายละเอียดข้อมูลของเลขานุการบริษทั ตามเอกสารแนบ 1)
ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษทั ฯ
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ผบู้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องทราบและติดตามการปฏิบตั ติ ามมติและนโยบาย
3. ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอรวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการบริษัทฯ
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
5. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารสำาคัญ ดังต่อไปนี้
5.1 ทะเบียนกรรมการ
5.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
5.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
5.4 รายงานประจำาปีของบริษทั ฯ
5.5 รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และดำาเนินการเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายกำาหนด หรือตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ
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สถิติการเข้าประชุม
ของกรรมการชุดต่างๆ (จำานวนครัง้ )
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)
คณะกรรมการ
รายชื่อ

1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์
3. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
4. นางวีณา อรัญญเกษม
5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก
6. นางอารดา จรูญเอก
7. นางสาวศิรินทรา จริยคุณ
8. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
9. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
10. นางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา
11. นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง
12. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล
13. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
14. นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
15. นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
16. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์
17. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว
18. นายสมสกุล แสงสุวรรณ

กรรมการ
บริษัท
12/12
12/12
11/12
4/6
12/12
12/12
6/6
11/12
12/12
5/6
6/6
5/6
5/6

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ
บริหาร

2/2

10/12
12/12

3/3

3/3

10/10
10/10
3/4
4/4

3/3
3/3
1/1

2/2
2/2
2/2

1/1

12/12
12/12
9/9

12/12
12/12
9/10
3/3
3/3
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการถือหุ้น
ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การถือ
ครองหุ้น
ณ วันสิ้นสุด
31 ธันวาคม
2558

การถือ
ครองหุ้น
ณ วันสิ้นสุด
31 ธันวาคม
2559

เพิ่ม (ลด)

ลักษณะ
การถือ
ครอง
หุ้น

ตำาแหน่ง

1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์

ทางตรง
-

ประธานกรรมการ
กรรมการ

-

72,186
-

72,186
-

3. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

-

กรรมการ

-

-

-

4. นางวีณา อรัญญเกษม

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

ทางตรง

กรรมการ/ผู้บริหาร

225,000,000

330,072,186

105,072,186

6. นางอารดา จรูญเอก

ทางตรง

กรรมการ/ผู้บริหาร

164,999,980

233,405,520

68,405,540

7. นางสาวศิรินทรา จริยคุณ

ทางตรง

กรรมการ/ผู้บริหาร

-

54,995

54,995

8. นายสหัส ตรีทิพยบุตร

ทางตรง

กรรมการอิสระ

-

57,750

57,750

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

10. นางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา

ทางตรง

กรรมการอิสระ

-

2,886

2,886

11. นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

12. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล
13. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
14. นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

ทางตรง

กรรมการอิสระ
กรรมการ
ผู้บริหาร

-

25,483

25,483

15. นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์

ทางตรง

ผู้บริหาร

-

50,966

50,966

16. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์

ทางตรง

ผู้บริหาร

-

18

18

17. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว

ทางตรง

ผู้บริหาร

-

17,828

17,828

18. นายสมสกุล แสงสุวรรณ

ทางตรง

ผู้บริหาร

-

20,395

20,395

19. นายวาทยุทธ์ ทองพรหม

ทางตรง

ผู้บริหาร

-

-

-

20. นายจิรฐา วรปรางกูล

ทางตรง

ผู้บริหาร

-

-

-

21. นางสาวรวีกร บุญพรม
22. นางมะลิวัลย์ บุตรชาติ

ทางตรง
ทางตรง

ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

-

13,011
16,728

13,011
16,728

9. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2559 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2559 ได้อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการ ชุดย่อยของ
บริษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายครั้งที่ประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมจำานวน 40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมจำานวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ การกำาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูป
ของเงินเดือนแล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำานวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำานวน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำานวน 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำานวน 7,500 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำานวน 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุม
จำานวน 7,500 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ 1. การถือครองหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีป่ รับเพิม่ ขึน้ สืบเนือ่ งจากในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน 2559
มีการใช้สทิ ธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่กรรมการผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ( ESOP Warrant : ORI-WA)
2. บริษทั มีจา่ ยปันผลเป็นหุน้ สามัญ จากมติทป่ี ระชุมสามัญประจำาปี ครัง้ ที่ 1/2559 จำานวนไม่เกิน 60,000,000 หุน้ อัตรา10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล
(เศษของหุน้ ให้ปดั ทิง้ ) และจากมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2559จำานวนไม่เกิน 440,507,780 หุน้ อัตรา 1.5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำาหรับปี 2557 ถึง ปี 2559 สรุปดังต่อไปนี้
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เบี้ยประชุม (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์
3. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
4. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล1
5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก2
6. นางอารดา จรูญเอก2
7. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์3
8. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
9. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
10. นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง4
11. นางวีณา อรัญญเกษม
12. นางสาวศิรินทรา จริยคุณ2
13. นางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา
14. ดร. วาสุเทพ ภาณววัฒน์
15. พลตำารวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ์

150,000
30,000
180,000
160,000
40,000
140,000
10,000
10,000

365,000
190,000
140,000
310,000
280,000
170,000
280,000
-

502,500
340,000
415,000
100,000
100,000
482,500
420,000
180,000
80,000
152,500
-

รวม

740,000

1,735,000

2,772,500

ค่าตอบแทนกรรมการ

หมายเหตุ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางวีณา อรัญญเกษม
2
กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีค่าเบี้ยประชุม
3
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางสาวศิรินทรา จริยคุณ
4
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา

2) ค่าตอบแทนอื่น

1

จากมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 8/2557 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ออกเสนอขายใบสำาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวมจำานวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯและ/หรือ
บริษทั ย่อย ทัง้ นี้ กรรมการจะได้รบั การจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ซึง่ กำาหนดเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2558
รวมจำานวน 850,500 หน่วย
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ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
และผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร สำาหรับปี 2557 - 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2557

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน (เงินเดือน และโบนัส)

ปี 2558

ปี 2559

จำานวน
ราย

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

จำานวน
ราย

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

จำานวน
ราย

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

10*

15.14

10

22.97

12

36.53

*นายสมสกุล แสงสุวรรณ และนายวาทยุทธ์ ทองพรหม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559
**นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว และนายชัยวัฒน์ จักรแต๋ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
***นายจิรฐา วรปรางกูล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
****ไม่รวมนายเมธา จันทร์แจ่มจรัส และนายนิวัติ ลมุนพันธ์ เนื่องจากกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด
*****คณะกรรมการบริษัท รับทราบการลาออกของนายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559

2) ค่าตอบแทนอืน่

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว จากมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ รวมจำานวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้
กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งกำาหนดเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2558
รวมจำานวนไม่เกิน 734,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ และในปี 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดง
สิทธิทอ่ี อกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน จำานวน 692,463 หน่วย
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บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 , 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำานวนพนักงานทั้ง
สิ้น 129 คน , 248 คน และ 384 คน ตามลำาดับ ซึง่ ไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร โดยสามารถแบ่งตามสายงาน สรุป
ดังนี้
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
สายงาน (หน่วย: คน)
ฝ่ายการขายและการตลาด
ฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารงานก่อสร้าง
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานนิติบุคคล
ฝ่ายบัญชี และการเงิน
ฝ่ายสำานักงานบริหาร
รวม

45
8
12
38
15
11
129

67
31
22
82
20
26
248

92
64
35
127
29
37
384

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) สำาหรับปี 2557 2558 และ 2559 มีจำานวน 27.04 ล้านบาท 72.25 ล้านบาท และ
148.86 ล้านบาท ตามลำาดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง
เป็นต้น

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่ม
เติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และได้มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือครบทุกบริษัท

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับพนักงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ระดับ เพราะเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำาเร็จ และการ
บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บุคคลากรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงกำาหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และ
ความคิดของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการทำางานในทุกด้านของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำาคัญของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริม และดำาเนินการให้มีการสัมมนา และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัด กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานในทุก ตำาแหน่งให้สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อสะท้อนการทำางานอย่างมืออาชีพ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมารับผิดชอบและมี
ส่วนร่วมในการบริหารและผลักดันความสำาเร็จของบริษัทฯ โดยเน้นการทำางานเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดปัญหาด้านการสื่อสารและช่วย
ให้การตอบสนองลูกค้าทั้งภายในและนอกองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำาให้บริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2559) บริษัทฯ เชื่อว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว
และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำาคัญ และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่
อย่างใด
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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1. บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

1. บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

• กรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก
- นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
- นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
- นายอธิพงศ์ อมาตยกุล

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือ
หุ้นใหญ่คือ บริษัท ออริจิ้น
พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) โดยถือหุ้น บริษัท
ออริจิ้น วัน จำากัด ร้อยละ
99.99

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

20,200.54
123,456.39
73,600.54
70,056.39
2,989.52
1,370.16

1.2 เงินให้กู้ยืม
• บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้นจา
กบริษัทฯ
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชำาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด
• ดอกเบี้ยรับ
• ดอกเบี้ยค้างรับ

70,056.39
88,017.00
158,073.39
0.00
4,235.56
0.00

-

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

มูลค่ารายการ (พันบาท)

7,000.00
7,000.00
36.93
-

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

1.1 เงินกู้ยืม
• บริษัทฯ กู้ยืมระยะสั้นจาก
บริษัทย่อย
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชำาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด
• ดอกเบี้ยจ่าย
• ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)

• บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น
แก่บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม
กัน โดยมียอดยกมาจากปี 2558
จำานวน 70.06 ล้านบาท โดยมีการ
ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปี
บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำานวน
88.02 ล้านบาท และได้มีการชำาระ
คืนระหว่างงวดทั้งจำานวน 158.07
ล้านบาท และไม่มีการให้กู้ยืมเพิ่ม
เติม ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้
ตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงิน
กู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ

ความจำาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายสำาหรับ
ปี 2558 จำานวน 0.04 ล้านบาท
และสำาหรับปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค.
2559 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย และ
ค้างจ่ายกับบริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด

• บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะ
สัน้ จากบริษทั ออริจน้ิ วัน จำากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ร่วมกัน โดยมียอดกู้ยืมสำาหรับปี
2558 จำานวน 7.00 ล้านบาท และ
ได้มีการชำาระคืนเงินกู้ยืมแก่บริษัท
ออริจิ้น วัน จำากัด ทัง้ จำานวน 7.00
ล้านบาท และไม่มกี ารกูย้ มื เพิม่ ทั้งนี้
บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่
เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ยืม
เฉลี่ยของบริษัทฯ

ความจำาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ
ถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์รายการที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างไร
ก็ตาม การให้เงินกู้ยืม
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าตลาด (เทียบกับ
อัตราดอกเบี้ย MOR
เฉลี่ยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ
ถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์รายการที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างไร
ก็ตาม การให้เงินกู้ยืม
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าตลาด (เทียบกับ
อัตราดอกเบี้ย MOR
เฉลี่ยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

98
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3. บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

2. บริษัท พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี้
โซลูชั่น จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

• กรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริ
จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) โดยถือหุ้น บริษัท
ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด
ร้อยละ 99.997

ความสัมพันธ์

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริ
จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) โดยถือหุ้น บริษัท
พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
จำากัด ร้อยละ 99.98
• กรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นายนิวัติ ลมุนพันธ์
- นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

ความสัมพันธ์

-

• ดอกเบี้ยรับ
• ดอกเบีย้ ค้างรับ

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

1,514.67
78.62

170,358.00
137,750.00
32,608.00

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

มูลค่ารายการ (พันบาท)

255.90
-

-

13,233.21

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

16,000.00
16,000.00
-

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

-

-

3.1 เงินให้กู้ยืม
• บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้น
จากบริษัทฯ
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชำาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.2 เงินให้กู้ยืม
• บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้น\
จากบริษัทฯ
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชำาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด
• ดอกเบี้ยรับ
• ดอกเบี้ยค้างรับ

2.1 การขายห้องชุด
• รายได้จากการขายห้องชุด
เพื่อการลงทุน

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)

• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำาหรับ
งวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
จำานวน 1.51 ล้านบาท และมีดอก
เบี้ยค้างรับ จำานวน 78.62 ล้านบาท

• บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น
แก่บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม
จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีการ
ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปี
บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำานวน
170.36 ล้านบาท และได้มีการชำาระ
คืนระหว่างงวด จำานวน 137.75
ล้านบาท คงเหลือ 32.61 ล้านบาท
ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตรา
ที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ยืม
เฉลี่ยของบริษัทฯ

ความจำาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น
แก่บริษัท พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้
เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปีบัญชีสิ้น
สุด 31 ธ.ค. 2559 จำานวน 16.00 ล้าน
บาท และได้มีการชำาระคืนระหว่างงวด
ทั้งจำานวน 16.00 ล้านบาท และไม่มี
การให้กู้ยืมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ มีการ
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.75 ต่อ
ปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกับอัตรา
ต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ
• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำาหรับงวดปี
บัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำานวน
0.26 ล้านบาท และบริษัทฯ ไม่มี
ดอกเบี้ยค้างรับ

• บริษทั ย่อยฯ ได้ทาำ สัญญาซือ้ ขาย
ห้องชุดของโครงการของบริษทั ฯ เพือ่
การลงทุนในเดือน เม.ย. 2559 ดังนี้
- KNB แบริ่ง (101) ราคา 5.75 ลบ.
- Sense of London (219) ราคา
1.52 ลบ. / (220) ราคา 1.57 ลบ. /
(221) ราคา 1.51 ลบ. / (222) ราคา
1.41 ลบ.
ในเดือนต.ค. 2559 ดังนี้
- TC (TR#A101) ราคา 1.48 ลบ. รวม
6 ห้อง จำานวนเงินทัง้ สิน้ 13.23 ลบ.

ความจำาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ
ถือหุ้นเบริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์รายการที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างไร
ก็ตาม การให้เงินกู้ยืม
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าตลาด (เทียบกับ
อัตราดอกเบี้ย MOR
เฉลี่ยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ
ถือหุ้นเบริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์รายการที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างไร
ก็ตาม การให้เงินกู้ยืม
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าตลาด (เทียบกับ
อัตราดอกเบี้ย MOR
เฉลี่ยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

• เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ได้
ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

100
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5. บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

4. บริษัท ออริจิ้น สาทร จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

• ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ เป็นกรรมการ
- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว

• กรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ
- นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
- นางอารดา จรูญเอก
- นายอธิพงศ์ อมาตยกุล

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริ
จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) โดยถือหุ้นบริษัท ออ
ริจิ้น วัน ทองหล่อ จำากัด ร้อย
ละ 99.997

ความสัมพันธ์

• ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ เป็นกรรมการ
- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว

• กรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริ
จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) โดยถือหุ้นบริษัท
ออริจิ้น สาทร จำากัด ร้อยละ
23.04

ความสัมพันธ์

-

4.2 การขายห้องชุด
• เงินมัดจำาและเงินรับล่วง
หน้าจากกรรมการ และผู้
บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
- คุณสหัส ตรีทิพยบุตร
- คุณสุจารี จันทร์สว่าง
- คุณบุรีรัตน์ รัตนวานิช
- คุณนิวัติ ลมุนพันธ์
- คุณอธิพงศ์ อมาตยกุล
- คุณสุรนิ ทร์ สหชาติโภคานันท์

-

5.1 เงินให้กู้ยืม
• บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้น
จากบริษัทฯ
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชำาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด
• ดอกเบี้ยรับ
• ดอกเบีย้ ค้างรับ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

-

4.1 เงินลงทุน
เงินเพิ่มทุนจากบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

156.20
120.00
240.00
120.00
120.00
120.00
120.00

37,250.00

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

876.71
876.71

50,000.00
50,000.00

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

-มูลค่ารายการ (พันบาท)

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

-มูลค่ารายการ (พันบาท)

• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำาหรับ
งวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
จำานวน 0.88 ล้านบาท และมีดอก
เบี้ยค้างรับ จำานวน 0.88 ล้านบาท

• บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะ
สั้นแก่บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ
จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีการ
ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปี
บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำานวน
50.00 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการ
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อ
ปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกับอัตรา
ต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ

ความจำาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• บริษัท ออริจิ้น สาทร จำากัด ได้รับ
เงินมัดจำา และเงินรับล่วงหน้าจาก
กรรมการจำานวน 1.0 ล้านบาท

• กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซื้อขาย
ห้องชุดของโครงการ Knightsbridge Prime Sathorn จำานวน 8
ห้อง คิดเป็นจำานวนเงินรวม 39.42
ล้านบาท สำาหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

• บริษัทฯ ได้เพิ่มเงินทุนให้กับบริษัท
ออริจิ้น สาทร จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ
ที่มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน
เป็นเงิน 37.25 ล้านบาท สำาหรับ
งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559

ความจำาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ
ถือหุ้นบริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์รายการที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างไร
ก็ตาม การให้เงินกู้ยืม
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าตลาด (เทียบกับ
อัตราดอกเบี้ย MOR
เฉลี่ยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• ราคาขายห้องชุด
เป็นราคาปกติทั่วไปและ
เทียบเคียงได้กับราคา
ขายแก่ลูกค้าภายนอก
รายอื่น ดังนั้น จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสม
เหตุสมผล

• เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ

• รายการดังกล่าวเป็น
รายการเพิ่มทุนปกติ
ไม่เข้าเงื่อนไขรายการ
ระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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7. บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

6. บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

• ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ เป็นกรรมการ
- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว

• กรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริ
จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) ถือหุ้นบริษัท ออ
ริจิ้น สเฟียร์ จำากัด ร้อยละ
99.997

ความสัมพันธ์

• ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ เป็นกรรมการ
- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว

• กรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริ
จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) ถือหุ้นบริษัท ออ
ริจิ้น ไพรม์ จำากัด ร้อยละ
99.997

ความสัมพันธ์

-

• ดอกเบี้ยรับ
• ดอกเบีย้ ค้างรับ

-

7.1 เงินให้กู้ยืม
• บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้นจา
กบริษัทฯ
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชำาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด
• ดอกเบี้ยรับ
• ดอกเบีย้ ค้างรับ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

-

6.1 เงินให้กู้ยืม
• บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้น
จากบริษัทฯ
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชำาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

198.23
198.23

26,600.15
26,600.15

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

1,011.02
1,011.02

98,144.09
98,144.09

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

-มูลค่ารายการ (พันบาท)

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

-มูลค่ารายการ (พันบาท)

• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำาหรับ
งวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
จำานวน 1.01 ล้านบาท และมีดอก
เบี้ยค้างรับ จำานวน 1.01 ล้านบาท

• บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น
แก่บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืม
เพิ่มเติมระหว่างงวดปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559 จำานวน 98.14 ล้าน
บาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้
ตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงิน
กู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ

ความจำาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำาหรับ
งวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
จำานวน 0.20 ล้านบาท และมีดอก
เบี้ยค้างรับ จำานวน 0.20 ล้านบาท

• บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น
แก่บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืม
เพิ่มเติมระหว่างงวดปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559 จำานวน 26.60 ล้าน
บาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้
ตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงิน
กู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ

ความจำาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ
ถือหุ้นเบริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์รายการที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างไร
ก็ตาม การให้เงินกู้ยืม
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าตลาด (เทียบกับ
อัตราดอกเบี้ย MOR
เฉลี่ยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ
ถือหุ้นเบริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์รายการที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างไร
ก็ตาม การให้เงินกู้ยืม
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าตลาด (เทียบกับ
อัตราดอกเบี้ย MOR
เฉลี่ยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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9. บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

8. บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

• ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ เป็นกรรมการ
- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว

• กรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริ
จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) ถือหุ้นบริษัท ออริ
จิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำากัด ร้อย
ละ 99.997

ความสัมพันธ์

• กรรมการร่วมกันกับ
บริษัทฯ
- นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
- นายสหัส ตรีทิพยบุตร
- พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตน
วานิช
- นายนิวัติ ลมุนพันธ์
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก
- นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
- นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง
- นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
- นายอธิพงษ์ อมาตยกุล

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออริ
จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) ถือหุ้นบริษัท ออริ
จิ้น เวอร์ติเคิล จำากัด ร้อยละ
99.997

ความสัมพันธ์

-

• ดอกเบี้ยรับ
• ดอกเบีย้ ค้างรับ

-

• ดอกเบี้ยรับ
• ดอกเบีย้ ค้างรับ

1,381.33
1,381.33

134,136.76
134,136.76

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

39.14
39.14

43,646.07
43,646.07

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

มูลค่ารายการ (พันบาท)

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

8.1 เงินให้กู้ยืม
• บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้น
จากบริษัทฯ
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชำาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

-

8.1 เงินให้กู้ยืม
• บริษัทย่อย กู้ยืมระยะสั้น
จากบริษัทฯ
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กู้เพิ่มระหว่างงวด
- ชำาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

-มูลค่ารายการ (พันบาท)

• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำาหรับ
งวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
จำานวน 0.04 ล้านบาท และมีดอก
เบี้ยค้างรับ จำานวน 0.04 ล้านบาท

• บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะ
สั้นแก่บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2
จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีการ
ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปี
บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จำานวน
43.65 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการ
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อ
ปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกับอัตรา
ต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ

ความจำาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำาหรับ
งวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
จำานวน 1.38 ล้านบาท และมีดอก
เบี้ยค้างรับ จำานวน 1.38 ล้านบาท

• บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น
แก่บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำากัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงิน
กู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดปีบัญชีสิ้น
สุด 31 ธ.ค. 2559 จำานวน 134.14
ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี
ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกับอัตรา
ต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ

ความจำาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ
ถือหุ้นเบริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์รายการที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างไร
ก็ตาม การให้เงินกู้ยืม
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าตลาด (เทียบกับ
อัตราดอกเบี้ย MOR
เฉลี่ยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ
ถือหุ้นเบริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์รายการที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างไร
ก็ตาม การให้เงินกู้ยืม
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าตลาด (เทียบกับ
อัตราดอกเบี้ย MOR
เฉลี่ยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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10. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

10. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

• เป็นกรรมการผู้มีอำานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ

• ดำารงตำาแหน่งกรรมการบ
ริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

• เป็นสามีของนางอารดา
จรูญเอก

• เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบ
ริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 30.00

ความสัมพันธ์

10.2 ค้ำาประกันการเช่าซื้อ
รถยนต์
• ค้ำาประกันการชำาระหนี้การ
เช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

10.1 ค้ำาประกันเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์
• ค้ำาประกันเงินกู้ยืมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

-

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

597.74

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

597.74

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

มูลค่ารายการ (พันบาท)

616,400.0

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

มูลค่ารายการ (พันบาท)

• ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
ดำาเนินการขอปลดภาระค้ำาประกัน
ส่วนบุคคลจากเจ้าหนี้บริษัทลีสซิ่ง

• ทั้งนี้ นายพีระพงศ์ จรูญเอก ค้ำา
ประกันวงเงินกู้ดังกล่าว โดยไม่ได้
คิดค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันแต่
อย่างใด

• บริษัทฯ ทำาสัญญาเช่าการเงิน
กับบริษัท ลีสซิ่งเพื่อเช่ารถยนต์ ใช้ ใน
การดำาเนินงานของกิจการ โดยนาย
พีระพงศ์ จรูญเอก ค้ำาประกันการ
ชำาระหนี้การเช่าซื้อรถยนต์ สำาหรับ
ปี 2558 และสำาหรับงวดปีบัญชี สิ้น
สุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 จำานวน
รวม 0.6 ล้านบาท 0.6 ล้านบาท
ตามลำาดับ

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

• ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้
รับอนุมัติการขอปลดภาระการ
ค้ำาประกันส่วนบุคคลจากเจ้าหนี้
ธนาคารทั้งหมดแล้ว ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559

• ทั้งนี้ นายพีระพงศ์ จรูญเอก ค้ำา
ประกันวงเงินกู้ดังกล่าว โดยไม่ได้
คิดค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันแต่
อย่างใด

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำา
สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคาร
พาณิชย์ ในประเทศ เพื่อใช้ ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
โดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก ค้ำา
ประกันวงเงินกู้รวมจำานวน 1,371.1
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จำานวน 2,465.9 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
จำานวน 616.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

• เป็นรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทฯ ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ และไม่ได้มี
ค่าธรรมเนียมการค้ำา
ประกันแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

(หมายเหตุ รายการดัง
กล่าวเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในปี 2556 และได้
เปิดเผยไว้ ใน แบบแสดง
รายการ 56-1 ประจำา
ปี 2558)

• เป็นรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทฯ ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ และไม่ได้มี
ค่าธรรมเนียมการค้ำา
ประกันแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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11. นางอารดา จรูญเอก

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

11. นางอารดา จรูญเอก

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

• เป็นกรรมการผู้มีอำานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ

• ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ

• เป็นภรรยานายพีระพงศ์
จรูญเอก

• ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ
25.00

ความสัมพันธ์

11.2 ค้ำาประกันการเช่าซื้อ
รถยนต์
• ค้ำาประกันการชำาระหนี้การ
เช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

11.1 ค้ำาประกันเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์
• ค้ำาประกันเงินกู้ยืมของบ
ริษัทฯ และบริษัทย่อย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

-

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

6,868.42

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

6,868.42

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

มูลค่ารายการ (พันบาท)

616,400.0

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

มูลค่ารายการ (พันบาท)

• ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
ดำาเนินการขอปลดภาระค้ำาประกัน
ส่วนบุคคลจากเจ้าหนี้บริษัทลีสซิ่ง

• ทั้งนี้ นางอารดา จรูญเอก ค้ำา
ประกันวงเงินกู้ดังกล่าว โดยไม่ได้
คิดค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันแต่
อย่างใด

• บริษัทฯ ทำาสัญญาเช่าการเงิน
กับบริษัท ลีสซิ่งเพื่อเช่ารถยต์ ใช้ ใน
การดำาเนินงานของกิจการ โดยนาง
อารดา จรูญเอก ค้ำาประกันการ
ชำาระหนี้การเช่าซื้อรถยนต์สำาหรับ
ปี 2558 และสำาหรับงวดปีบัญชี สิ้น
สุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 จำานวนรวม
6.90 ล้านบาท 6.90 ล้านบาท ตาม
ลำาดับ

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

• ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับ
อนุมัติการปลดภาระค้ำาประกันฯ
จากเจ้าหนี้ธนาคารทั้งหมดแล้ว ใน
เดือนก.พ. 59

• ทั้งนี้ นางอารดา จรูญเอก ค้ำา
ประกันวงเงินกู้ดังกล่าว โดยไม่ได้
คิดค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันแต่
อย่างใด

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำา
สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคาร
พาณิชย์ ในประเทศเพื่อใช้ ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
โดยนางอารดา จรูญเอก ค้ำาประกัน
วงเงินกู้รวมจำานวน 1,371.06 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จำานวน 2,465.87 ล้านบาท ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2557 และจำานวน
616.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

• เป็นรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทฯ ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท และไม่ได้มี
ค่าธรรมเนียมการค้ำา
ประกันแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• เป็นรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทฯ ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ และไม่ได้มี
ค่าธรรมเนียมการค้ำา
ประกันแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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12. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

12. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

• ดำารงตำาแหน่งประธาน
กรรมการของบริษัทฯ
• เป็นกรรมการผู้มีอำานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความสัมพันธ์

12.2 ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา
ของบริษัทฯ
• ค่าที่ปรึกษา

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

-

• รายได้การขายห้องชุด

9,233.74

508.10

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

50.00

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

-

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

มูลค่ารายการ (พันบาท)

1,621.50

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

12.1 การขายห้องชุด
• เงินมัดจำาและเงินรับล่วง
หน้าจากลูกค้า

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)

• บริษัทฯ ว่าจ้างนายลักษณะน้อย
พึ่งรัศมี เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ
โดยสัญญาที่ปรึกษามีระยะเวลา 2
ปี ตั้งแต่เดือนก.พ. 2556 และอัตรา
ค่าที่ปรึกษาเดือนละ 50,000 บาท
ทั้งนี้ภายหลังครบระยะเวลา 2 ปี เมื่อ
เดือนม.ค. 2558 บริษัทฯ ไม่ได้ต่อ
อายุสัญญาที่ปรึกษาแล้ว จึงไม่มี
รายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้ทำา
สัญญาซื้อขายห้องชุด และได้
โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ
Tropicana เอราวัณ จำานวน 1 ห้อง
จำานวนเงิน 1.51 ล้านบาท โครงการ
Knignhtsbride Sky River Ocean
จำานวน 2 ห้อง จำานวนเงิน 7.72
ล้านบาท รวมโอนกรรมสิทธิ์ทั้ง 3
ห้องเป็นจำานวนเงิน 9.23 ล้านบาท
สำาหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31
ธ.ค. 2559

• นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้ทำา
สัญญาซื้อขายห้องชุดของโครงการ
Notting Hill พหล-เกษตร จำานวน
1 ห้อง และโครงการ Knightsbridge
Ocean Sriracha จำานวน 1 ห้อง
คิดเป็นจำานวนเงินรวม 6.15 ล้าน
บาท สำาหรับปี 2558 และสำาหรับ
งวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.
2559 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำา
จำานวน 1.62 ล้านบาท และ 0.51
ล้านบาท ตามลำาดับ

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

• อัตราค่าที่ปรึกษา
เทียบเคียงได้กับอัตรา
ค่าที่ปรึกษารายอื่นที่
บริษัทฯว่าจ้าง ดังนั้น จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าว
มี สมเหตุสมผล และเป็น
อัตราเดิมที่ได้เปิดเผยไว้
ในรายงานประจำาปีของ
บริษัท

• เป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ
• ราคาขายห้องชุด
เป็นราคาปกติทั่วไปและ
เทียบเคียงได้กับราคา
ขายแก่ลูกค้าภายนอก
รายอื่น ดังนั้น จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสม
เหตุสมผล

• เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ
• ราคาขายห้องชุด
เป็นราคาปกติทั่วไปและ
เทียบเคียงได้กับราคา
ขายแก่ลูกค้าภายนอก
รายอื่น ดังนั้น จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสม
เหตุสมผล

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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14. นายสหัส ตรีทิพยบุตร

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

13. บริษัท ซีโอแอล จำากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

• ดำารงตำาแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์

• เป็นกิจการที่มีกรรมการ
ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่
นายสหัส ตรีทิพยบุตร ซึง
ดำารงตำาแหน่งกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์

14.1 การขายห้องชุด
• เงินมัดจำาและเงินรับล่วง
หน้าจากลูกค้า

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

13.1 ซื้ออุปกรณ์สำานักงาน
• ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
สำานักงาน
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

-

258.18

-

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

321.00

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

มูลค่ารายการ (พันบาท)

1,540.82

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

506.93

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

มูลค่ารายการ (พันบาท)

• นายสหัส ตรีทิพยบุตร ได้ทำา
สัญญาซื้อขายห้องชุดของโครงการ
Knightsbridge The Ocean
จำานวนเงินรวม 3.31 ล้านบาท ตาม
สัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 16 ม.ค.
2559 โดยสำาหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ได้รับ
เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้า จำานวน
0.32 ล้านบาท

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

• บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์สำานักงาน
เช่น เครื่องเขียน กระดาษ เป็นต้น
จากบริษัท ซีโอแอล จำากัด (มหาชน)
เพื่อใช้ ในการดำาเนินธุรกิจทั่วไปขอ
งบริษัทฯ โดยในปี 2558 และสำาหรับ
งวดปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.
2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
สำานักงาน จำานวน 0.51 ล้านบาท
และ 1.54 ล้านบาท ตามลำาดับ และ
มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สำาหรับงวดปี
บัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559
จำานวน 0.26 ล้านบาท

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

• เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ
• ราคาขายห้องชุด
เป็นราคาปกติทั่วไปและ
เทียบเคียงได้กับราคา
ขายแก่ลูกค้าภายนอก
รายอื่น ดังนั้น จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสม
เหตุสมผล

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• ราคาซื้อสินค้าเป็น
ราคาตลาดทั่วไปที่
บริษัท ซีโอแอล จำากัด
(มหาชน) ขายให้กับ
ลูกค้ารายอื่น ดังนั้น จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความเหมาะสมและสม
เหตุสมผล

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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15. นางสาวรวีกร บุญพรม

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

15. นางสาวรวีกร บุญพรม

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

• ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร
ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

15.1 การขายห้องชุด
• เงินมัดจำาและเงินรับล่วง
หน้าจากลูกค้า

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

-

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

มูลค่ารายการ (พันบาท)

90.90

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

มูลค่ารายการ (พันบาท)

• ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ คืน
ห้องชุดดังกล่าว เนื่องจากพิจารณา
เห็นว่ายังมีความต้องการห้องชุด
จากลูกค้าหลายรายในโครงการดัง
กล่าว และเพื่อผลประโยชน์ของบ
ริษัทฯ จึงได้คืนห้องชุดดังกล่าว และ
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขายห้องชุดได้
แล้ว ในราคาขาย re-sale ที่สูงกว่า
ราคาเดิม

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

• อย่างไรก็ตาม นางสาวรวีกร บุญ
พรหม ได้แจ้งความประสงค์ยกเลิก
การซื้อห้องชุดของโครงการ The
Cabana สำาโรง โดยบริษัทฯ ได้คืน
เงินจองและเงินดาวน์ทั้งหมดแล้ว
โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับเงิน
คืนเท่ากับต้นทุน และไม่มีกำาไรจาก
การคืนห้องชุดดังกล่าวแต่อย่างใด

• นางสาวรวีกร บุญพรม ได้ทำา
สัญญาซื้อขายห้องชุดของโครงการ
The Cabana สำาโรง จำานวน 1 ห้อง
จำานวนเงินรวม 1.5 ล้านบาท ตาม
สัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2557 โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับ
เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้า จำานวน
0.09 ล้านบาท

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• ราคาขายห้องชุด
เป็นราคาปกติทั่วไปและ
เทียบเคียงได้กับราคา
ขายแก่ลูกค้าภายนอก
รายอื่น ดังนั้น จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสม
เหตุสมผล

• เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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17.1 การขายห้องชุด
• เงินมัดจำาและเงินรับล่วง
หน้าจากลูกค้า

18.1 การขายห้องชุด
• รายได้การขายห้องชุด

• ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร
ของบริษัทฯ

18. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

16.1 การขายห้องชุด
• เงินมัดจำาและเงินรับล่วง
หน้าจากลูกค้า

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

• น้องชายของนายเมธา จันทร์
แจ่มจรัส ซึงดำารงตำาแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์

• บุตรของนายสหัส ตรีทิพย
บุตร ซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์

17. นายสุธีร์ จันทร์แจ่มจรัส

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

16. นายคมกฤช ตรีทิพยบุตร

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558
107.40

-

316.80

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

1,634.00

294.30

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2559

มูลค่ารายการ (พันบาท)

265.00

งวดปีบัญชี
สิ้นสุด
31 ธ.ค.
2558

มูลค่ารายการ (พันบาท)

• เป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ

• นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้
ทำาสัญญาซื้อขายห้องชุด และได้โอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ Villa
Lasalle จำานวน 1 ห้อง จำานวนเงิน
1.63 ล้านบาท สำาหรับงวดปีบัญชี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559

• ราคาขายห้องชุดเป็น
ราคาปกติทั่วไปและเทียบ
เคียงได้กับราคาขายแก่
ลูกค้าภายนอกรายอื่น
ดังนั้น จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

• เป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ
• ราคาขายห้องชุดเป็น
ราคาปกติทั่วไปและเทียบ
เคียงได้กับราคาขายแก่
ลูกค้าภายนอกรายอื่น
ดังนั้น จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• เป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ
• ราคาขายห้องชุดเป็น
ราคาปกติทั่วไปและเทียบ
เคียงได้กับราคาขายแก่
ลูกค้าภายนอกรายอื่น
ดังนั้น จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• นายสุธีร์ จันทร์แจ่มจรัส ได้ทำา
สัญญาซื้อขายห้องชุดของโครงการ
Knightsbridge Sky City สะพาน
ใหม่ จำานวน 1 ห้อง จำานวนเงินรวม
2.7 ล้านบาท ตามสัญญาซื้อขาย
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2558 โดยในปี
2558 และสำาหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ได้รับ
เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้า จำานวน
0.11 ล้านบาท และ 0.29 ล้านบาท
ตามลำาดับ

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

• นายคมกฤช ตรีทิพยบุตร ได้ทำา
สัญญาซื้อขายห้องชุดของโครงการ
The Tropicana เอราวัณ จำานวน
1 ห้อง จำานวนเงินรวม 2.5 ล้าน
บาท ตามสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่
25 กันยายน 2557 โดยในปี 2558
และสำาหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด วัน
ที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ได้รับเงิน
มัดจำาและเงินรับล่วงหน้า จำานวน
0.27 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท
ตามลำาดับ

ความจำาเป็น/
คามสมเหตุสมผล
ของรายการ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และรายการระหว่างกัน
1. ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาข้อมูลรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำา
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็น
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำารายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายและขั้นตอนการ
ทำารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำาสั่งหรือข้อกำาหนดของคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
ในกรณีที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจ
สอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการทำารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ
ทั้งนี้ การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็น
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

ไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสัง่ หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันของบริษทั ฯ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำาไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้า
ทำารายการดังกล่าวมีความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

3. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต หากบริษัทฯ มีความจำาเป็นต้องทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ
จะต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันตามที่บริษัทฯ กำาหนด และกรรมการ ผู้
บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำารายการดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต
บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำารายการดังกล่าว
โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติในอุตสาหกรรม และเมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯแล้ว รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม
ถึง การปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

การทำารายการทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร
บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถ
อนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำา กับคู่
สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
ประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส
การทำารายการทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เช่น การเช่า / ให้เช่าทรัพย์สินหลักใน
การดำาเนินงาน การซื้อสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำาคัญ การให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น จะต้องถูกพิจารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อ
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอยู่ระหว่างถูกกล่าวหา ข้อพิพาทกับ
หน่วยงานราชการ หรืออยู่ระหว่างการดำาเนินการฟ้องร้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีสาระสำาคัญ (เกินกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น)

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปีของบริษัท
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่
เหมาะสมอย่างสม่ำาเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การกำากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารความ
เสี่ยง มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำาปี
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม มีความเพียง
พอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดำาเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

( นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี )
ประธานกรรมการ

( นายพีระพงศ์ จรูญเอก )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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การกำากับดูแลกิจการ

การกำากับดูแลกิจการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) จะดำาเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ว่าด้วย ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความโปร่งใส
และประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ พนักงาน รัฐ ลูกค้า ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานของบริษัทฯ มีการแบ่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่กำาหนดนโยบายและกำากับ
ดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผล
กำาไร โดยการทำาหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ รัฐ ลูกค้า และสังคม
บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรโดยครอบคลุมถึง
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามหลักกฎหมายอันเป็นกติกาสากล โดยนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ให้กรรมการ
และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับรู้เพื่อนำาไปปฏิบัติและได้ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.origin.co.th สำาหรับใช้ ในการ
อ้างอิงต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจประจำาปี เพื่อให้ทันต่อ
ปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ตามคำาแนะนำาของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมายึดถือและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 6 หมวด โดยมีรายละเอียด ดัง
ต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6. เลขานุการบริษัท

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความสำาคัญของผูถ้ อื หุน้ จึงให้ความสำาคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายด้วย
ความเป็นธรรม ตามที่ได้กาำ หนดไว้ ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง สิทธิพน้ื ฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั อย่างเสมอภาคกัน
ประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอ
เพิม่ วาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชือ่ บุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการเป็น
รายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ และกำาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของ
บริษทั ฯ สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำาไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิท่ี
จะได้รบั สารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน ตลอดจนการอำานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ใดทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สำาคัญต่อบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ บริษทั ฯ
จะทำาการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้ทราบโดยทันที ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ยังได้ดแู ลอย่างใกล้ชดิ ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลัก
เกณฑ์อน่ื ๆ ทีก่ ฎหมายกำาหนด เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ
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1.2 การประชุมผูถ้ อื หุน้

1.) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะกำาหนดวัน เวลาและสถานที่จัด
ประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสมเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดย
บริษัทฯ จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และจะเริ่มประชุมในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกกับการเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นทุก
คนสามารถส่งหลักฐานการลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันประชุม
นอกจากนี้บริษัทฯ จะเลือกสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยจัดประชุม ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาประชุมได้สะดวก
เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชน และทางด่วนศรีรัช ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม

9.) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่าย
เงินปันผล) เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้น
ล่าช้า บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในด้านต่างๆ และไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้ถือหุ้น

1.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำานึกใน
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อทำาให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือ และยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำาเนินการ
ใดๆ กระทำาด้วยความเป็นธรรม และคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

2.) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วง
หน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำาหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ทั้งนี้ในวันประชุม ทางบริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่และตัวแทนของที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำาการตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วนของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น สำาเนาบัตรประชน สำาเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรข้าราชการใน
กรณีบุคคลธรรมดา และหนังสือรับรองบริษัท สำาเนาบัตรกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท ในกรณีนิติบุคคล

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น
ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญต่างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และ
กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำาไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การ
กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี และต้องนำาเสนอนโยบาย
ในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

3.) บริษัทฯ จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ หรือกรรมการอิสระโดยไม่
คิดค่าใช้จา่ ย ณ จุดรับลงทะเบียน เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4.) บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยประธาน
กรรมการบริษัททำาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทน ที่
ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็น ตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
5.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำาหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ หรือ
เพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบ
คำาถามในที่ประชุมด้วย โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาะอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมให้ทาง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ใช้วิธีการลง – นับคะแนนเสียงแบบบาร์โค้ด (Barcode)
โดยก่อนเริ่มประชุม ผู้ดำาเนินรายการจะขอตัวแทนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ มาทำาหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจนับและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ
ประจำาปี และวิสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยมีการเปิดเผยไว้ ในรายงานการประชุมทุกครั้ง และมีการแจ้งวิธีการลง – นับคะแนนเสียงก่อนการ
ประชุม และในทุกวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
6.) บริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำาข่าวสารต่างๆ
และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
7.) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และบริษัทฯ จะนำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผย
แพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงนำาส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำาส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำาหนด
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8.) ภายหลังการประชุม บริษัทฯ จะทำาการแจ้งมติการประชุมผุ้ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผุ้ถือ
หุ้นรับทราบ ผ่านการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และไม่ได้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบผลการประชุมโดยทันทีและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้กำาหนด
แนวทางในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการ
พิจารณาข้อมูลและวาระต่างๆ ที่กำาหนดในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะมีการระบุข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ ความเห็นของทางคณะ
กรรมการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และนอกจากมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ยังมีการประกาศ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและเผยแพ่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.origin.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอก่อนวันประชุม
และหากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น
ทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียง
แทนตนได้ สำาหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแทนแต่มิได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นั้นเอง
วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
จำานวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง
การประชุมได้ดำาเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่ได้กำาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ
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2. การกำาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการเก็บรักษาข้อมูล
สำาหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและนำาไปบังคับใช้กับผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ นำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยมีการ
ประกาศให้ทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบถึงนโยบายดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารไม่ทำาการซื้อหรือขายหุ้น
ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำาหนดให้เป็นช่วง “Black Out Period” และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้กำาหนดว่าเป็นช่วง
“Black Out Period” ก่อนการประกาศผลประกอบการประจำาไตรมาสหรือประจำาปี กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ล่วงรู้ถึงผล
การประกอบการของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องตระหนักว่าตนได้ครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ อยู่ และห้ามซื้อ
หรือขายหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการให้ข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกจนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบการแก่สาธารณชน
แล้วรายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิดเผยในหัวข้อการกำากับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน
บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ ในข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือ
จรรยาบรรณสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงดำาเนินการใดๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ได้มีการกระทำารายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
3. รายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไป และเป็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีลักษณะเป็นการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือค้ำาประกันแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
4. การทำารายการเกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการทำารายการเกี่ยวโยง หากมีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องมีการ
ขออนุมัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการทำารายการและเปิดแผนข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติ ทั้งนี้ในปี
2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มิได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทำางานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่ง
ที่บริษัทฯ ระมัดระวังและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ รวมถึงสังคมโดยรวม

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ ใดอย่างไม่เป็น
ธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ
เพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ ในระยะยาว และแบ่ง
ปันผลกำาไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งนำาเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
2. พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และ
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ กำากับดูแล
เรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำางาน ดังนี้
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1 ) พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจุในตำาแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจาก
ภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัทฯ มุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับ
องค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำาเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2 ) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำาหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้
ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำางานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต
3 ) บริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำา และปรับปรุงให้มีความเหมาะ
สมกับสภาวะในปัจจุบันอยู่เสมอ และจะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำาแหน่ง โดยพิจารณา
ความรู้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน
4 ) ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำางาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่ง
ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำาคัญของบริษัทฯ ซึ่งทำาให้ผลประการของบริษัทฯสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา โดยบริษัทฯ กำาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
( 1 ) กระบวนการสรรหาบุคลากร
บริษัทฯ มีการกำาหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นำาความแตกต่างด้านเชื้อชาติ
สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการ
พิจารณาและตัดสินการจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือกตามวิธีการที่กำาหนดไว้ นอกจาก
นี้หากมีตำาแหน่งงานว่างลงหรือมีตำาแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากพนักงานภายในของ
บริษัทฯ ก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบุคคลที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก โดย
จะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำาเป็น และ
ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
( 2 ) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างต่อ
เนื่องเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุนทั้งการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานและมี
สวัสดิการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการเพิ่มศักยภาพในการทำางาน และความรู้ด้านอื่นๆ
ทั่วไป ทั้งด้านกฎหมาย หรือสวัสดิการต่างๆ หรือส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำาความรู้ที่ได้มาใช้กับการทำางานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความ
ร่วมมือในการทำางานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันและระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในปี 2559 นี้
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 396 คน มีการอบรมทั้งหมดคิดเป็นจำานวนรวม 5,203.5 ชั่วโมง เทียบเป็น 13.14 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน รวมไปถึงเรื่องของการสร้างความสุขในการทำางาน
ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของ
พนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการทำางาน ลดปัญหาเรื่องของการสื่อสารระหว่างแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของ
กิจกรรมต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม)
( 3 ) การจ่ายผลตอบแทนในการทำางาน
บริษัทฯ จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพ ตำาแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำาหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้ง
ในระยะสั้นและในระยะยาว
โดยนอกจากเงินเดือนทีพ
่ นักงานได้รบั เป็นประจำาทุกเดือนแล้ว ในทุกต้นปี บริษทั ฯ จะกำาหนดเป้าหมายการทำางานที่
ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดชั นีชวี ดั ความสำาเร็จ (KPI) ในการคำานวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำาปี (โบนัส) ทัง้ ยังจัดให้มสี วัสดิการ
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อื่นๆ แก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำาหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำานวนมาก และกิจกรรม
งานเลี้ยงกลางปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อความรับผิด
ชอบต่อสังคม)
( 4 ) สุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทำางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางานอย่างเหมาะสม เช่น การกำาหนด
นโยบายมาตรฐานการปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยกำาหนดให้พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่ออยู่บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อระบบป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทำางานที่สะอาดเพื่อ
ความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากอัคคีภัย และโรคภัย เป็นต้น ในส่วนของพนักงานบริษัทจัดให้มีสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาล (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม)
3. ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อม
ให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทอย่างถูกต้อง ดูแล
ผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ เน้นรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค อาทิ การผลิตที่อยู่อาศัยที่
มีคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังมุ่งมั่นทำาการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของโครงการอาคารชุดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้
งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function Unit Plan Design) จัดตั้ง Call Center เบอร์ 020 300 000 เพื่อตอบคำาถาม ข้อร้องเรียน และ
ข้อสงสัยเพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทฯได้โดยตรง
4. คูค่ า้ : การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่
ตกลงกันและยึดมั่นตามหลักกฎหมาย และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักกการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยบริษัทฯ มีการจัดทำาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ในการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้คู่ค้าของ
บริษัทได้มีโอกาศเข้ามาประมูลงานตามขั้นตอน และเป็นการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะตามเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด
5. คูแ่ ข่ง : บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง
ทางการค้า การแข่งขันจะไปเป็นอย่างเป็นธรรม
6. เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุน
เงินกู้ของบริษัทฯ
7. สังคม : บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การ
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม เป็นไปตามโครงการช่วยเหลือสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ ได้
ดำาเนินการตลอดมา อีกทั้งจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจะดูแลเอาใจใส่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพ
แวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม)

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สามารถร้องเรียน
ได้ที่ Email: Whistleblower@origin.co.th ทั้งนี้บริษัทฯ กำาหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายใน
การเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ ไขต่อไป

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่า
เทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย
ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวฐิติมา กุลจิตติอมร
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
ที่อยู่

:

อีเมล์
เว็บไซต์
โทรศัพท์
Fax

:
:
:
:

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
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นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่ดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ

จดหมาย

ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบริษัทในทุกรูปแบบ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
บริษัทฯ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำาหนด “ นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำาหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่า
ด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

เว็บไซต์

ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
http://www.origin.co.th > Whistleblower

สำาหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ใน
ระบบของบริษัท หรือ กล่องสื่อสารภายในองค์กร ที่จะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง
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3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ได้กำาหนดหลักปฏิบัติสำาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการนำาไป
ปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทำาหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้า
หมายที่วางไว้ ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง
จุดอ่อน รวมถึงให้คำาแนะนำาในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่
ดี และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำาเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอด
จนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิด
เผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำาเสนอทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
บริษัทฯ กำาหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำาปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดทำางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน
เป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได้
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้
มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ กำาหนด และไม่ดำาเนิน
การใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มี
รายงานทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง
ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำาหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะ
ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำาหน้าที่พิจารณาและนำาเสนอนโยบาย แผนงาน
และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และ
ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ รวม
ถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำาหนดมาตรการในการแก้ ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
และกำาหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

4.3 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำาหนดลำาดับขั้นของอำานาจอนุมัติ
และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายใน และสอบทานการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงาน
ธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำากัด ที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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4.4 การทำารายการของกรรมการ

ทุกครั้ง

1) บริษัทฯ กำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ทราบ
2) บริษัทฯ กำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3) บริษทั ฯ กำาหนดเป็นนโยบายว่าการทำารายงานระหว่างกันทีส่ าำ คัญต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4.5 การทำากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2559 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ให้แก่นกั ลงทุน สรุปได้ดงั นี้
รูปแบบกิจกรรม
การพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ (คน)
การนำานักลงทุนและนักวิเคราะห์ เยี่ยมเยียนโครงการของบริษัท (ครั้ง)
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง)
การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครั้ง)
การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ (ครั้ง)
การเข้าร่วมกิจกรรมการ Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ (ครั้ง)
การจัดกิจกรรมของบริษัท (ครั้ง)

จำานวนคน / จำานวนครั้ง
752
9
3
24
1
4
3

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ดำาเนินไปตามนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และจริยธรรม
คณะกรรมการบริษทั ทำาหน้าทีท่ บทวนนโยบายเกีย่ วกับการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำาไปประกาศใช้ ตลอดจนบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารเปิดเผยรายชือ่ ประวัติ และบทบาทหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสีย่ ง
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรายงานประจำาปี 2559 และใน www.origin.co.th นอกจากนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั ยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจำานวนครัง้ ของการประชุม จำานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ี
ผ่านมาและความเห็นต่อการทำาหน้าที่ไว้ ในรายงานประจำาปีดว้ ย
ไม่เพียงเท่านีบ้ ริษทั ฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกำาหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจำาปี 2559ในหัวข้อ
เรือ่ งค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจำานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุด
ต่างๆ มีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจำานวนค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้แก่คณะกรรมการ
คณะต่างๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ ระหว่างปี 2557 ปี 2558 และปี 2559
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดทำางบการเงินของบริษทั ฯ ให้มคี วาม
โปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทัง้ สารสนเทศการเงิน
ทีป่ รากฏในรายงานประจำาปี ซึง่ งบการเงินดังกล่าวจัดตัง้ ขัน้ ตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองทัว่ ไปและตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชี
ที่ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผูบ้ ริหาร เป็นผูส้ อบทานรายงานทางการเงินประจำาไตรมาสและ
งบการเงินประจำาปี ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ก่อนทีจ่ ะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาต่อไป
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ฝ่ายบัญชีของบริษทั ฯ มีหน้าทีน่ าำ เสนอข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงและรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิด
เผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม ต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบเพือ่ พิจารณาให้ความเห็น
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำาคัญในเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลทีโ่ ปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ไม่วา่ จะเป็น
ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทัว่ ไปทีส่ าำ คัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ บริษทั ฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนและผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสือ่ อิเล็คทรอนิคส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.origin.co.th เป็นต้น นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ยังได้จดั ให้มี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ เปิดเผยควบคูก่ นั ไป
กับรายงานของผูส้ อบบัญชี โดยจัดพิมพ์ ไว้ ในรายงานประจำาปี เป็นประจำาทุกปี
การเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ฯ แก่นกั ลงทุนทัง้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ส่ี นใจจะถือหุน้ ในอนาคตเป็นอำานาจของประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ทส่ี ว่ นงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ของบริษทั ฯ หมายเลขโทรศัพท์
(662) 030 0000 หรือ www.origin.co.th

5.1 วาระในการดำารงตำาแหน่ง

วาระในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำาหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วน
กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำาคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำารงตำาแหน่งตามวาระ
ที่กำาหนดมิได้ทำาให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นด้วย

5.2 การกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำาหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำาหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง
เงินรางวัล และบำาเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอ
ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบ
ของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทำา
รายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมาการชุดย่อยจำานวน 4 ชุด
1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจาำ นวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ โดยตำาแหน่งต่อไปนีใ้ ห้ถอื เป็นกรรมการบริหารของบริษทั ฯ โดยตำาแหน่ง
( 1 ) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
( 2 ) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วม
( 3 ) ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
( 4 ) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายการเงินและธุรการ
( 5 ) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
( 6 ) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาโครงการ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่
มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทำาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบดำารง
ตำาแหน่งวาระละ 3 ปี เมือ่ พ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อกี
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3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน
ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำารงตำาแหน่งวาระ ละ 3 ปี เมือ่ พ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้า
มาเป็นกรรมการใหม่ได้อกี
4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ดำารงตำาแหน่งวาระละ 3 ปี เมือ่ พ้นจากตำาแหน่ง
อาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อกี

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการดำาเนินงานเป็นประจำา
อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จำานวนองค์ประชุม
ของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากจะมีเหตุจำาเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ ในรายงานประจำาปี และบริษัทฯได้จัดให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำาหนดการประชุม
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกำาหนด
วัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะ
เป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึก
ประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำาเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
เสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ
บริษัทฯ กำาหนดใมการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้งและกรรมการบริษัททุกคนเข้า
ร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดปรากฎตาม การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย)

5.5 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั (ทัง้ คณะและรายบุคคล)
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ

ในปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล)
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินทั้งแบบรายบุคคลและแบบคณะกรรมการทั้งชุด เพื่อให้คณะ
กรรมการร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป
โดยในทุกสิ้นปีทางเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร จะทำาการจัดส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินผลประจำาปี โดย
จัดส่งแบบการประเมินกลับมาให้กับเลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด เพื่อทำาการสรุปรวบรวมผลการประเมิน และรายงานให้คณะ
กรรมการแต่ละชุดรับทราบต่อไป
หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ (ในการประชุมคณะกรรมการ)
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั (ทัง้ คณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษทั
คะแนนที่ ได้รับ

ผลการประเมิน

ต่ำากว่าร้อยละ 50 คะแนน
ร้อยละ 50-65
ร้อยละ 66-75
ร้อยละ 76-85
ร้อยละ 86-100

ควรปรับปรุง
พอสมควร
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม

5.6 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำาเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่าง
อิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 ได้มีการประชุมในวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2560

5.7 การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระ โดยจัด
ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 ได้มีการประชุมในวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2560

5.8 การรายงานข้อมูล

ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของบริษทั
คณะกรรมการ

คะแนนเฉลี่ยที่ ได้รับ

ผลการประเมิน

89.05
96.32
88.06
82.5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก

คณะกรรมการบริษัท
คระกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ในปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทฯกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยให้ทางคณะกรรมการบริษัททำาการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯได้รับทราบและนำาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ ไข
ต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนอีกด้วย ซึ่งการทำาการ
ประเมินดังกล่าวเป็นความลับ
ทั้งนี้ ผลการประเมินโดยรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.29 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1. ความเป็นผู้นำา
2. การกำาหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำาแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
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1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำาอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำาเนิน
งาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำาเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชี
3) คณะกรรมการได้จัดทำารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำาและเปิดเผยรายงาน
ทางการเงินของกิจการเสนอไว้ ในรายงานประจำาปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
3.1) ข้อกำาหนดของกฎหมาย ที่กำาหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทำาให้มีการจัดทำางบการ
เงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล
3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอเพื่อจะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำาเนิน
การที่ผิดปกติ
3.3) ให้คำายืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำางบการเงินของ
บริษัท

5.9 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรเพื่อ
ให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้กำาหนดเกณฑ์ ใน
การพิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำาหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยในปีที่ 2559 บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ให้แก่
กรรมการใหม่จำานวน 3 ท่าน คือ นายอธิพงศ์ อมาตยกุล นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และนางสาวสุจารี จันทร์สว่าง
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5.11 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตร
ที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit
Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์มา
ประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไปโดยในปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
รายชื่อ
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

2. นางอารดา จรูญเอก
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หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)
Ultra Wealth Plus รุ่น 2
The NEXT Real รุ่น 1
สัมมนา ”อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2016”
CSI “กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ ได้…ผลตอบแทนดีที่สุด” (CSI) รุ่นที่ 9
SD Forum ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน”

1.
2.
3.
4.

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)
Risk Management Program for Corporate Leader (RCL)
สัมมนาผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2559
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3. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์

1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Management)

4. นายจิรฐา วรปรางกูล

-

5. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว

1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Management)

6. นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์

1. การจัดทำา KPI และ PDCL BD
2. Hotel Development Nightmares
3. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Management)

7. นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันทร์

1. การจัดทำา KPI และ PDCL BD
2. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Risk Management)

8. นายสมสกุล แสงสุวรรณ

1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Management)
2. สัมมนารถไฟฟ้ามาหานคร พลิกโฉมเมืองเร่งเครื่องลงทุน

9. นายชัยวัฒน์ จักรแต๋

1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Management)

10. นายวาทยุทย์ ทองพรหม

1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Management)
2. สัมมนาผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2559

11. นางสาวรวีกร บุญพรม

-

12. นางมะลิวัลย์ บุตรชาติ

1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้ ในปี 2559 และก้าวทัน IFRS
ฉบับใหม่ที่จะถูกนำามาใช้ ในอนาคต
2. การยื่นงบการเงินของผู้ทำาบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
3. เจาะประเด็นเอกสารรับจ่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุด
เคล็ด(ไม่)ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน Double Taxation

5.12 การติดต่อสือ่ สารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำาเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็น
จากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำาความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาส
อืน่ ๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้กรรมการได้มโี อกาสทำาความรูจ้ กั คุน้ เคยกับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ

6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้ง นางสาววาริศา วาระแก่นทราย ทำาหน้าที่เลขานุการคณะ
กรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1) ให้คำาแนะนำาและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ดูแลให้มีการดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำาของคณะกรรมการ
บริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
3) รับผิดชอบในการจัดทำาและจัดเก็บเอกสารสำาคัญต่าง ๆ
4) กำากับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการกำากับ
ดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อ
ให้บริษัทฯ สามารถกำากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำาหนดไว้ ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯเอง และเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
ในกรณีที่นโยบายนี้กำาหนดให้การทำารายการหรือการดำาเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำาคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผล
การดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
ของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก่อนการทำารายการหรือดำาเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำาหนดไว้ ในกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมาย
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
1. การทำารายการหรือการดำาเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
( 1 ) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
( ก ) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่าง
น้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่ง
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ตัง้ มีดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหาร
จัดการทัว่ ไปและดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมได้ตามแต่ทก่ี รรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และ/หรือ
บริษทั ร่วมจะเห็นสมควรเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม เว้นแต่เรือ่ งทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารรายนัน้ มี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรือ่ งดังกล่าว
ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอด
จนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำาหนดลักษณะ
ขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
( ข ) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
( ค ) การแก้ ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำาคัญตามข้อ (2) (ฉ)
( ง ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำาปีของบริษัทย่อย
รายการตั้งแต่ข้อ ( จ ) ถึงข้อ ( ฐ ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำาคัญ และหากเข้าทำารายการจะมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำานวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำาหลัก
เกณฑ์การคำานวณรายการตามที่กำาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดย
อนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ
( จ ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้
มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
( ฉ ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องทีม่ ตี อ่ ผูท้ ก่ี อ่ ความเสียหายแก่บริษทั ย่อย
( ช ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น
( ซ ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
( ฌ ) การเข้าทำา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
( ญ ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำาคัญ
( ฎ ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำาประกัน การทำานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
( ฏ ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
อย่างมีนัยสำาคัญ

( ฐ ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย

( 2 ) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
( ก ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำาหลักเกณฑ์การคำานวณรายการตามที่กำาหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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(ข)
การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/
หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยนั้น
( ค ) การดำาเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/
หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ในการเข้าทำารายการอื่นใด ที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(ง)
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิก
นั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำาหลักเกณฑ์การคำานวณรายการตามที่กำาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้
โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(จ)
รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อ บริษัทย่อยอย่าง
มีนัยสำาคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำานวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำาหลักเกณฑ์การคำานวณ
รายการตามที่กำาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ
( ฉ ) การแก้ ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและการ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง การแก้ ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทย่อย เป็นต้น
2. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำาเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกัน
การทุจริต รวมถึงกำาหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และรัดกุมเพียงพอที่ทำาให้มั่นใจได้ว่าการดำาเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายอื่นๆ ของบริษัทอื่น และ
นโยบายฉบับนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลัก
เกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและติดตามให้
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/
หรือ รายการที่มีนัยสำาคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และดำาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการกำากับดูแลและการบริหารจัดการ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำาหนดไว้ ในนโยบายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด โดยรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นจำานวนรวม
1.33 ล้านบาท , 1.54 ล้านบาท และ 1.83 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee)

การปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธร
รมาภิบาลเป็นเครื่องกำากับให้การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ”
“

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ เน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ครอบคลุม โดยมีแนวทางการดำาเนินงานดังนี้
-

ด้านพันธมิตร มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส คัดเลือกผู้รับเหมาด้วยความเท่าเทียม เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอนเอียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา
เพศ อายุ การศึกษา รวมทั้งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถือเป็นความลับในทางธุรกิจ อาทิเช่น เงื่อนไข ราคา ให้กับ
ทางคู่ค้าของบริษัทฯ

-

ด้านพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ คัดเลือกพนักงานด้วยความ
สามารถที่แท้จริง ปราศจากอคติด้านเชื้อชาติ ศาสนา

-

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ มีนโยบายให้ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น
และรูปภาพที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ อาทิ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา โบรชัวร์ เป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม บริหาร
งานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไปประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ดังนี้
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-

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำาหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

-

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำาหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

-

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีด่ แี ละการต่อต้านการทุจริต
หรือคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่าบบริหารนำามาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
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-

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม

-

จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อม
จะนำาหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนินงานด้วยความ
เคร่งครัดทั้งองค์กร

-

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำาแหน่ง

-

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้า
หมายที่วางไว้ ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนด กฎระเบียบ และช่วย
ค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำาแนะนำาในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

-

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้กับบุคลภายนอก หากพบเห็นการกระทำาความผิดของ
พนักงาน โดยสามารถแจ้งได้ที่ www.origin.co.th (แจ้งเบาะแสการทุจริต)

-

ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำาหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชี
รายรับ – รายจ่ายต่อสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครอบสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อ
กันอย่างเสมอภาค และต่อต้านการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี โดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
-

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยนชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้าน
การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) และไม่ทำาธุรกรรมใดๆ กับคู่ค้าหรือผู้ผลิตที่กระทำาการดังกล่าว เป็นต้น โดยมี
การระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญามาตรฐานของบริษัทฯ

-

บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดย
ปราศจากแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสรี

-

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำางาน การเลื่อนตำาแหน่ง การมอบหมายงาน บริษัทฯ จะคัดเลือกด้วยความสามารถ
ทีแ่ ท้จริง ไม่เลือกปฏิบตั อิ นั มีเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งที่จะทำาให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ดังนั้นจึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหา
บุคคล พัฒนาพนักงาน กำาหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสมส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี
โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความสุขทั้งกายและใจของพนักงาน อัน
จะนำาไปสู่ผลการทำางานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนโยบายการบริหารงานบุคคล ดังนี้
1. จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจุในตำาแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจาก
ภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัทฯ มุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับ
องค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำาเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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2. จะส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำาหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ
ให้ ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำางานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต
3. จะบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำา และปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันอยู่เสมอ และจะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำาแหน่ง โดย
พิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน
4. จะส่งเสริมการทำางานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำางาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำาคัญของบริษัทฯ ซึ่งทำาให้ผลประการของบริษัทสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา โดยบริษัทฯ กำาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
( 1 ) การสรรหา
บริษัทฯ มีการกำาหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นำาความแตกต่างด้านเชื้อชาติ
สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการ
พิจารณาและตัดสินการจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือกตามวิธีการที่กำาหนดไว้ นอกจาก
นี้หากมีตำาแหน่งงานว่างลงหรือมีตำาแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากพนักงานภายในของ
บริษัทฯ ก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบุคคลที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก โดย
จะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำาเป็น และ
ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
( 2 ) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างต่อ
เนื่องเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุนทั้งการจัดการฝีกอบรมให้แก่พนักงานและมี
สวัสดิการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการเพิ่มศักยภาพในการทำางาน และความรู้ด้านอื่นๆ
ทั่วไปทั้งด้านกฎหมาย หรือสวัสดิการต่างๆ หรือส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำาความรู้ที่ได้มาใช้กับการทำางานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความ
ร่วมมือในการทำางานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันและระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในปี 2559 นี้
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 396 คน มีการอบรมทั้งหมดคิดเป็นจำานวนรวม 5,203.5 ชั่วโมง เทียบเป็น 13.14 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน รวมไปถึงเรื่องของการสร้างความสุขในการทำางาน ด้วยการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานใน
องค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการทำางาน ลดปัญหาเรื่องของการสื่อสารระหว่างแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
1. กิจกรรมวันรวมใจ ORIGIN
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูล พร้อมทั้งแนะนำาผู้บริหารและพนักงานใหม่ รวมไปถึง
นโยบายต่างๆ ให้แก่พนักงานทราบ ทั้งนี้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาให้ความรู้แก่พนักงาน ซึ่งวันดังกล่าวจะเป็น
วันที่พนักงานทุกระดับขององค์กรได้มารวมตัวกันเพื่อแลกทำาความรู้จัก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ประจำาไตรมาส
บริษัทฯ สนับสนุนให้หัวหน้างานพาพนักงานใต้บังคับบัญชาไปทำากิจกรรมร่วมกันในแผนก เพื่อเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทำางานและทำาให้พนักงานเก่าและใหม่ ได้พบปะ ทำากิจกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้า
กับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
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สถานที่

3. กิจกรรม ORGIN Outing Trip
กิจกรรมทีพ
่ าพนักงานของไปบริษทั ฯ ไปทำากิจกรรม Team Building เพือ่ สร้างความสามัคคีภายในองค์กรและพักผ่อนนอก

4. กิจกรรม ORGIN Half Year Party
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงาน ที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดครึ่งปีแรก รวมถึงเป็นการประกาศเป้าหมายในช่วง
ครึ่งปีหลังให้พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบโดยทั่วกัน
5. กิจกรรม Small Group Activity
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก โดยการรวมกลุ่มของพนักงานในแต่ละแผนก จำานวน 5-10 ท่าน เพื่อการแก้ ไข
ปัญหาในการทำางาน รวมไปถึงปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทำาให้เกิดการปรับปรุงอย่างเนื่อง
นำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
6. การจัดอบรมให้แก่พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการทำางาน รวมไปถึงทักษะการบริหารของพนักงานในทุกระดับ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดอบรมโดยมีวิทยากรภายใน ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเชิญวิทยากรจากภายนอกขององค์กร
มาให้ความรู้ และการส่งพนักงานไปอบรมกับองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำาหลักสูตรร่วมกับสถาบันภายนอก เพื่อให้เหมาะสมกับ
พนักงานขององค์กรในทุกระดับ เช่น
-

การเข้าร่วมสัมมนาและประชุมต่างๆ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ ให้ทันต่อโลกในปัจจุบัน อาทิเช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) .สภาวิชาชีพบัญชี ,
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย ( TREBS) เป็นต้น

-

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่พนักงานขาย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

-

ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี จัดทำาหลักสูตรอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติให้แก่พนักงานกลุ่มแม่บ้านเพื่อการ
บริการที่มีมาตรฐาน โดยอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เชี่ยวชาญในงานด้านการบริการโดยเฉพาะ

-

การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของพนักงานขาย และพนักงานฝ่ายบริหารนิติบุคคลที่ต้องพบปะลูกค้า เช่น
หลักสูตรสอนการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น

-

อบรมหลักสูตรระยะสัน้ และระยะยาวทีส่ ถานบันการศึกษาเป็นผูจ้ ดั เช่น อบรม HROD ซึง่ จัดโดยคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารจัดฝึกอบรมและการจัด กิจกรรม
ภายในบริษทั ฯ วัตถุประสงค์หลักเพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาความ
สามารถและทักษะให้ เพียงพอในการทำางาน รวมไปถึงการเพิม่ ทักษะความรู้ ในทุกๆ ด้าน ให้แก่พนักงานทุกระดับ

7. กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ( ORIGIN School )
บริษัทฯ ได้ออกแบบและจัดทำาหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ โดยเป็นการอบรมระยะสั้น จำานวน
3 วัน จำานวนประมาณ 20-40 ท่าน/รุ่น เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจแนวความคิด วัฒนธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
( Code of Conduct ) ของบริษัท โครสร้างและกระบวนการขั้นตอนที่สำาคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และของบริษัทฯเพื่อเป็นการวาง
รากฐาน และหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้การประสานและส่งต่องานที่เป็นระบบ และเพื่อให้พนักงานใหม่มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้า
องค์กรและเข้าใจวัฒนธรรมรวมไปถึงพื้นเพความเป็นมาขององค์กร

( 3 ) การจ่ายผลตอบแทนในการทำางาน

บริษทั ฯ จัดให้มเี งือ่ นไขการจ้างงานทีเ่ ป็นธรรมสำาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตาม
ศักยภาพ ตำาแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิม่ ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กำาหนด
ไว้ดว้ ยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมต่อพนักงาน ซึง่ สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะ
สัน้ และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนทีพ
่ นักงานได้รบั เป็นประจำาทุกเดือนแล้ว ในทุกต้นปี บริษทั ฯ จะกำาหนดเป้าหมายการทำางานที่
ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดชั นีชวี ด้ั ความสำาเร็จ (KPI) ในการคำานวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำาปี (โบนัส) ทัง้ ยังจัดให้มสี วัสดิการ
อืน่ ๆ แก่พนักงาน และมีกจิ กรรมสำาหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำานวนมาก และกิจกรรมงาน
เลีย้ งกลางปีเพือ่ มอบรางวัลให้แก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ภี ายในองค์กร เป็นต้น โดยมีสวัสดิการและนโยบายการดูแลเรือ่ งค่า
ตอบแทนของพนักงาน ดังนี้
1. กองทุนสำารองเลีย้ งชีพ
การจัดตัง้ กองทุนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการออมทรัพย์และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว และ
พนักงานได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึง่ เงินสะสมส่วนของพนักงานนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั ความสมัครใจและอายุงานของพนักงานโดยอัตรา
เงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง 3% - 7% โดยขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาการทำางานของพนักงาน
2. กองทุนประกันสังคม
กรณีเจ็บป่วย อุบตั เิ หตุ ทีม่ ใิ ช่จากการทำางาน ซึง่ ทีม่ าของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของพนักงาน ส่วนของ
บริษทั ฯ และส่วนของรัฐบาล
3. กองทุนเงินทดแทน
กรณีเจ็บป่วยหรือได้รบั อุบตั เิ หตุเนือ่ งจากการทำางาน โดยบริษทั ฯ เป็นผูอ้ อกเงินสมทบเข้ากองทุนทัง้ หมด
4. ของเยีย่ ม
กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล หรือกรณีพนักงาน หรือภรรยาพนักงานให้กาำ เนิดบุตร
5. เงินช่วยเหลือ
บริษทั ฯ มีสวัสดิการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่พนักงาน เช่น กรณีสมรส ประสบภัยพิบตั ิ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีด
เพือ่ เคารพศพ เงินค่าเจ้าภาพงานศพ และเงินช่วยเหลืองานศพ ซึง่ ครอบคลุมถึงพนักงาน บิดา-มารดาของพนักงาน คูส่ มรส และบุตร
ของพนักงาน เป็นต้น
โดยบริษทั ฯ ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบทีส่ าำ คัญในการปกครองดูแลผู้ ใต้บงั คับบัญชาให้มขี วัญ กำาลังใจ
ทีด่ ี พัฒนาพนักงานให้มคี วามรู้ และความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบตั ติ นให้เป็นแบบอย่างทีด่ ี
แก่ผู้ ใต้บงั คับบัญชา
พนักงานของบริษทั ฯ ถือเป็นส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จทีผ่ า่ นมาและความสำาเร็จใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตด้วยเช่นกัน ด้วย
บริษทั ฯ เห็นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีคา่ ยิง่ ขององค์กร บริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้การดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานอย่าง
มีระบบและต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ คุณค่าในตัวพนักงานสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางานอย่างทัว่ ถึง โดยการมุง่ ปรับปรุงสวัสดิการเดิมให้มี
ความทันสมัย และการเพิม่ สวัสดิการใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองและให้เหมาะสมกับกลุม่ ตามวัยของพนักงาน บริษทั ได้มกี ารจัดทำา Employee
Stock Option Plan (ESOP) ให้แก่พนักงานซึง่ เป็นฟันเฟืองทีส่ าำ คัญ ทำาให้บริษทั ฯ เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสร้างแรง
จูงใจและตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั โดยเฉพาะกลุม่ พนักงานทีม่ ผี ลงานโดดเด่นและทีห่ า
ทดแทนได้ยากให้ทาำ งานกับบริษทั ฯ ต่อไปในระยะยาวเพือ่ การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพือ่ สร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้

( 4 ) สุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทำางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางานอย่างเหมาะสม เช่น การ
กำาหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยกำาหนดให้พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่ออยู่
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อระบบป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทำางานที่สะอาด
เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากอัคคีภัย และโรคภัย เป็นต้น ในส่วนของพนักงานบริษัทจัดให้มีสวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
พนักงานที่ผ่านพ้นช่วงการทดลองงาน จะได้รับบัตรประกันสุขภาพแบบกลุ่มจากบริษัทประกันสุขภาพที่บริษัทฯ
กำาหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลที่กำาหนด โดยจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน และจะมี
สวัสดิการในเรื่องของค่าทันตกรรมเป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
2. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมในการทำางานบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปี ปีละ 1
ครั้ง โดยจะจัดในช่วงประมาณสิ้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยเป็นการตรวจตามแผนแบ่งตามช่วงอายุ หน้าที่ความรับ
ผิดชอบถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและระดับของพนักงาน

3 หมวดใหญ่คือ บันเทิง กีฬา และงานศิลปะ ได้แก่
-

การพาลูกบ้านไปดูภาพยนตร์ซึ่งจัดขึ้นจำานวน 4 ครั้งในรอบปี 2559
กิจกรรมออกกำาลังกายแทรมโพลีน เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับลูกบ้าน
งานศิลปะที่เสริมสมาธิ ด้วยการพับกลีบดอกบัวเจริญสติ

3. ความปลอดภัยในการทำางานทั้งในส่วนของสถานที่ทำานและสถานที่ก่อสร้างโครงการ
นอกจากที่บริษัทฯ จะให้ความสำาคัญกับการดูแลพนักงานแล้ว ยังให้ความสำาคัญกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของแรงงานก่อสร้างอีกด้วย ด้วยการทำาแผนงานด้านความปลอดภัยโครงการ (SAFETY PLAN) ซึ่งเป็นแผนงานที่เน้นด้าน
ความปลอดภัยในการทำางานและด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง ที่จะมีการนำาผลการตรวจสอบมาประชุม Site
Meeting ทุกสัปดาห์เพื่อหาแนวทางควบคุม แก้ ไข ป้องกัน ตามหลักการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำาหนดของ EIA หรือมากกว่าข้อ
กำาหนด ซึ่งในส่วนที่ 4 เป็นแผนด้านความปลอดภัยภายในที่พักคนงาน (Safety Camps) โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

มีการกำาหนดให้ห้องพักมีขนาดตามมาตรฐานที่กำาหนด มีอากาศถ่ายเทได้ดี
มีห้องน้ำาที่แยกสัดส่วนชายและหญิง
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในที่พักคนงานตลอด 24 ชั่วโมง
มีการดูแลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม อาทิ จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงทั่วบริเวณที่พักคนงาน พร้อมทั้งสาธิตวิธี
การดับเพลิงเป็นประจำา
จัดให้มีการดูแลด้านสุขอนามัยอย่างสม่ำาเสมอ
มีการฉีดพ่นยากำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแมลงรบกวนภายในที่พักคนงานเป็นประจำา

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลัก
การสากล ทั้งงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มวางแผนกระบวนการก่อสร้าง จนไปถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และในส่วนของสำานักงานเอง

นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจในเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เป็นลูกหลานคนงาน
ก่อสร้างในหลายส่วนดังนี้
-

ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กที่อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน มีสัญชาติไทย และมีสิทธิที่เข้าเรียนในประเทศไทย โดยให้
คำาปรึกษาและประสานกับโรงเรียนให้ ซึ่งได้ดำาเนินการที่โครงการ Cabana สำาโรง โดยได้ประสานให้เข้าเรียนที่
โรงเรียนวัดมหาวงษ์จำานวน 2 คน
จัดงานปีใหม่ แจกของขวัญให้กับเด็ก โดยที่ผู้บริหารระดับสูงจะเดินทางมาเยี่ยม พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ และแจก
ของขวัญให้กับเด็กๆ สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับทั้งพ่อแม่ และลูกหลานผู้ ใช้แรงงาน
บริษัทฯ สนับสนุนเรื่องความสัมพันธ์อันอบอุ่นของครอบครัว จึงไม่มีนโยบายห้ามให้ผู้ ใช้แรงงานนำาเด็กมาอยู่
ในที่พักคนงาน แต่จะต้องมีการแบ่งเขตอย่างชัดเจนถึงเขตอนุญาตและเขตที่ห้ามเข้า และเน้นย้ำากับผู้ ใช้แรงงานว่า
ห้ามให้เด็กเข้ามาเขตก่อสร้างอย่างเด็ดขาด

10.5 การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำาเนิน
ธุรกิจและการให้บริการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิของผู้บริโภค กล่าวคือ การผลิตที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และบริการหลังการขาย
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังมุ่งมั่นทำาการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของ
โครงการอาคารชุดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function
Unit Plan Design) โดยจัดตั้ง Call Center เบอร์ 02 300 0000 เพื่อตอบคำาถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสัย นอกจากนั้นยังจัดงาน
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านกับลูกบ้าน และบริษัทฯ กับลูกบ้าน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น
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( 1 ) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานตามหลัก EIA โดยได้จัดทำาแผนงานด้านความปลอดภัยโครงการ (SAFETY PLAN) ซึ่งเป็นแผน
งานที่เน้นด้านความปลอดภัยในการทำางานและด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง ที่จะมีการนำาผลการตรวจสอบ
มาประชุม Site Meeting ทุกสัปดาห์เพื่อหาแนวทางควบคุม แก้ ไข ป้องกัน ตามหลักการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำาหนดของ EIA
หรือมากกว่าข้อกำาหนด ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 แผนงานด้านความปลอดภัยภายในโครงการ (SAFETY INSITE) และส่วนที่ 3 จัด
ทำาแผนป้องกันผลกระทบชุมชนตามมาตรการ (EIA) รอบโครงการ
( 2 ) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
ประหยัดพลังงานในอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี เครื่องทำาน้ำาอุ่นรุ่นประหยัดไฟ เป็นต้น
ซึ่งจะสามารถลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในอาคารคอนโดมิเนียมได้ ในระยะยาว
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( 3 ) การรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในสำานักงาน
บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดพลังงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมทั้งนำามาตรการ
การประหยัดพลังงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้รางวัลพนักงานทุกคนหากมีการประหยัดไฟได้ตามเป้าที่วางไว้ ในแต่ละปีสำาหรับ
ทรัพยากรชนิดสิ้นเปลือง เช่น กระดาษเอกสาร บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการทำางานแบบ Paperless โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พัฒนาระบบ OSB (Origin Smart Business) เพื่อนำาเอกสารต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานการทำางาน (Standard
of Procedure) และแบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆ ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเรียกใช้และอนุมัติผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษให้เกิดความสิ้นเปลืองด้านทรัพยากร

การต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้ม
แข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้านและสังคมไทย รวมทั้ง บริษัทฯ มุ่งเสริมส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัท โดยบริษัทฯได้เน้นการช่วยสังคมโดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการและสนับเงินหรือสิ่งของให้ แก่สังคมด้าน
การศึกษา และได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า และผู้ค้าของบริษัทได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อ
ช่วยเหลือคนในชุมชน กิจกรรมพาพนักงานที่วันเกิดในไตรมาสนั้น ๆ ไปร่วมกิจกรรมการเลี้ยงอาหารและมอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่มผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ บ้านเด็กอ่อน และมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น โดยทุกๆ ครั้ง จะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วม พร้อมทั้งมอบ
เงินสนับสนุนเงินด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส และมอบเงินสนับสนุนวัสดุก่อสร้างให้แก่โรงเรียนและสถานีอนามัย เป็นต้น
โดยตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
-

บริษัทฯ ร่วมทำาบุญเลี้ยงอาหารเด็กพิการและทุพพลภาพ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ และทุพพลภาพ
บ้านนนท ภูมิ ปากเกร็ด พร้อมมอบเงินบริจาคจำานวนหนึ่งให้กับสถานสงเคราะห์ฯ ตามแนวทางและนโยบายของ
บริษัทฯ

-

บริษัทฯ ร่วมกับธนาคาร UOB จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กๆ มูลนิธิสันติสุข ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
ยากจนด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ

บริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำาแหน่งหน้าที่หรือใช้อำานาจในตำาแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำาธุรกิจกับบริษัทฯ
เป็นต้น”
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้กาำ หนดนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ เพือ่ เป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบตั ิ ดังนี้
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำาหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต
หรือคอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำามาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไป
สื่อสารและปฏิบัติตาม
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะ
นำาหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนินงานด้วยความเคร่ง
ครัดทั้งองค์กร
- บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการบริหารงานบุคลากรทีส่ ะท้อนถึงความมุง่ มัน่ ของบริษทั ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ ตัง้ แต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลือ่ นตำาแหน่ง
- บริษทั ฯ จัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนด กฎระเบียบและช่วยค้นหาข้อ
บกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำาแนะนำาในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำาหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ –
รายจ่าย ต่อสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคุมดูแล กรรมการ และผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
1 ) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำาหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำาหนดโทษ ตาม
มาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
2 )
กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำาและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งรายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัท ก่อนนำาส่ง
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง ทั้งนี้ ให้จัดทำาและนำาส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และจัดทำาและนำาส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

4 ) กำาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาใน
ตำาแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือ
เสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่
ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำาดังกล่าวจะทำาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผย
เพื่อให้ผู้อื่นกระทำาดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5 ) กำาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท
และบริษัทย่อยและคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
6 ) กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้า
ที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อ
ประโยชน์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
นำาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้าง

3 ) กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการ
แจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำาการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัท
ย่อยถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำางานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่
การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

150

151

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบ โดยการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งการ
กำากับดูแลการดำาเนินกิจการให้เป็น ไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีน
โยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น และสื่อสาร ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำาหนดให้มีการสอบทาน
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
-

มีการจัดทำาคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ที่ชัดเจน เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ

-

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มา
จากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะ
กรรมการอย่างเคร่งครัด

-

จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน มีการกระจายอำานาจ กำาหนดอำานาจผู้บริหารในความรับผิดชอบ และสั่งการ
ที่เหมาะสม ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

-

มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำาเสมอในทุกระดับ รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาแก่พนักงาน และมีการจัดเตรียมผู้บริหารหรือพนักงานให้มีความพร้อมกับตำาแหน่งที่สูงขึ้น
หรือเพิ่มขีดความสามารถในการทำางาน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญ เพื่อ
เตรียมความพร้อมกรณีขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อย่างทันเวลา

-

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกับจำานวนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำาแหน่ง มีการกำาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน Key Performance
Indicator (KPI) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงการนำา Competency มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลแก่ บุคลากรที่เหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
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-

บริษัทฯ ได้มีการระบุความเสี่ยงด้าน Strategic Risk, Financial Risk, Operational Risk, Compliance Risk,
Reputation Risk และ IT Risk ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับ
ผิดชอบในการกำาหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของพันธกิจหลัก และได้มอบหมายให้ผู้บริหาร
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วย
งานต่างๆ โดยมีส่วนงานตรวจสอบภายในติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทฯ กำาหนด

-

บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตด้านต่างๆ เช่น การเงิน ทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น เพื่อกำาหนด
มาตรการป้องกันหรือแก้ ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
-

บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม
หน้าที่และกระบวนการทำางาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหาย โดยบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-

บริษัทฯ กำาหนดมาตรการ ทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

-

จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุกสายงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารกำากับ
ดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

-

มีหน่วยงานทางการเงินและหน่วยงานกฎหมาย ในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการทำาธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอก และยังมีผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบความถูกต้อง

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย
-

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สารให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำางานอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ให้ความสำาคัญ
กับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

-

สือ่ สารข้อมูลภายในองค์กรให้รบั ทราบถึงวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบเพือ่ ให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในอยู่เสมอ

-

จัดช่องทางการสือ่ สารทีเ่ ชือ่ มโยงทัว่ ถึงกันทัง้ องค์กรพร้อมทัง้ มีการประเมินและติดตามเพือ่ ให้ ได้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้องตรงกัน และเชื่อถือได้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทันต่เหตุการณ์ เพิ่มช่องทาง
ให้บุคคลภายนอก สามารถสื่อสารถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรหรือข้อแนะนำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และงานบริการเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่

-

จัดให้มีช่องการการสื่อสารพิเศษสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล หรือทุจริตผ่านเว็บไซต์
(www.origin.co.th) มาที่ช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistleblower) หรือ ส่งจดหมามาถึงคณะ
กรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
496 หมู่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรฐานในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท (“พีแอนด์แอลฯ”) เพื่อทำาการสอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ และการตรวจสอบกระบวนงานที่สำาคัญของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่านโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ มี
ความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้สอบทานกระบวนงานที่สำาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพ
แวดล้อมการควบคุม (2) กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล (3) กระบวนการจัดหาที่ดิน ออกแบบ ก่อสร้าง และสรรหาผู้รับเหมา (4)
กระบวนการรับรู้รายได้ ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 มีมติรับรองรายงาน
ผลประเมินการควบคุมภายใน และพิจารณาเห็นว่า ผู้บริหารให้ความสำาคัญกับแนวทาง และกระบวนการปรับปรุง แก้ ไขตามข้อเสนอ
แนะของ พีแอนด์แอลฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามผลการปรับปรุง แก้ ไขอย่างต่อเนื่อง
และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ได้มีการพิจารณาประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2559 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี
อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบ การประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
และให้มีติดตามผลมานำาเสนออย่างต่อเนื่อง

5. ระบบการติดตาม ซึ่งประกอบด้วย
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-

มีการติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนงานกลยุทธ์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้หรือไม่ โดยนำาเสนอผล
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม Executive Committee เป็นประจำาทุกเดือน

-

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจ
สอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

-

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่องจะสื่อสาร
ไปยังผู้รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันหารือ
แนวทางแก้ ไขและกำาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนั้นรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ หลังจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำาการติดตามผลการแก้ ไข และรายงานผลการแก้ ไขให้คณะ
กรรมการตรวจสอบทราบต่อไป
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
สำาหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี
จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับ
ผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจ
สอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ ใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานที่ผู้ ใช้งบให้ความสนใจ นอกจากนี้ สัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลาย เช่น มีสัญญาแนบท้ายส่วนลดพิเศษหรือรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยว
กับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยการ
•
•
•
•
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ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดย
การสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่ม
บริษัทออกแบบไว้
สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาขาย และสอดคล้อง
กับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
กระทบยอดจำานวนหน่วยห้องชุดที่ยังไม่โอนกับเอกสารกรรมสิทธิห้องชุดตัวจริงและ/หรือหนังสือยืนยันจาก
ธนาคารสำาหรับเอกสารกรรมสิทธิห้องชุดที่เก็บโดยธนาคาร
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•
•

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการราย
ได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป
สอบทานรายการปรับปรุงรายได้ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

•

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทแ่ี สดงอยูใ่ นรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูป
แบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัด
แย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ ไขที่เหมาะสม
ต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา งบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การ
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อ
เนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจาก
การใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•
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•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่า
นั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความ
เสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิด
จากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

•
•

ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ

ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจ
สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร
วิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

7

520,689,800

295,818,769

423,971,519

288,310,606

8

100,170,884

168,642

100,170,884

168,642

6, 9

11,198,378

5,945,812

26,115,528

6,511,420

6

-

-

385,135,070

70,056,392

10

4,517,323,946

2,442,136,505

4,112,859,818

2,432,124,691

898,268,760

314,084,795

46,947,600

296,259,795

158,178,865

51,266,412

153,822,865

51,266,412

62,798,042

18,603,344

59,293,647

17,565,754

6,268,628,675

3,128,024,279

5,308,316,931

3,162,263,712

13

8,066,909
5,748,318

95,216,009
2,141,037

881,395,685
8,066,909
-

18,704,993
8,066,909
2,141,037

14

359,025,466

66,632,217

84,655,108

65,607,805

15
26

2,613,218
58,893,059

858,594
44,917,909

2,588,798
42,742,709

858,594
44,793,101

55,429,933

9,704,531

3,724,878

9,704,531

รวมสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

489,776,903

219,470,297

1,023,174,087

149,876,970

รวมสินทรัพย์

6,758,405,578

3,347,494,576

6,331,491,018

3,312,140,682

ลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีอ้ น่ื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
เงินมัดจำาค่าทีด่ นิ
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่า
งานก่อสร้าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ รอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอืน่

11
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

หมายเหตุ

หนีส้ นิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ / หนีส้ นิ
หมุนเวียน

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน

16

198,389,320

-

198,389,320

-

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้า
หนีอ้ น่ื

6, 17

528,978,971

254,072,773

512,018,498

246,445,584

เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
ธนาคารส่วนทีถ่ งึ กำาหนด
ชำาระภายในหนึง่ ปี

18

552,996,464

408,120,405

552,996,464

408,120,405

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
ทางการเงินที่ ถึงกำาหนด
ชำาระภายในหนึง่ ปี

20

1,869,438

1,987,922

1,869,438

1,987,922

เงินมัดจำารับและเงินรับ
ล่วงหน้าจากลูกค้า

6

767,484,892

602,966,409

665,254,165

602,750,149

เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
ธนาคาร - สุทธิจาก
ส่วนทีถ่ งึ กำาหนดชำาระ
ภายในหนึง่ ปี

18

626,009,521

277,001,307

466,976,521

277,001,307

หุน้ กูร้ ะยะยาว

19

1,195,140,482

-

1,195,140,482

-

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึง่ ปี

20

2,320,055

4,189,777

2,320,055

4,189,777

สำารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน

21

2,940,436

981,540

1,792,970

783,179

1,000,000

-

13,457,944

-

รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

1,827,410,494

282,172,624

1,679,687,972

281,974,263

รวมหนีส้ นิ

4,014,912,969

1,599,066,957

4,094,763,193

1,587,239,825

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

98,445,885

42,599,046

98,080,302

39,312,779

หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่

39,337,505

7,147,778

386,467,034

6,648,723

2,187,502,475

1,316,894,333

2,415,075,221

1,305,265,562

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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163

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

หมายเหตุ

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญ
1,105,774,854 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
( 31 ธันวาคม 2558
: หุน้ สามัญ
603,150,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท )

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
22

กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สำารองตามกฎหมาย

55,288,743

26,031,049

55,288,743

26,031,049

337,803,595

170,585,183

372,126,656

148,195,547

856,683

856,683

-

-

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ
ส่วนของผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย
ที่ไม่มอี าำ นาจควบคุม
ของบริษทั ย่อย

2,193,492,189

1,748,147,176

2,236,727,825

1,724,900,857

550,000,420

280,443

-

-

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

2,743,492,609

1,748,427,619

2,236,727,825

1,724,900,857

รวมหนีส้ นิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

6,758,405,578

3,347,494,576

6,331,491,018

3,312,140,682

-

-

-

-

ยังไม่ได้จดั สรร
552,887,427

ทุนทีอ่ อกและชำาระแล้ว
หุน้ สามัญ
1,101,268,906 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
( 31 ธันวาคม 2558
: หุน้ สามัญ
600,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท )

301,575,000

552,887,427

301,575,000

550,634,453

300,000,000

550,634,453

300,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

22

1,254,097,166

1,248,411,050

1,254,097,166

1,248,411,050

ส่วนต่าำ กว่ามูลค่าหุน้
บุรมิ สิทธิของบริษทั ย่อย

11

( 9,769,258 )

-

-

-

สำารองส่วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

23

4,580,807

2,263,211

4,580,807

2,263,211

องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

…………………………………………………………
กรรมการ
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บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

หน่วย: บาท
หมายเหตุ

2558

รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์
เงินปันผลรับ
รายได้อน่ื
รวมรายได ้

3,153,068,465

2,010,099,561

3,144,340,465

1,868,729,999

-

-

-

15,992,832

45,976,279

44,983,604

53,760,628

37,771,371

3,199,044,744

2,055,083,165

3,198,101,093

1,922,494,202

ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์

2558

2559

2558

ผลกำาไรจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

140,910

217,829

85,808

217,829

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นสำาหรับปี

140,910

217,829

85,808

217,829

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสำาหรับปี

639,735,351

386,697,905

696,606,293

373,811,885

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

637,563,443

386,322,133

696,520,485

373,594,056

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

2,030,998

157,943

639,594,441

386,480,076

637,704,353

386,539,962

696,606,293

373,811,885

2,030,998

157,943

639,735,351

386,697,905

1,724,158,017

1,148,764,270

1,717,469,458

1,057,445,637

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

507,945,062

293,517,368

487,301,108

289,423,158

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

158,471,850

110,774,925

114,903,303

94,253,499

2,390,574,929

1,553,056,563

2,319,673,869

1,441,122,294

กำาไรก่อนค่าใช้จา่ ย
ทางการเงินและ
ค่าใช้จา่ ย ภาษีเงินได้

808,469,815

502,026,602

878,427,224

481,371,908

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

(6,786,829)

(17,233,187)

(6,786,163)

(16,894,453)

กำาไรก่อนค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้

801,682,986

484,793,415

871,641,061

464,477,455

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

รวมค่าใช้จา่ ย

กำาไรสำาหรับปี

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กำาไรขาดทุน :
รายได้

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

งบการเงินรวม

การแบ่งปัน กำาไรสุทธิ

การแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

26

(162,088,545)

(98,313,339)

(175,120,576)

(90,883,399)

639,594,441

386,480,076

696,520,485

373,594,056

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

2558

2559

2558

(ปรับปรุงใหม่)
กำาไรต่อหุน้

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่)

27

กำาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน :
กำาไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ

0.58

กำาไรต่อหุน้ ปรับลด :
กำาไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ

0.58

0.39

0.63

0.39

0.38

0.63

งบการเงินรวม

0.38

2559

2558

2559

2558

ขาดทุนจากการตัด
จำาหน่ายอาคารและส่วน
ปรับปรุง

6,351,561

9,777,864

3,306,962

9,777,864

สำารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน

2,135,034

605,645

1,117,051

479,340

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

5,268,475

2,263,211

4,698,146

2,058,178

-

-

-

(15,992,832)

(2,236,661)

(2,373,372)

(11,626,044)

(5,416,509)

6,786,162

17,233,187

6,786,163

16,894,453

861,039,627

540,330,526

908,176,303

500,280,635

(5,252,566)

(5,315,801)

(17,388,763)

(4,476,110)

(1,996,179,393)

(703,296,815)

(1,601,727,079)

(790,643,711)

เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

กำาไรจากการดำาเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สิน
ดำาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

2558

ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรก่อนภาษี

484,793,415

871,641,061

464,477,455

ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

เงินมัดจำาค่าที่ดิน

(584,183,965)

(261,455,995)

249,312,195

(243,630,995)

จากกิจกรรมดำาเนินงาน

เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าก่อสร้าง

(106,912,453)

(13,150,604)

(102,556,453)

(13,150,604)

ค่าเสือ่ มราคาและ
ค่าตัดจำาหน่าย
กำาไรจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
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801,682,986

งบการเงินเฉพาะกิจการ

41,357,467

28,030,576

39,531,797

28,002,686

(305,397)

-

(7,278,833)

-
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บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

(44,194,698)
(45,725,402)

1,993,661
(9,182,001)

(41,727,893)
5,979,653

1,628,847
(9,186,001)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้า
หนี้อื่น

274,563,500

103,076,992

267,341,083

109,978,589

เงินมัดจำารับและเงินรับ
ล่วงหน้าจากลูกค้า

164,518,483

185,942,919

62,504,016

194,807,135

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

32,189,727
1,000,000

3,709,998
-

379,818,311
13,457,944

3,583,784
-

เงินสดใช้ ไปในกิจกรรม
ดำาเนินงาน

(1,449,137,140)

(157,347,120)

123,189,317

(250,808,431)

จ่ายดอกเบี้ย

(92,127,766)

(87,385,824)

(92,127,766)

(87,030,161)

จ่ายภาษีเงินได้

(117,809,770)

(76,396,320)

(114,324,112)

(72,657,385)

(1,659,074,676)

(321,129,264)

(83,262,561)

(410,495,977)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดสุทธิใช้ ไปใน
กิจกรรมดำาเนินงาน

หน่วย: บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เพิม่ ขึน้
ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั
ย่อย
เงินปันผลรับ

(100,002,242)

119,127

(100,002,242)

119,127

-

-

(315,078,678)

(49,855,850)

(814,970)

-

(862,120,363)

-

-

-

-

15,992,832

ซือ้ ทีด่ นิ รอการพัฒนา

-

(86,063,100)

-

-

ซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุน
ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์
ซือ้ สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน

(3,099,217)

-

-

-

(251,003,998)

(57,017,267)

(62,312,006)

(56,027,397)

(2,190,893)

(543,132)

(2,162,894)

(543,132)

3,349,997

-

13,233,210

-

2,236,661

2,373,372

9,410,698

4,081,503

(351,524,662)

(141,131,000)

(1,319,032,275)

(86,232,917)

เงินสดรับจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุน
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดสุทธิใช้ ไปใน
กิจกรรมลงทุน
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งบการเงินรวม

171

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
ระยะยาว
ชำาระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาว
เงินสดรับจากการออก
หุ้นกู้ระยะยาว
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การออกหุ้นกู้ระยะยาว
ชำาระหนี้สินภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการ
เพิ่มทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่าย
ทางตรงที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอขายหุ้น
เงินสดรับจากการออก
หุ้นบุริมสิทธิของ
บริษัทย่อย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่าย
ทางตรงที่เกี่ยวข้อง
กับการเสนอขายหุ้น
บุริมสิทธิ

172

200,000,000

(172,339,106)

200,000,000

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

692,772

122,500

-

-

(172,339,106)

เงินสดรับจากการเรียก
ชำาระค่าหุน้ ของบริษทั
ย่อย
เงินสดรับค่าหุน้ จากการ
ใช้สทิ ธิใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

3,116,079

-

3,116,079

-

จ่ายเงินปันผล

(193,163,879)

(250,773,747)

(193,163,879)

(250,773,747)

เงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน

2,235,470,369

720,202,514

1,537,955,749

761,013,148

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เพิม่ ขึน้ สุทธิ

224,871,031

257,942,250

135,660,913

264,284,254

เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดต้นปี

295,818,769

37,876,519

288,310,606

24,026,352

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายปี
(หมายเหตุ 7)

520,689,800

295,818,769

423,971,519

288,310,606

1,716,902,635

916,397,901

1,557,869,635

914,328,314

(1,223,018,362)

(1,088,502,482)

(1,223,018,362)

(1,045,499,761)

1,200,000,000

-

1,200,000,000

-

(4,859,518)

-

(4,859,518)

-

(1,988,206)

(1,466,363)

(1,988,206)

(1,466,363)

-

1,350,000,000

-

1,350,000,000

-

(33,236,189)

-

(33,236,189)

550,000,420

-

-

-

(12,211,572)

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

173

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

หมายเหตุ

รายการที่ไม่ใช่เงินสด:

174

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เพิ่มขึ้นจากการออกใบ
สำาคัญแสดงสิทธิ
เพื่อซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทย่อย

-

โอนต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ขายไปเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุน

3,900,674

โอนทีด่ นิ รอการพัฒนา
ไปเป็นทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์

87,149,100

โอนอุปกรณ์ ไปเป็นต้น
ทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย

487,591

-

487,591

-

ซือ้ อุปกรณ์จากการทำา
สัญญาเช่าทางการเงิน

-

3,670,676

-

3,670,676

เจ้าหนีอ้ น่ื จากการซือ้
อุปกรณ์เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

1,652,489

(1,319,667)

(458,377)

(1,319,667)

-

570,329

3,900,674

-

-

-

-

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

โอนสำารองส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็น
เกณฑ์ เป็นส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

2,950,879

-

2,950,879

-

รายได้ภาษีเงินได้ท่ี
บันทึกเป็นส่วนหักจาก
ค่าใช้จา่ ยทางตรง
ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
ขายหุ้นบุริมสิทธิ

2,442,314

-

-

-

250,253,611

-

250,253,611

-

176,138

-

106,260

-

จ่ายหุน้ ปันผล

-

งบการเงินรวม

ผลกำาไรจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

175

176
177

-

23
30
24

สำารองตามกฎหมาย

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

550,634,453 1,254,097,166

-

24
สำารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

-

30
เงินปันผลจ่าย

250,253,611

-

-

5,686,116

380,842

-

(9,769,258)

-

-

(9,769,258)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนต่ำากว่า
มูลค่าหุ้น
บุริมสิทธิ
ของบริษัท
ย่อย

-

300,000,000 1,248,411,050

22, 30

23

-

-

-

-

1,248,411,05

300,000,000 1,248,411,050

หุ้นปันผลจ่าย

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์

กำาไรสำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำาหรับปี
ออกหุ้นสามัญจากการใช้ 22, 23
สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ออกหุ้นบุริมสิทธิของ
11
บริษัทย่อย
เรียกชำาระค่าหุ้นของ
11
บริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจ
ควบคุมจากการซื้อเงิน
11
ลงทุนในบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1
มกราคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

-

11

-

75,000,000

-

23

-

-

-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

-

225,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำาระแล้ว

กำาไรสำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำาหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เรียกชำาระค่าหุ้นของ
บริษัทย่อย
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1
มกราคม 2558

หมาย
เหตุ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

4,580,807

-

-

-

5,268,475

-

-

-

(2,950,879)

-

-

-

2,263,211

2,263,211

-

-

2,263,211

-

-

-

-

-

-

สำารองส่วน
ทุนจาก
การจ่ายโดย
ใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

217,829

386,322,133

53,498,671

ยังไม่ ได้
จัดสรร

-

-

-

(18,679,703)

-

2,189,243

-

-

-

637,704,353

140,910

(29,257,694)

(193,163,879)

55,288,743 337,803,595

29,257,694

-

- (250,253,611)

-

-

-

-

-

-

-

- 637,563,443

26,031,049 170,585,183

26,031,049 170,585,183

18,679,703

- (250,773,747)

-

-

-

- 386,539,962

-

7,351,346

จัดสรรแล้ว

กำาไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

217,829

2,263,211

-

-

140,910

217,829

-

(250,773,747)

2,263,211

122,500

140,910

-

3,116,079

2,030,998 639,735,351

-

2,030,998 639,594,441

280,443 1,748,427,619

280,443 1,748,427,619

-

-

-

122,500

- 1,323,411,050

157,943 386,697,905

-

157,943 386,480,076

-

(193,163,879)

-

5,268,475

2,189,243

-

-

-

-

-

(3,004,213)

692,772

-

(193,163,879)

-

5,268,475

(814,970)

692,772

(9,769,258) 550,000,420 540,231,162

3,116,079

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

- 286,706,700

ส่วนของ
ผู้มีส่วน
ได้เสีย ที่
ไม่มีอำานาจ
ควบคุม
ของบริษทั ย่อย

หน่วย: บาท

856,683 2,193,492,189 550,000,420 2,743,492,609

-

-

-

-

-

-

-

-

- 637,704,353

-

- 637,563,443

856,683 1,748,147,176

856,683 1,748,147,176

-

- (250,773,747)

-

-

- 1,323,411,050

- 386,539,962

-

- 386,322,133

856,683 286,706,700

ส่วนเกินทุน
จากการ
รวมธุรกิจ
ภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน

องค์ประกอบ
อื่นของ
ส่วนของผู้
ถือหุ้น

178
179

30
24

เงินปันผลจ่าย
สำารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

22, 30

หุ้นปันผลจ่าย

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

23

-

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

1,254,097,166

550,634,453

-

-

-

5,686,116

-

-

-

-

-

250,253,611

-

380,842

-

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

-

กำาไรสำาหรับปี

22, 23

300,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1,248,411,050

1,248,411,050

-

300,000,000

24

สำารองตามกฎหมาย

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

30

เงินปันผลจ่าย

-

1,248,411,050

-

-

-

-

-

23

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

75,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

-

23

-

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี

225,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำาระแล้ว

-

หมาย
เหตุ

กำาไรสำาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

-

4,580,807

-

-

-

5,268,475

(2,950,879)

-

-

-

2,263,211

2,263,211

-

-

2,263,211

สำารองส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

55,288,743

29,257,694

-

-

-

-

-

-

-

26,031,049

26,031,049

18,679,703

-

-

-

-

-

-

7,351,346

372,126,656

(29,257,694)

(193,163,879)

(250,253,611)

-

-

696,606,293

85,808

696,520,485

148,195,547

148,195,547

(18,679,703)

(250,773,747)

-

-

373,811,885

217,829

373,594,056

43,837,112

ยังไม่ ได้จัดสรร

กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

สำารองส่วนทุนจาก

2,236,727,825

-

(193,163,879)

-

5,268,475

3,116,079

696,606,293

85,808

696,520,485

1,724,900,857

1,724,900,857

-

(250,773,747)

2,263,211

1,323,411,050

373,811,885

217,829

373,594,056

276,188,458

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

1. ข้อมูลทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการ
เงินฉบับภาษาไทยนี้
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทำางบการเงินรวม
ก)
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทำาขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2559

2558

( ร้อยละ )

( ร้อยละ )

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

100
100
100
100
100
100
85
100
100
100

100
100
-

ให้บริการนายหน้าในการขายและหาผู้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

100

51

100
100
100
100

-

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด
บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด
บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำากัด
บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำากัด
บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำากัด
บริษัท ออริจิ้น สาทร จำากัด
บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำากัด
บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำากัด
บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำากัด
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
( บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด )
บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำากัด
( เดิมชื่อ “ บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำากัด ” )
บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท พรีโม แคมปัส จำากัด
บริษัท พรีโม รีเทล จำากัด
บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำากัด
180

181

ข)

กลุ่มบริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำานาจในการ สั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำานาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

4.1 การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและได้มีการโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้วโดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำาระ
จากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญ ได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว

รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

ฉ)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มา
ถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษัท
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำา
และคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำาหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า
และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำาหรับเงิน
ลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุง
รายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือก
บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
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4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการคำานวณหาต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุด กลุ่มบริษัทได้ทำาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
( โดยคำานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย ) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธรุ กิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ มีการขาย
กลุ่มบริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
4.4 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.5 เงินลงทุน
ก)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดัง
กล่าวบันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมือ่ ได้จาำ หน่ายหลักทรัพย์นน้ั ออกไป
ข)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก
ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
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4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น
กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดย
ประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารชั่วคราวและส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำานักงาน
ยานพาหนะ

1-3
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
กลุม่ บริษทั ตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมือ่ จำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ ในส่วนของกำาไรหรือ
ขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.8 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วน
ต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้ และต้นทุนอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื นัน้
สำาหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนประกอบด้วยดอกเบี้ย
ที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการนำาเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนจะ
คำานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของ
ต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ
4.9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
กลุ่มบริษัทตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ การให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า และจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
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ไม่มีการคิดค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ
4.11 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น
หนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำากว่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.12 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้บันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี และทยอยตัดจำาหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีได้แสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัท
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัท
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน
กลุ่มบริษัทคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทาำ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำาระด้วยตราสารทุน
กลุ่มบริษัทรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้
สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่กำาหนดไว้ ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “สำารองส่วน
ทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ใน ส่วนของผู้ถือหุ้น
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการทีส่ าำ คัญมีดงั นี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว
ในการจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลง
ในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้นั้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

ในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ าำ คัญกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯและบริษทั เหล่านัน้ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้
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187

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2559

2559

2558

ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการกำาหนดราคา

งบการเงินรวม

2558

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

( ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว )

รายได้จากการขายห้องชุด

-

-

13

-

เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ

-

-

10

16
3

ค่าบริการจ่าย
ค่าโฆษณาจ่าย

-

-

16
1

8
1

รายการธุรกิจกับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน
ซื้ออุปกรณ์สำานักงาน
รายการธุรกิจกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายห้องชุด
รับเงินมัดจำารับและ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

2

1

2

1

ราคาประเมินกรมธนารักษ์
บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 10
ตามที่ประกาศจ่าย
ร้อยละ 7.75 - 8.00 ต่อปี
(2558: ร้อยละ 8.00 ต่อปี)
อัตราตามระบุในสัญญา
ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หมายเหตุ 17)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำารับและเงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้า
ผู้ถือหุ้นและกรรมการของกลุ่มบริษัท

ราคาตลาด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

-

-

18,410

1,370

54
54

-

3,027
3,027

2
2

2,436

2,085

1,440

2,085
หน่วย: พันบาท

11
2

-

11
1

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ราคาตลาด
ราคาตลาด

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ
และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลือ่ นไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

นอกจากนี้ ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯได้โอนสิทธิในเงินมัดจำาค่าทีด่ นิ เงินมัดจำารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและสินทรัพย์
อืน่ ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันทีโ่ อนเป็นจำานวน 704 ล้านบาท 52 ล้านบาท และ 21
ล้านบาท ตามลำาดับ ให้แก่บริษทั ย่อยทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ 5 แห่ง เพือ่ ปรับการบริหารโครงการภายในให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด
บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด
บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำากัด
บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำากัด
บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำากัด
บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำากัด
บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำากัด
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2558

ระหว่างปี

ระหว่างปี

31 ธันวาคม
2559

70,056

( 158,073 )
( 16,000 )
( 137,750 )

-

88,017
16,000
170,358
134,137
50,000
98,144
26,600
43,646

-

32,608
134,137
50,000
98,144
26,600
43,646

70,056

626,902

( 311,823 )

385,135

-

-

-

หน่วย: พันบาท
188

189

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุม่ บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

35,672

20,728

32,150

20,197

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

227

115

227

115

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ ( หมายเหตุ 23 )

2,903

1,059

2,663

979

รวม

38,802

21,902

35,040

ผลประโยชน์ระยะสั้น

8. เงินลงทุนชัว่ คราว

21,291
หน่วย: พันบาท

2559

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน

2558

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

100,171

100,171

168

168

-

-

1

1

100,171

100,171

169

169

เงินลงทุนอื่น
เงินฝากประจำา
รวม

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากประจำามีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.00 ต่อปี
ภาระค้าำ ประกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ฯมีภาระจากการค้าำ ประกันให้กบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันตามทีก่ ล่าวไว้ ในหมายเหตุ 31.5

9.

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

444

223

380

223

เงินฝากธนาคาร

520,246

295,596

423,592

288,088

รวม

520,690

295,819

423,972

288,311

เงินสด

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มอี ตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.10 - 0.50 ต่อปี ( 2558: ร้อยละ 0.25 - 0.63 ต่อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2,163

450

-

-

-

-

18,410

1,370

9,035

5,496

7,706

5,141

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

11,198

5,946

26,116

6,511
หน่วย: พันบาท

190

191

10. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย

10.3 ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุม่ บริษทั มีดงั นี้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ที่เปิดจองแล้วรวม (ล้านบาท)

26,864

16,573

22,159

16,330

มูลค่าการซื้อขายที่ได้มีการ
ทำาสัญญาแล้ว (ล้านบาท)
อัตราส่วนของมูลค่าที่ซื้อขายที่ได้มีการทำา
สัญญา (ร้อยละ)

19,151

9,811

15,092

9,585

71

59

68

59

2559

2558

2559

2558

ต้นทุนที่ดิน

2,090,492

1,247,538

1,721,025

1,245,900

มูลค่าโดยประมาณของโครงการปัจจุบัน

ต้นทุนค่าก่อสร้างและอื่น ๆ

2,314,635

1,113,383

2,280,026

1,105,319

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่
บันทึกเป็นต้นทุน

112,197

81,216

111,809

80,906

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย

4,517,324

2,442,137

4,112,860

2,432,125

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พันบาท
หน่วย: พันบาท

11. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

11.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามทีแ่ สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

10.1 กลุม่ บริษทั ได้นาำ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในโครงการไปจดจำานองไว้กบั ธนาคารพาณิชย์เพือ่ เป็นหลักประกันวงเงินสินเชือ่
และการออกหนังสือค้าำ ประกันสรุปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ( ล้านบาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

3,447

1,741

3,115

1,741
หน่วย: พันบาท

10.2 ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั ได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย โดย
คำานวณจากอัตราการตัง้ ขึน้ เป็นทุนซึง่ เป็นอัตราถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าำ หนักของเงินกูด้ งั นี้
งบการเงินรวม

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุน
ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(ล้านบาท)
อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน ( ร้อยละ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

82

66

82

66

4.43 - 7.75

บริษัท

2.65 - 8.00

4.43 - 7.75

2.65 - 8.00

2559

สัดส่วน
เงินลงทุน

2558

2559

เงินปันผล
ที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี

ราคาทุน

2558

2559

2558

2559

2558

( ร้อยละ ) (ร้อยละ)
บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด

239,800

17,500

100

100

240,230

17,621

-

15,993

บริษัท พรีโม
พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด
บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม
จำากัด

28,300

1,000

100

100

28,646

1,084

-

-

500,000

-

100

-

500,000

-

-

บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำากัด

70,020

-

100

-

70,020

-

-

บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล
จำากัด
บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ
จำากัด
บริษทั ออริจน้ิ สาทร จำากัด

1,000

-

100

-

1,000

-

-

1,000

-

100

-

1,000

-

-

-

587,500

-

85

-

587,500

-

-

-

บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำากัด

1,000

-

100

-

1,000

-

-

-

บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำากัด

1,000

-

100

-

1,000

-

-

-

บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2
จำากัด

1,000

-

100

-

1,000

-

-

-

881,396

18,705

-

15,993

รวม
192

ทุนเรียก
ชำาระแล้ว

193

194

0.25

100

25 พฤศจิกายน 2559

บริษัท พรีโม รีเทล จำากัด

1

0.25

100

25 พฤศจิกายน 2559

บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำากัด

1

0.25

100

25 พฤศจิกายน 2559

62

1.00

550.00
-

1.00

550.00

2.00

550.00

10

10

1.00

0.20

55.00
-

10
0.10

37.25
100
149.00
150.00
10
15.00
1.00
10

69.02

27.30

499.00
100

100

100
119.00
120.00
10
12.00
1.00
10
0.10

(บาท)
(ล้านหุน้ )

100

199.80

(ล้านหุ้น)
(ร้อยละ)

จำานวนเงิน
หุ้นเพิ่มทุน
31 ธันวาคม
2559
มูลค่าที่
ตรา ไว้
หุ้นละ
จำานวน
หุ้น

จำานวน
หุ้น
มูลค่า
ที่ตรา
ไว้หุ้น
ละ

จำานวน
เงิน

จำานวน
เงิน
หุ้นเพิ่ม
ทุน
ทุนจดทะเบียนเดิม
ทุนจดทะเบียนเดิม

10

หุ้นสามัญ

1

8 เม.ย. 59

บริษัท พรีโม แคมปัส จำากัด

28 มี.ค. 59

18 สิงหาคม 2559

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำากัด ( เดิม
ชื่อ “บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำากัด” ) *

100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
( บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้
โซลูชั่น จำากัด )

1.00

-

1

หุ้นบุริมสิทธิ

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำากัด

0.10

( ร้อยละ )

หุ้นสามัญ

( ล้านบาท )

29 ก.ย. 59

( ล้านบาท )

จัดตั้งบริษัท

26 ก.ย. 59

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

บริษัท ออริจิ้น สาทร จำากัด *

ทุนเรียก
ชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ

ทุน
จดทะเบียน

ประเภท
หุ้นเพิ่มทุน

บริษัท

วันที่จด

11.2.2 การจัดตัง้ บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั ย่อย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำานวน 4
บริษัทในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจและให้บริการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

16 ธ.ค. 59

25 พฤศจิกายน 2559

30 พ.ย. 59

100

บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำากัด

1.00

499.00

1

500.00

บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำากัด

10

25 พฤศจิกายน 2559

50.00

100

1.00

1.00

10

1

0.10

บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำากัด

หุ้นสามัญ

15 พฤศจิกายน 2559

16 ธ.ค. 59

100

30 พ.ย. 59

1.00

บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด

1

52.50

บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำากัด

53.50

8 กันยายน 2559

10

100

5.35

0.25

1.00

1

10

บริษัท ออริจิ้น สาทร จำากัด

0.10

19 สิงหาคม 2559

หุ้นสามัญ

100

26 ก.ค. 59

1.00

11 ก.ค. 59

1

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้
โซลูชั่น จำากัด

บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำากัด

360.00

11 สิงหาคม 2559

40.00

100

10

1.00

40.00

1

40.00

บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำากัด

10

11 สิงหาคม 2559

4.00

100

หุ้นสามัญ

1.00

7 ก.ค. 59

1

23 มิ.ย. 59

บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำากัด

บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด *

11 สิงหาคม 2559

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

100

(ล้านหุ้น)

1.00

(ล้านหุ้น)

1

(ล้านหุน้ )

บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด

(ล้านหุน้ )

( ร้อยละ )

(ล้านหุ้น)

( ล้านบาท )

บริษัท

( ล้านบาท )

จัดตั้งบริษัท

จำานวน
เงิน

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

ทะเบียน
เพิ่มทุน

ทุนเรียก
ชำาระแล้ว

วันที่มีมติ
อนุมัติ

ทุน
จดทะเบียน

11.2.3 การเพิม่ ทุนและการเรียกชำาระค่าหุน้ ของบริษทั ย่อย
ในระหว่างปีปจั จุบนั ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยมีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ย่อยเพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท

สัดส่วนที่
บริษัทฯ/
บริษัท
ย่อยซื้อ
หุ้นเพิ่มทุน

11.2 การเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในระหว่างปี 2559 มีดงั นี้
11.2.1 การจัดตัง้ บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้บริษทั ฯจัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่จาำ นวน 8 บริษทั ในประเทศไทย เพือ่ ประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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* รายละเอียดการเพิม่ ทุนและการเรียกชำาระค่าหุน้ ของบริษทั ย่อยเพิม่ เติม มีดงั ต่อไปนี้

12. ที่ดินรอการพัฒนา

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของที่ดินรอการพัฒนาสำาหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

บริษทั ออริจน้ิ วัน จำากัด
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษทั ออริจน้ิ วัน จำากัด ได้เรียกชำาระค่าหุน้ เพิม่ เติมสำาหรับหุน้ สามัญเดิมจำานวน 3.9 ล้านหุน้
หุน้ ละ 5.77 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 22.5 ล้านบาท บริษทั ฯได้ชาำ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแก่บริษทั ย่อยแล้วเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
บริษัท ออริจิ้น สาทร จำากัด
ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิหลังหักภาษีเงินได้จำานวนเงิน 9.8 ล้านบาท ได้แสดงเป็น “ส่วนต่ำา
กว่ามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยดังกล่าวมีสิทธิดังต่อไปนี้
-

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 20 หุ้นต่อ 1 เสียง

-

มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 10.5 ต่อปีของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นที่ได้รับชำาระแล้ว
โดยเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล คำานวณแบบไม่ทบต้น

-

ในกรณีที่มีการชำาระบัญชี ภายหลังจากที่ชำาระหนี้สินของบริษัทย่อยทั้งหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับคืนเงิน
ทุนเต็มมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งได้ชำาระไว้แล้วก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ทรัพย์สินและเงินลงทุนส่วนที่
เหลือทั้งหมดจะจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ภายหลังจากระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชำาระเงิน
จองซื้อหุ้น บริษัทฯซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิขายหุ้นของบริษัทย่อยในราคาเท่ากับราคาค่าหุ้นต่อหุ้นที่ผู้ร่วมทุน
ชำาระให้กับบริษัทย่อยในวันจองซื้อบวกด้วยผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 10.5 ต่อปี คำานวณแบบไม่ทบต้นตามระยะเวลานับตั้งแต่วัน
ที่บริษัทย่อยได้รับชำาระเงินค่าจองซื้อหุ้นจนถึงวันที่บริษัทฯใช้สิทธิในการซื้อหุ้น และหักด้วยเงินปันผลและ/หรือเงินคืนทุนสำาหรับหุ้นที่
บริษัทฯใช้สิทธิซื้อซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายให้แก่ผู้ร่วมทุนไปก่อนหน้านั้น ( ถ้ามี )
บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำากัด”)
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำากัด ได้เรียกชำาระค่าหุ้นทั้งหมด โดยเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มเติมสำาหรับ
หุ้นจำานวน 0.1 ล้านหุ้น หุ้นละ 7.50 บาท และเรียกชำาระหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 0.1 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้าน
บาท บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด ได้จ่ายชำาระค่าหุ้นทั้งสิ้น 1.1 ล้านบาท โดยเป็นการชำาระตามสัดส่วนเดิม ร้อยละ 51
และสัดส่วนที่ลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 11 มีผลทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 62
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำากัด
จากผู้ถือหุ้นอื่นทั้งหมดจำานวน 75,997 หุ้น ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.8 ล้านบาท มีผลทำาให้
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100
11.2.4 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย จาก
การเรียกชำาระค่าหุ้น และจากการที่บริษัทฯออกใบสำาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทย่อยตามที่กล่าวในหมายเหตุ 23
11.3 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี 2558 มีดังนี้
11.3.1 การจัดตั้งบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งใหม่ในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2558 บริษัทย่อยชำาระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยแห่งใหม่ร้อยละ 25 คิดเป็นเงินลงทุนจำานวน 0.1 ล้านบาท

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีต้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

95,216

9,153

8,067

8,067

8,067

8,067

ซื้อเพิ่ม

86,063

โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

( 87,149 )
8,067

95,216

หน่วย: พันบาท
กลุ่มบริษัทได้นำาที่ดินรอการพัฒนาไปจดจำานองไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

-

86

-

-

หน่วย: พันบาท

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ห้องชุดให้เช่า - ราคาทุน

6,419

2,519

-

2,519

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

(671)

(378)

-

(378)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

5,748

2,141

-

2,141
หน่วย: พันบาท

11.3.2 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากการที่บริษัทฯออกใบสำาคัญแสดง
สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยตามที่กล่าวในหมายเหตุ 23
196

197

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2,141

2,267

2,141

2,267

ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน

3,099

-

-

-

โอนจากต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอน

3,901

-

3,901

-

จำาหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันที่จำาหน่าย

(3,045)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

(348)

(126)

(88)

(126)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

5,748

2,141

-

2,141

(5,954)

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้
สำานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

-

49,243

7,363

6,966

1,719

65,291

ซื้อเพิ่ม

-

-

11,564

6,654

41,150

59,368

ตัดจำาหน่าย

-

(22,399)

-

-

-

(22,399)

โอน

-

38,164

-

-

(38,164)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

65,008

18,927

13,620

4,705

102,260

2,174

12,564

19,546

1,576

216,796

252,656

ตัดจำาหน่าย

-

(8,380)

(46)

-

-

(8,426)

โอน

-

41,085

-

-

(41,085)

-

โอนจากที่ดินรอการพัฒนา

1,086

-

-

-

86,063

87,149

โอนไปต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

-

-

(488)

(488)

3,260

110,277

38,427

15,196

265,991

433,151

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

-

18,180

1,284

1,068

-

20,532

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

-

23,325

2,434

1,958

-

27,717

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ตัด
จำาหน่าย

-

(12,621)

-

-

-

(12,621)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

28,884

3,718

3,026

-

35,628

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

-

32,198

5,616

2,759

-

40,573

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ตัด
จำาหน่าย

-

(2,061)

(14)

-

-

(2,075)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

59,021

9,320

5,785

-

74,126

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

36,124

15,209

10,594

4,705

66,632

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,260

51,256

29,107

9,411

265,991

359,025

2558

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

-

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง

-

ราคาทุน

ซื้อเพิ่ม

หน่วย: พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้
เกณฑ์ราคาตลาดสำาหรับห้องชุดให้เช่าเป็นจำานวน 14 ล้านบาท (2558: 7 ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

198

199

14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้นำาที่ดินซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 93 ล้านบาท (2558: ไม่มี) ไปจดจำานอง
ไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้
สำานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

-

49,243

7,268

6,966

1,719

65,196

ซื้อเพิ่ม

-

-

11,514

6,654

40,210

58,378

ตัดจำาหน่าย

-

(22,399)

-

-

-

(22,399)

โอน

-

38,164

-

-

(38,164)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

65,008

18,782

13,620

3,765

101,175

2,174

691

15,168

1,576

42,244

61,853

ตัดจำาหน่าย

-

(5,281)

(46)

-

-

(5,327)

โอน

-

41,085

-

-

(41,085)

-

โอนไปต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

-

-

-

-

(488)

(488)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,174

101,503

33,904

15,196

4,436

157,213

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

-

18,180

1,251

1,068

-

20,499

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

-

23,325

2,406

1,958

-

27,689

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ตัด
จำาหน่าย

-

(12,621)

-

-

-

(12,621)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

28,884

3,657

3,026

-

35,567

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

30,821

5,431

2,759

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ตัด
จำาหน่าย

(2,006)

(14)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

57,699

9,074

ซื้อเพิ่ม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

5,785

14.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน 6 ล้านบาท (2558: 9 ล้านบาท)
14.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีที่ดินที่ติดภาระจำายอมรวมจำานวนประมาณ 0.3 ไร่
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.1 ไร่) โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน 3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท)
(2558: ไม่มี)
14.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 21 ล้านบาท (2558: 3 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - ราคาทุน

3,407

1,216

3,379

1,216

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

(793)

(357)

(790)

(357)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

2,614

859

2,589

859
หน่วย: พันบาท

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

39,011

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

859

503

859

503

(2,020)

ซื้อเพิ่ม

2,191

543

2,163

543

ตัดจำาหน่าย

(436)

(187)

(433)

(187)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2,614

859

2,589

859

72,558

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

36,124

15,125

10,594

3,765

65,608

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,174

43,804

24,830

9,411

4,436

84,655

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท

200

201

140,264

58,711

เงินประกันผลงาน

67,326

24,385

66,682

21,824

อื่น ๆ

60,240

34,136

51,119

33,354

รวมเจ้าหนี้อื่น

271,382

118,917

261,092

113,891

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

528,979

254,073

512,018

246,446

2558
การชำาระคืน

202

2559
2558
2559

หน่วย: พันบาท

(408,120)

277,001
466,977
277,001

-

685,121

เงินกู้ยืมระยะยาวโดย

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
(ร้อยละต่อปี)

18. เงินกู้ยืมระยะยาว

หน่วย: พันบาท

เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มีเงื่อนไขการชำาระคืนเงินต้นในอัตราตามที่ระบุในสัญญาเมื่อมีการปลอดจำานอหลักประกันที่วางไว้กับธนาคาร และมีกำาหนดชำาระดอกเบี้ยทุกเดือน

60,396

626,010

143,762

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(408,120)

2

(552,996)

3,027

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

685,121

54

เจ้าหนี้อื่น

1,179,006

132,555

รวม

250,926

159,033

135,156

ภายใน
เดือนกรกฎาคม
2564

257,597

ภายใน
เดือนกันยายน
2564

รวมเจ้าหนี้การค้า

MLR-1.25 ถึง
MLR+0.50

132,555

MLR-1.00

250,926

บริษัทย่อย

135,156

1,019,973

257,597

ภายใน
เดือน กรกฎาคม
2567

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้า

ภายใน
เดือน ตุลาคม
2563

2558

MLR-1.25 ถึง
MLR + 0.50

2559

MLR-3.52
ถึง MLR

2558

บริษัทฯ

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(552,996)

685,121

685,121

2558

-

1,019,973

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,019,973

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นตั๋วแลกเงินที่เสนอขายแก่เฉพาะผู้ลงทุนกลุ่มสถาบัน
โดยไม่มีหลักประกัน ตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.90 - 4.50 ต่อปี

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำาประกันโดยการจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ กลุ่มบริษัท (2558:
ค้ำาประกันโดยการจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทฯ และค้ำาประกันโดยกรรมการของกลุ่ม
บริษัท)

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การคงสัดส่วน
โครงสร้างของผู้ถือหุ้นและการดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่กำาหนดในสัญญา เป็นต้น
กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

วงเงินกู้ยืมที่ยังมิได้เบิกใช้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

4,506

6,808

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำาหน่าย

(316)

(630)

รวม

4,190

6,178

2559

2558

2559

2558

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

(1,870)

(1,988)

5,294

3,384

3,945

3,384

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

2,320

4,190
หน่วย: พันบาท

หน่วย: ล้านบาท

บริษัทฯได้ทำาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ ในการดำาเนินงานของกิจการโดยมีกำาหนดการชำาระ
ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี

19. หุ้นกู้ระยะยาว

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ ทุกชนิด และ
เสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี และอัตราดอกเบี้ยตามที่จะกำาหนดในแต่ละ
คราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ๆ

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นกู้ระยะยาวแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ชุดที่

1

วันที่ครบกำาหนด
ไถ่ถอน

จำานวนหน่วย

ต่อหน่วย

อัตรา
ดอกเบี้ย

(พันหน่วย)

(บาท)

(ร้อยละต่อปี)

1,200

1,000

4.50

ทั้งจำานวนในวันที่
3 พฤศจิกายน 2562
(3 ปี)

หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ

กำาหนดชำาระ
ดอกเบี้ย

ทุกสามเดือน

มูลค่าตาม
บัญชี

1,200,000

204

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

2,073

2,433

4,506

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี

(203)

(113)

(316)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า

1,870

2,320

4,190

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(4,860)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,195,140

หุ้นกู้ระยะยาวเป็นหุ้นกู้ ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อกำาหนดว่าด้วยหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงข้อกำาหนดเรื่องการไม่
จำาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ชำาระ
เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้หรือผิดนัดชำาระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้นี้และมีข้อกำาหนดเรื่อง
การดำารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2:1 ของงบการเงิน
รวม ทั้งนี้ หนี้สิน หมายถึง หนี้ทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย

ไม่เกิน 1 ปี

หน่วย: ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

2,302

4,506

6,808

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี

(314)

(316)

(630)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า

1,988

4,190

6,178
หน่วย: พันบาท

205

21. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (2558: ไม่มี)

จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานต้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

982

648

783

576

ส่วนที่รับรู้ ในกำาไรหรือขาดทุน :
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติด้านประชากรศาสตร์

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด

2,075

581

60

25

1,069
48

456
23

อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวน
พนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

1.99 - 2.84

2.41 - 2.55

2.67

2.41

5.00

5.00

5.00

5.00

0.0 - 25.0

0.0 - 31.0

0.0 - 25.0

0.0 - 30.0
หน่วย: พันบาท

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ไม่เป็นสาระสำาคัญ
(213)

(504)

(150)

(504)

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติทางการเงิน

50

87

58

87

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์

(14)

145

(15)

145

2,940

982

1,793

783

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัท
ประมาณ 13 - 25 ปี (2558: 18 - 25 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 25 ปี 2558: 25 ปี)

หน่วย: พันบาท

22. ทุนเรือนหุ้น

รายการกระทบยอดจำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้วสำาหรับปี 2559 และ 2558 มีดังนี้
(หน่วย: หุ้น)
หุ้นสามัญ
จดทะเบียน

หุ้นสามัญที่ออก
และชำาระแล้ว

603,150,000

450,000,000

-

150,000,000

หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

603,150,000

600,000,000

เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุ 30)

500,507,780

500,507,223

หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะ

2559

2558

2559

2558

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (หมายเหตุ 23)

2,117,086

761,683

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

2,135

606

1,117

479

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในกำาไรหรือขาดทุน

2,135

606

1,117

479

ลดทุนหุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(12)
1,105,774,854

87
1,101,268,906

หน่วย: พันบาท
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22.1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
สำาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำานวนไม่เกิน 153.15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นดังนี้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 150 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial
Public Offering)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 3.15 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
22.2 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึง 2 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 150 ล้านหุ้น
ในราคาหุ้นละ 9 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทฯได้รับชำาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำานวนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ค่า
ใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำานวนเงิน 27 ล้านบาท ได้แสดงโดยหักจากส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำาระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเริ่มซื้อขายในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
22.3 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจำานวน 30 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนจำานวน 302 ล้านบาท เป็นจำานวน 332 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำานวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลโดยบริษัทฯได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และ 11 พฤษภาคม 2559
ตามลำาดับ
22.4 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จำานวน 6 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำานวน 12
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯได้ดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯยังได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำานวน 221 ล้าน
บาท จากทุนจดทะเบียนจำานวน 332 ล้านบาท เป็นจำานวน 553 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 443 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นจำานวน 441 ล้านหุ้น และ 2 ล้านหุ้น ตามลำาดับ โดย
บริษัทฯได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2559 และ 29 ธันวาคม 2559 ตามลำาดับ
22.5 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นจำานวน
282,325 หุ้น และ 479,358 หุ้น และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 และวันที่ 3 ตุลาคม
2559 ตามลำาดับ

23.

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้ออก “ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย” (ORI-WA) จำานวน 3.15 ล้านหน่วย ประเภทระบุ
ชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯได้ปีละ 2 ครั้งในวัน
ทำาการสุดท้ายของบริษัทฯในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของแต่ละปี กำาหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 มีนาคม 2559 และการใช้
สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยจะใช้สิทธิได้ตามจำานวนที่กำาหนด ดังนี้
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ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

วันใช้สิทธิ
31 มีนาคม 2559
30 กันยายน 2559
31 มีนาคม 2560
29 กันยายน 2560
30 มีนาคม 2561
25 กันยายน 2561

ใช้สิทธิ ได้ ไม่เกิน
(ร้อยละของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับการจัดสรร)
ร้อยละ 10
ร้อยละ 25 (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ ในครั้งที่ 1)
ร้อยละ 40 (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ ในครั้งที่ 1-2)
ร้อยละ 60 (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ ในครั้งที่ 1-3)
ร้อยละ 80 (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ ในครั้งที่ 1-4)
ร้อยละ 100 (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ ในครั้งที่ 1-5)

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิเท่ากับ 3.96 ถึง 4.35 บาท คำานวณ
โดยใช้แบบจำาลองการกำาหนดราคาสิทธิตามแบบจำาลองของ Black-Scholes model ข้อมูลนำาเข้าแบบจำาลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่
กำาหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 9 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4.50 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 23.43 ถึง 35.72 ความคาดหวังอัตรา
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 4.20 อายุสัญญา 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 1.51 ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมที่คำานวณดัง
กล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำาคัญกับมูลค่ายุติธรรมที่คำานวณโดยใช้แบบจำาลองของ Lattice ซึ่งเป็นแบบจำาลองที่เหมาะสมกับข้อ
กำาหนดการใช้สิทธิ
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 บริษัทฯได้ทำาการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ORI-WA เพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผลในเดือนเมษายน 2559 จากใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อ 1
หุ้นสามัญ เป็นใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4.0909 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559
ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 บริษัทฯได้ทำาการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ORI-WA เพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผลในเดือนธันวาคม 2559 จากใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4.0909 บาท
ต่อ 1 หุ้นสามัญ เป็นใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.8333 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2.4545 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็น
จำานวนเงิน 5 ล้านบาท (2558: 2 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ล้านบาท 2558: 2 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานพร้อมกับรับรู้ “สำารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจำานวนเดียวกัน
รายการกระทบยอดจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(หน่วย: หน่วย)
2559

2558

3,142,600

-

-

3,150,000

ใช้สิทธิในระหว่างปี

(692,463)

-

ยกเลิกระหว่างปี

(445,809)

(7,400)

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายปี

2,004,328

3,142,600

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี
ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิระหว่างปี
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24. สำารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิ
ประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ใน
ปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างระหว่างปี

3,760,015

1,908,008

3,360,434

1,904,915

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น

(2,036,247)

(759,244)

(1,643,355)

(847,469)

171,380

111,469

157,485

93,703

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

41,357

28,031

39,532

28,003

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย

223,218

124,705

183,950

118,412

ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

133,276

78,926

132,927

73,003

26. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

176,100

113,192

173,092

106,166

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตก
ต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่าง
ชั่วคราว

(14,011)

(14,879)

2,029

(15,283)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

162,089

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี

98,313

175,121

90,883

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับกำาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

2559

2558

2559

2558

35

54

21

54

รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

801,683

484,793

871,641

464,477

ร้อยละ 10, 15
และ 20

ร้อยละ 15
และ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี

161,235

100,171

174,328

92,895

ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีที่เคยบันทึกไว้

-

677

-

677

(15)

(3,244)

-

(3,199)

1,404

787

1,326

588

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

(55)

(78)

(55)

(78)

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่หัก
ได้สองเท่า

(480)

-

(478)

-

รวม

854

(2,535)

793

(2,689)

162,089

98,313

175,121

90,883

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ :
รายได้ที่ได้รับการยกเว้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
กำาไรสำาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร

5,075

2,776

5,075

2,776

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

37,309

41,876

37,309

41,860

516

186

359

157

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้

15,993

80

-

-

รวม

58,893

44,918

42,743

44,793

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ORI-WA (หมายเหตุ 23)
กำาไรต่อหุ้นปรับลด
กำาไรที่เป็นของผูถ้ อื หุ้นสามัญสมมติวา่ มีการ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำาคัญแสดงสิทธิ

จำานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

กำาไรต่อหุ้น

2559

2558

2559

2558

2559

2558

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)
(ปรับปรุง
ใหม่)

(บาท)

(บาท)
(ปรับปรุง
ใหม่)

637,563

386,322

1,100,830

986,672

0.58

0.39

-

-

2,953

814

-

-

637,563

386,322

1,103,783

987,486

0.58

0.39

งบการเงินเฉพาะกิจการ

27. กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญที่ใช้คำานวณกำาไรต่อหุ้นสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงของจำานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการออกหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2559 จำานวน 60 ล้านหุ้น (โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน)
กำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
ผลรวมของจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีและได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญที่ใช้คำานวณกำาไรต่อหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงของจำานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการออกหุ้นปันผล
ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 จำานวน 60 ล้านหุ้น (โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอ
รายงาน) กับจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้น
สามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำานวณได้ดังนี้

จำานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

กำาไรสุทธิ

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ORI-WA (หมายเหตุ 23)
กำาไรต่อหุ้นปรับลด
กำาไรที่เป็นของผูถ้ อื หุ้นสามัญสมมติวา่ มีการ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำาคัญแสดงสิทธิ

กำาไรต่อหุ้น

2559

2558

2559

2558

2559

2558

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)
(ปรับปรุง
ใหม่)

(บาท)

(บาท)
(ปรับปรุง
ใหม่)

696,520

373,594

1,100,830

986,672

0.63

0.38

-

-

2,953

814

-

-

696,520

373,594

1,103,783

987,486

0.63

0.38

28. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
ดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือ
ขาดทุนจากการดำาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น
รายได้ กำาไรจากการดำาเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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29. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวนเงิน 3 ล้านบาท
(2558: 1 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท 2558: 1 ล้านบาท)

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาบริการ
กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารและสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะ
เวลาตั้งแต่ 1 - 30 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 - 3 ปี 2558: 1 - 4 ปี)
บริษัทฯมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

30. เงินปันผล

งบการเงินรวม
ปันผล

เงินปันผลระหว่างกาล สำาหรับปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาล สำาหรับปี 2558
รวมปันผลสำาหรับปี 2558
เงินปันผลประจำาปี 2558
หุ้นปันผลประจำาปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาล สำาหรับปี 2559
เงินปันผลระหว่างกาล สำาหรับปี 2559
หุ้นปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี 2559
รวมปันผลสำาหรับปี 2559

อนุมัติโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

ปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

ปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

139

0.30972

112

0.24756

251
100

0.16667

30

0.50000

69

0.10400

25

0.0371

220

0.3333

2559

2558

2559

2558

107
67
643

11
2
-

5
2
-

11
2
-

จ่ายชำาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

31.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาบริหารจัดการ (Management agreement) กับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำาเนินกิจการโรงแรม
ของบริษัทย่อยโดยมีระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันที่โรงแรมเปิดดำาเนินการ ภายใต้ข้อกำาหนดในสัญญา บริษัทย่อยตกลงจะจ่ายค่า
ธรรมเนียมในการบริหาร ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายในอัตราต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำานวนรายได้จากการดำาเนินกิจการโรงแรม และ
บริษัทย่อยตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
31.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่เรียกชำาระ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

444
ชื่อบริษัท

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

214

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

สัญญาก่อสร้างโครงการ

2,972

1,751

2,908

1,751

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
สัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3,488
1

1,696
-

235
1

1,696
-

บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด
บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำากัด
บริษัท ออริจิ้น สาทร จำากัด
รวม

เงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำาระ
2559

2558

160,200
25,200
49,980
112,500
347,880

22,500
22,500

31.5 การค้ำาประกัน
บริษัทฯค้ำาประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อย ในวงเงิน 1,512 ล้านบาท (2558: ไม่มี)
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31.6 คดีฟ้องร้อง
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง และได้รับโอนกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วย
กฎหมายแล้วจากเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต่อมา ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินร่วมได้
ฟ้องเจ้าของที่ดิน บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นจำาเลยร่วมในคดีที่โจทก์ยื่นขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์มรดกและการทำา
สัญญาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว หรือให้จำาเลยทั้งหมดร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ คิดเป็นส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย
บริษัทละ 7 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คดีความอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น อย่างไรก็ตาม ทนายความขอ
งบริษัทฯและบริษัทย่อย และฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้รับความเสียหายที่มีสาระสำาคัญต่อบริษัทฯและบริษัท
ย่อย เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นบุคคลภายนอกและได้ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยสุจริต บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึก
ประมาณการหนี้สินในบัญชี ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ศาลได้มีคำาพิพากษาให้โจทก์ถอนฟ้องโดยโจทก์ ได้ทำาการถอนฟ้อง
บริษัทฯและบริษัทย่อย

32. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำาคัญที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม
ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้ระยะยาว

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

100
-

14

-

100
14

-

1,218

-

1,218

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

7

-

7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

7

-

7

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสีย
หายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของ
ลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด หรือ วันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หน่วยลงทุน
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้ระยะยาว

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

100

-

-

100

-

1,218

-

1,218
หน่วย: ล้านบาท

216

217

218
219

-

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

2

2
2

หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

70

385
385

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2
2

2
2

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

-

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

70

-

เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

2558

ภายใน 1 ปี
2559

1,197

2

1,195

-

-

-

-

-

-

-

2559

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

2558

1,197

2

1,195

-

-

-

-

-

-

-

-

2559

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2558

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์ทางการเงิน

2

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

-

-

เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์ทางการเงิน

2559

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

685

-

-

685

-

-

291

-

-

291

2558

1,218

-

-

1,020

-

198

416

-

-

-

416

2559

685

-

-

685

-

-

283

-

-

-

283

2558

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

1,377

-

-

1,179

-

198

504

-

-

504

2559

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

254

-

-

-

254

-

11

6

-

5

2558

512

-

-

-

512

-

134

-

26

100

8

2559

246

-

-

-

246

-

12

-

7

-

5

2558

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

529

-

-

-

529

-

128

11

100

17

2559

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

2,929

4

1,195

1,020

512

198

935

385

26

100

424

2559

3,105

4

1,195

1,179

529

198

632

11

100

521

2559

รวม

รวม

937

6

-

685

246

-

365

70

7

-

288

2558

945

6

-

685

254

-

302

6

-

296

2558

(หน่วย: พันบาท)

-

0.00 - 0.71

-

6.00 - 8.00

-

-

-

-

-

-

0.00 - 0.71

4.50

5.00 - 7.15

-

3.90 - 4.50

-

7.75 - 8.00

-

-

-

0.00 - 0.71

-

6.00 - 8.00

-

-

-

8.00

-

-

0.25 - 0.63

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)
0.10 - 0.38

2558

2559

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

-

0.00 - 0.85

4.50

5.00 - 7.15

-

3.90 - 4.50

-

-

-

0.25 - 0.63

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)
0.10 - 0.50

2558

2559

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(หน่วย: พันบาท)

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1)

4)

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น
และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

2)

เงินลงทุนชั่วคราวได้แก่หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

3)

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

4)

หุ้นกู้ระยะยาวแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่
รายงาน โดยมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำานวนเงิน 1,200 ล้านบาท (2558: ไม่มี) และมี
มูลค่ายุติธรรมเป็นจำานวนเงิน 1,218 ล้านบาท (2558: ไม่มี)

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้
สินต่อทุนเท่ากับ 1.83:1 (2558: 0.91:1) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.83:1 2558: 0.92:1)

1)
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การจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน 44 ล้านบาท และการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำานวนไม่เกิน 441 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 220 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชี
ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2)

การจัดสรรเงินกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมายจำานวน 29 ล้านบาท รวมเป็นทุนสำารองตามกฎหมายทั้งสิ้น
จำานวน 55 ล้านบาท

3)

การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ORI-WA เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในเดือนพฤษภาคม 2560
จากใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.8333 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2.4545 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
เป็นใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 2.5666 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.7532 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560

ประเภทและชนิด

ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้

จำานวนหน่วยที่ออก

ไม่เกิน 13,500,000 หน่วย

วันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

วันที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่
บริษัทฯได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)

หุ้นละ 10.0920 บาท

อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
5)

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวน 273 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำานวน 545 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

6)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำานวน 228 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำานวน 553 ล้านบาท
เป็นจำานวน 781 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำานวน 456 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท

7)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำานวน 456 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 441 ล้านหุ้น เพื่อรองรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

35.1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำากัด มีมติอนุมัติให้บริษัท
ย่อยดังกล่าวเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 540 ล้านบาท (หุ้น
สามัญ 54 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 53.9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยและเรียกชำาระหุ้นเป็นจำานวน 152.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมด บริษัทฯซื้อหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำานวน บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
35.2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเพื่อนำาเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่
ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560

การออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ORI-WB) ซึ่งมีสาระสำาคัญดังนี้

- จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำานวนไม่เกิน 1.8 ล้านหุน้ เพือ่ รองรับการปรับราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ ORI-WA
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 13.5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ORI-WB
8)

การเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ ทุกชนิด และเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน
4,000 ล้านบาท อายุและอัตราดอกเบี้ยตามที่จะกำาหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ๆ โดยสามารถกำาหนดให้มีการไถ่ถอน
ก่อนครบกำาหนดอายุหรือไม่ก็ ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัทฯ (Perpetual
debentures)

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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การวิเคราะห์และคำาอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ
คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ภาพรวมผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

สำาหรับปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำานวน 2,055.1 ล้านบาท และ 3,199.0 ล้านบาท ตามลำาดับ และมีกำาไร
สุทธิ 386.3 ล้านบาท และ 637.6 ล้านบาท ตามลำาดับ ทั้งนี้ บริษัทฯมีรายได้รวมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตขึ้นของรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มาจากการเพิ่มขึ้นของโครงการที่แล้วเสร็จ
และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ โดยมีโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการใหม่ที่
เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจำานวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana, โครงการ Notting Hill Tiwanon - Khae Rai,
โครงการ Pause Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge Sky River Ocean, โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset และ
โครงการ The Cabana ตามลำาดับ ดังนั้น จากการเติบโตของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูง อัตรากำาไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตรากำาไรขั้นต้น
ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 42.85 และร้อยละ 45.3 และอัตรากำาไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 18.80 และร้อยละ 19.93 สำาหรับปี 2558 และปี
2559 ตามลำาดับ
ณ สิ้น ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,347.5 ล้านบาท และ 6,758.4 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยสินทรัพย์
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย, เงินมัดจำาค่าที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา ทั้งนี้ ณ สิ้น ปี 2558
และปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,599.1 ล้านบาท และ 4,014.9 ล้านบาท ตามลำาดับ ในขณะที่บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำานวน
1,748.4 ล้านบาท และ 2,743.5 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 และปี 2559
คิดเป็น 0.91 เท่า และ 1.46 เท่า ตามลำาดับ และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็น 0.40 เท่า และ 0.94 เท่า
ตามลำาดับ ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการออกหุ้นกู้ระยะยาว ตั๋วแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้า
หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เงินมัดจำารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีโครงการที่เปิดจองแล้วทั้งหมดจำานวน 30 โครงการ

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2558 และ 2559

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับ
ชำาระเงินจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สำาหรับปี 2558 และปี 2559 จำานวน 2,010.1 ล้านบาท และ
3,153.1 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 97.81 และ 98.56 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามลำาดับ สามารถสรุปได้ดังนี้
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รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2559

ณ 31 ธันวาคม 2559

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

3,153,068.5

100.00

2,010,099.6

100.00

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

1,724,158.0
1,428,910.4

54.68
45.32

1,148,764.3
861,335.3

57.15
42.85

กำาไรขั้นต้น

ในปี 2559 รายได้จาการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำานวน 1,143.0 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.9 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการใหม่ที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจำานวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana, โครงการ
Notting Hill Tiwanon - Khae Rai, โครงการ Pause Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge Sky River Ocean, โครงการ
Notting Hill Phaholyothin - Kaset และโครงการ The Cabana ตามลำาดับ
โดยสามารถแสดงการรับรู้รายได้แต่ละโครงการเทียบกับมูลค่าโครงการได้ดังนี้

โครงการ

โครงการ Kensington สุขุมวิท 107
โครงการ Nottinghill สุขุมวิท
โครงการ The Knights สุขุมวิท 107
โครงการ Knightsbridge สุขุมวิท 107
โครงการ B-Loft115 สุขุมวิท 115
โครงการ B.Republic สุขุมวิท 101/1
โครงการ Villa lasalle สุขุมวิท 105
โครงการ Pause A,B สุขุมวิท 107
โครงการ B Loft สุขุมวิท 109
โครงการ Tropicanaเอราวัณ
โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย
โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean
โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร
โครงการ The Cabanaสำาโรง
โครงการ Pause สุขุมวิท 115
รวมทั้งสิ้น
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มูลค่า
โครงการ
ล้านบาท

300.0
347.2
255.9
820.0
295.0
660.0
730.0
380.0
240.0
665.0
390.0
1,430.0
570.0
1,100.0
540.0

ยอดโอนกรรมสิทธิ์

รายได้อื่นของบริษัทฯ หลักๆ ประกอบด้วยรายได้จากการรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด รายได้บริการรับทำาความสะอาด
และรายได้จากการยกเลิกสัญญาซื้อขาย
รายได้อื่นของบริษัทฯ สำาหรับปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 45.0 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ
2.19 และร้อยละ 1.44 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามลำาดับ
ในปี 2559 รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำานวน 1.0 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ
มีรายได้จากการรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด รายได้บริการรับทำาความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น
และเงินมัดจำารับจากการยกเลิกสัญญาการจองเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน และค่าก่อสร้างอาคาร โดยระหว่างการก่อสร้าง
โครงการและยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะมีการโอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมาเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ในงบ
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อมีการบันทึกรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสม

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สำาหรับปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 1,148.8 ล้านบาท และ 1,724.2ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 57.15 และร้อยละ 54.68 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ตามลำาดับ
ในปี 2559 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จาำ นวน 1,724.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 575.4 ล้านบาท จากปี 2558 เนือ่ งจากบริษทั ฯ มี
โครงการทีเ่ ริม่ โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูร้ ายได้เพิม่ อีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana, โครงการ Notting Hill Tiwanon - Khae
Rai, โครงการ Pause Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge Sky River Ocean, โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset และ
โครงการ The Cabana ตามลำาดับ

ณ 31
ธันวาคม
2558

ณ 31
ธันวาคม
2559

ณ 31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

12.9
29.2
38.4
639.8
190.9
440.2
387.9
129.4
141.4
-

4.32
8.40
15.02
78.02
64.71
66.70
53.13
34.05
58.90
-

10.0
18.2
18.2
56.0
90.9
110.3
319.4
164.3
8.7
469.1
170.4
894.2
269.9
277.4
275.9

3.32
5.24
7.13
6.83
30.83
16.71
43.75
43.24
3.64
70.54
43.70
62.53
47.35
25.22
51.10

2,010.1

รายได้อื่น

กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นจำานวน 1,428.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 65.89 เนื่องจากในปีดัง
กล่าว บริษัทฯ มีโครงการที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้เพิ่มอีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana, โครงการ Notting Hill
Tiwanon - Khae Rai, โครงการ Pause Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge Sky River Ocean, โครงการ Notting Hill
Phaholyothin - Kaset และโครงการ The Cabana ตามลำาดับโดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 45.32 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558
เนื่องจาก บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนโครงการใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3,153.1
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ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายขายและการตลาดค่าภาษีธุรกิจ
เฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เป็นหลัก โดยค่าใช้จ่ายในการขายสำาหรับปี 2558 และ
ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2559

ณ 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายบริหารเป็นหลักโดยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสำาหรับปี 2558 และปี 2559 สรุปดังนี้
รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2559

ณ 31 ธันวาคม 2559

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

103,100.6

65.06

78,534.9

70.90

10,251.6

6.47

9,325.5

8.42

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ฝ่ายขายและการตลาด

202,784.3

39.92

32,934.2

11.22

เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ฝ่ายบริหาร *
ค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ **

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียม
ในการโอน

133,275.5

26.24

78,925.7

26.89

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินส่วนงานบริหาร

17,025.8

10.74

6,259.2

5.65

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การขาย

92,252.6

18.16

118,902.8

40.51

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ***

28,093.9

17.73

16,655.3

15.04

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

158,471.8

100.00

110,774.9

100.00

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินส่วนงานขาย

30,573.1

6.02

21,771.4

7.42

ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น *

49,059.6

9.66

40,983.3

13.96

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย

507,945.1

100.00

293,517.4

100.00

สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการ
ขายต่อรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

16.11

14.60

หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดินและอาคารสำานักงานขาย ค่ารักษาความปลอดภัยสำานักงานขาย ค่าสาธารณูปโภคสำานักงานขาย
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นหลัก

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำานวน 507.9 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำานวน 214.4 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 73.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ขาย สอดคล้องกับยอดพรีเซลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 จำานวน 9 โครงการ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน ซึ่งเป็น
โครงการที่บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ ในอนาคต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเปิดโครงการใหม่ เงินเดือนและสวัสดิการ
พนักงาน จากการสรรหาพนักงานเพื่อรองรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลัก

สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการ
บริหารต่อรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

5.03

5.51

หมายเหตุ * เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส เป็นหลัก
** ค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ หลักประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจดจำานอง และ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ
*** ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ประกอบด้วย ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าดูแลระบบ และค่าตรวจสอบบัญชี เป็นหลัก

สำาหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำานวน 47.7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการเพิ่ม
ขึ้นของเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัว
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายธนาคารและดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อสำาหรับปี 2559 ลดลงจำานวน 10.4 ล้านบาท คิด
เป็นลดลงร้อยละ 60.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้คงเหลือจากโครงการที่รับรู้รายได้ ในปี 2558
มากกว่าในปี 2559

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำาหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำานวน 63.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งผันแปรตามผล
การดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มียอดรายได้เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น

กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสำาหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำานวน 251.2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.03 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2558 เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ ในโครงการใหม่
จำานวน 6 โครงการตามที่ได้กล่าวไว้ ในข้างต้น จำานวน 567.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
รวมทั้งรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 1.0 ล้านบาท ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 262.1 ล้านบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่ม
ขึ้น 63.8 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเพิ่มขึ้นในจำานวนที่น้อยกว่ารายได้จึงทำาให้กำาไรสำาหรับงวดมีจำานวนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558
226

227

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อย 37.97 และร้อยละ 28.39 ตามลำาดับ ทั้งนี้ อัตรา
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมีอัตราเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น

ที่ดินรอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนา จำานวน 95.2 ล้านบาท และ 8.1 ล้านบาท ตามลำาดับ
คิดเป็นร้อยละ 2.84 และร้อยละ 0.12 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
รายการ

พื้นที่
(ไร่)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
( ล้านบาท )

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

ที่ดินโครงการ B-loft เทพารักษ์ 4
จังหวัดสมุทรปราการ

0-1-99.0

8.1

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ภาพรวมของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ มีจาำ นวน 6,758.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 101.89 จากจำานวน
3,347.5 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558 เนือ่ งจากบริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์เกีย่ วกับต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินมัดจำา
ค่าทีด่ นิ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่ คราว เงินจ่ายล่วงหน้า-ค่างานก่อสร้าง เพิม่ ขึน้ เป็นหลัก

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนเพื่อพัฒนาเป็น
โครงการหรือที่ได้มีการพัฒนาเป็นโครงการแล้วพร้อมขาย รายการนี้จึงเปรียบเสมือนรายการสินค้าคงเหลือของกิจการที่ดำาเนิน
ธุรกิจผลิตสินค้าหรือซื้อมาขายไป ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประกอบด้วยต้นทุนการดำาเนินโครงการ ได้แก่
ค่าที่ดินค่าก่อสร้าง ต้นทุนกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม
2559 บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิจำานวน 2,442.1 ล้านบาท และ 4,517.3 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นร้อยละ
72.95 และร้อยละ 66.84 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ
ณ 31 ธันวาคม 2559 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 4,517.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.97 จากปี 2558
เนื่องจาก บริษัทฯ มีต้นทุนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจากจำานวน 28 โครงการ ในปี 2558 เป็นจำานวน 34 โครงการ ใน
ปี 2559

รวมทั้งสิ้น

8.1

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ห้องชุดในคอนโดมิเนียม ของโครงการ Sense of Londonสุขุมวิท
109 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำานวน 2.1 ล้านบาท และ 5.7 ล้านบาท
ตามลำาดับ คิดเป็นร้อยละ 0.06 และร้อยละ 0.09 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
ยอดโอน
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม
บัญชี

ณ 31
ธันวาคม
2558

ณ 31
ธันวาคม
2559

พันบาท

พันบาท

อาคารชุด Sen of London ห้อง 219
(1899/19)

509.6

541.6

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
จำากัด (บริษัทย่อย)

อาคารชุด Sen of London ห้อง 220
(1899/20)

526.1

559.1

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
จำากัด (บริษัทย่อย)

อาคารชุด Sen of London ห้อง 221
(1899/21)

507.5

539.3

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
จำากัด (บริษัทย่อย)

อาคารชุด Sen of London ห้อง 222
(1899/22)

471.6

501.0

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
จำากัด (บริษัทย่อย)

อาคารชุด Knightbridge สุขุมวิท 107 ห้อง
101 (989/1)

3,156.0

-

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
จำากัด (บริษัทย่อย)

อาคารชุด Tropicana ห้อง 101 (11/1)

577.5

-

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
จำากัด (บริษัทย่อย)

รวมทั้งสิ้น

5,748.3

2,141.0

โครงการ

เงินมัดจำาที่ดิน

ณ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินมัดจำาค่าที่ดินจำานวน 898.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.29 ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 186.0 สิ้นปี 2558 โดยมีการวางมัดจำาของที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการตามแผนขยายโครงการในอนาคต

เงินจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของบริษัทฯ ได้แก่ เงินจ่ายล่วงหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจำานวน 51.3 ล้านบาท และ 158.2 ล้านบาท ตามลำาดับ
คิดเป็นร้อยละ 1.53 และร้อยละ 2.34 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิ้นปี 2558 และปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 208.54 จากสิ้นปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามโครงการ
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและลดลงเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการ
ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้รับเหมา โดยปกติส่วนใหญ่บริษัทฯ จะชำาระค่าจ้างล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่า
ก่อสร้างตามสัญญา

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินมัดจำาอื่น เช่น เงินมัดจำาการซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งสำาหรับ
โครงการ ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น เป็นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 18.6 ล้านบาท และ 62.8 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นร้อยละ 0.56 และร้อยละ 0.93 ของสินทรัพย์รวมตาม
ลำาดับ สำาหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการจ่ายเงินมัดจำาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ติดตั้งเข้าภายในโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
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กรรมสิทธิ์
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินสำาหรับพัฒนาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ใน
นามบริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด (บริษัทย่อย), อาคารและสิ่งปลูกสร้างของสำานักงานขายและสำานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหลักโดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิจำานวน 66.6 ล้านบาท และ 359.0 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็น
ร้อยละ 1.99 และร้อยละ 5.31 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 438.82 จากสิ้นปี 2558 สาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการ
ลงทุนเพิ่มเติมในอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดขึน้ สำาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีรวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ ใช้ ซึง่
บริษทั ฯจะมีกาำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ ใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำานวน 44.9 ล้านบาท และ 58.9 ล้าน
บาท ตามลำาดับ คิดเป็นร้อยละ 1.34 และร้อยละ 0.87 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.11 สาเหตุหลักมาจากเงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดจองโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายได้ทางภาษีและบริษัทฯ ได้ชำาระภาษีไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในทางบัญชีบริษัทฯ ยังไม่ได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้ โดยจะบันทึกเป็นรายได้ขายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุด ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงถือเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีจำานวน 4,014.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 151.08 จากจำานวน 1,599.1
ล้านบาท ณ สิ้นปี เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการออกหุ้นกู้ระยะยาว ตั๋วแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการ
เงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เงินมัดจำารับและเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีโครงการที่เปิดจองแล้วทั้งหมดจำานวน 30 โครงการ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่ง
อาคาร และด้านการตลาด (งานโฆษณาประชาสัมพันธ์) ซึ่งมีเจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมเป็นรายการหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำานวน
254.1 ล้านบาท และ 528.9 ล้านบาท ตามลำาดับ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 108.20 จากสิ้นปี 2558 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของงาน
ก่อสร้างจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น

เงินมัดจำารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

เงินมัดจำารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของบริษัทฯ คือ เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ซื้อก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์เช่น เงินจอง
เงินทำาสัญญา และเงินดาวน์ จะถูกบันทึกเป็นเงินมัดจำารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและจะโอนเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์
ให้ผู้ซื้อ ทั้งนี้ เงินจองเงินทำาสัญญา และเงินดาวน์ โดยเฉลี่ยคิดเป็นประมาณร้อยละ10 ถึง12 ของมูลค่าการขายห้องชุด ขึ้นอยู่กับ
นโยบายของแต่ละโครงการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินมัดจำารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจำานวน
603.0 ล้านบาท และ 767.5 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยเงินมัดจำารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.28
เนื่องจากมีการเปิดจองโครงการใหม่เพิ่มอีก 9 โครงการ
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ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำานวน 42.6 ล้านบาท และ 98.4 ล้านบาท ตามลำาดับ
โดยภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 131.10 จากสิ้นปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับผลกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ เป็นหลัก
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมจำานวน 685.1 ล้านบาท
และ 1,179.0 ล้านบาท ตามลำาดับ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.09 จากสิ้นปี 2558 บริษัทฯได้ทยอยจ่ายชำาระคืนเงิน
ต้นตามการปลดจำานองของห้องชุดสำาหรับโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์แก่ลูกค้าแล้ว โดยโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นจำานวน 6 โครงการจากปี
2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อของบริษัทฯ เป็นรายการสัญญาเช่าการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทลีสซิ่งในการเช่ายานพาหนะเพื่อ
ใช้ ในการดำาเนินงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีหนี้
สินตามสัญญาเช่าซื้อรวมจำานวน 6.2 ล้านบาท และ 4.2 ล้านบาท ตามลำาดับ ณ สิ้นปี 2559 หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อลดลงขึ้นร้อย
ละ 32.18 จากสิ้นปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีการทยอยชำาระเงินคืนตามสัญญสัญญาเช่าซื้อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,748.4 ล้านบาท และ 2,743.5 ล้านบาท ตาม
ลำาดับ ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย กำาไร
สะสม และเพิ่มทุนจากการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญ เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

สำาหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 321.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ ไปเพื่อการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ รวมทั้งการจ่ายมัดเงินมัดจำาค่าที่ดินของโครงการใหม่ๆ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำาหรับปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน 351.5 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ ไปเพื่อการลงทุนใน
สำานักงานขายและห้องตัวอย่าง สำาหรับโครงการที่เปิดขายเพิ่มขึ้นจำานวน 9 โครงการ จากปี 2558 ทั้งนี้ยังมีการลงทุนซื้อที่ดินรอการ
พัฒนาสำาหรับพัฒนาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ในนาม บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด (บริษัทย่อย)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำาหรับปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 2,235.5 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะ
ยาวเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นจำานวน 1,716.9 ล้านบาท ออกหุ้นบุริมสิทธิ์ จำานวน 537.8 (หลังหักค่าใช้จ่ายในการออก
หุ้นแล้ว) และมีการออกหุ้นกู้ระยะยาว จำานวน 1,195.1 ล้านบาท (หลังหักค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นแล้ว) ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559
บริษัทฯ มีการชำาระคืนหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวทั้งสิ้น 1,223.0 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำานวน 193.2 ล้านบาท
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ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญในอนาคต
1) นโยบายของภาครัฐ
จากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง
ทั้งรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เพื่อแก้ ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการขยาย
การลงทุนดังกล่าว เนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางขนส่งมวลชนทางราง ทำาให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่ใกล้เส้นทางขนส่งมวลชนทางรางเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง อีกทั้งใน
ปลายปี 2558 ถึงต้นปี 2559 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอน ค่า
จำานอง และ ผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท นำามาหักลดภาษีบุคคลธรรมดาได้ ซึ่งช่วยกระตุ้นการตัดสินซื้อที่อยู่อาศัยได้
เพิ่มขึ้น
2) ความผันผวนทางการเมือง
ความไม่ มั่ น ใจในสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบทางการเมื อ งที่ มี ค วามยื ด เยื้ อ อาจมี ผ ลทำ า ให้ ทำ า ให้ กิ จ กรรมการซื้ อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงเนื่องจากผู้บริโภคอาจมีความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจทำาให้ชะลอการตัดสินใจการซื้ออสังหาริมทรัพย์
นอกจากนั้นเนื่องจากโครงการของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส่วนใหญ่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าซึ่งถือเป็นจุดขายที่สำาคัญ โดยหาก
การก่อสร้างรถไฟฟ้าถูกชะลอลงเพราะปัจจัยทางการเมือง ย่อมส่งผลให้ลูกค้าไม่มั่นใจที่จะโอนกรรมสิทธิ์ หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์
ล่าช้า ไม่ตรงตามประมาณการที่บริษัทฯคาดไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทฯย่อยอาจเลื่อนการเปิดโครงการและชะลอการลงทุนเพื่อ
รอดูสถานการณ์ และจะเปิดโครงการหรือกลับมาลงทุนเมื่อมั่นใจว่าสถานการณ์ต่างๆคลี่คลาย
3) สภาวะเศรษฐกิจ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอาจจะทำาให้ผู้บริโภคมีกำาลังซื้อ
ลดลงหรืออาจตัดสินใจชะลอการซื้อออกไปซึ่งทำาให้บริษัทฯ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขายโครงการเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นและอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯได้
4) ความสามารถในการทำากำาไร
แนวโน้มต้นทุนการดำาเนินธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นค่าที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึ้นในการบริหารจัดการต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง และการดำาเนินกลยุทธ์
การตลาดที่จะสามารถคงระดับราคาขายอสังหาริมทรัพย์หรือคงระดับความสามารถในการทำากำาไรให้มีประสิทธิภาพเหมือนกันที่
ผ่านมาในอดีต

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
มูลค่าหุ้น
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เว็บไซต์บริษัท

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ORI
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
0107557000381
552,887,427.00 บาท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
550,634,453.00 บาท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
หุ้นละ 0.50 บาท
เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-030-0000 โทรสาร : 02-398-9994
www.origin.co.th

5) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เนื่องด้วยการดำาเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ ต้องมีการพึ่งพึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเป็นจำานวนมาก ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการ ภาคธนาคารเริ่มมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น
นอกจากนั้นต้นทุนทางการเงินอาจมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้ ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ชะลอการพัฒนาโครงการใหม่ๆ
ในอนาคต
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ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย
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ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท ออริจิ้น วัน จำากัด (“ ออริจิ้น วัน ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
400,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน
40,0000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำากัด (“ เฮ้าส์ ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
120,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 12,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำากัด (“ พรีโม ”)
ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
53,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 5,350,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำากัด (“ เวอร์ติเคิล ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด (“ ออริจิ้น คอนโด ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
500,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 50,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำากัด (“ วัน ทองหล่อ ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
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ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท ออริจิ้น ไพรม์ จำากัด (“ ไพรม์ ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท พรีโม แคมปัส จำากัด (“ พรีโม แคมปัส ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำากัด (“ สเฟียร์ ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1,000,500.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิจำานวน 50 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำากัด (“ พรีโม แมเนจเม้นท์ ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำากัด (“ พรีโม เรียลเตอร์ ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
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เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 จำากัด (“ เวอร์ติเคิล 2 ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
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บุคคลอ้างอิง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท พรีโม รีเทล จำากัด (“ พรีโม รีเทล ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำากัด (“ อูโน่ ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

บริษัท ออริจิ้น สาทร จำากัด (“ ออริจิ้น สาทร ”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
700,000,500.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 15,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ 55,000,050 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Tower B เลขที่ 93 ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000, 02-009-9999 (Contact center)
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-9090

ข้อมูลสำาคัญอื่น

- ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี
(แบบ56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th
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