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 สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 1 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมายตัง้แต่

ปี 2552 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10.0 ล้านบาท โดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก ("ครอบครัวจรูญ
เอก") เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัท ออริจิน้ วัน จํากัด ("ออริจิน้ วัน") และธุรกิจ
ให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติ
บคุคลอาคารชดุให้แก่โครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันาเท่านัน้ ซึง่ดําเนินการโดยบริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จํากดั 
(“ พรีโม ”) ทัง้นี  ้บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการออกแบบโครงการท่ีมีเอกลักษณ์ 
(Uniqueness Project Design) ฟังก์ชัน่การใช้งานห้องชดุท่ีคุ้มค่า (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศ
ในด้านการบริการหลังการขาย  (After Sale Service Excellent)  บริษัทฯ  เ ป็นหนึ่ ง ในผู้ ประกอบการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมท่ีเป็นผู้บกุเบิกโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบร่ิง จงัหวดั
สมทุรปราการ และได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี ทําให้มีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอยา่งตอ่เน่ือง  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จํานวน 1 โครงการ มลูคา่โครงการประมาณ 
198 ล้านบาท มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายจํานวน 24 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จจํานวน 11 
โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 4,029 ล้านบาท และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา จํานวน 13 โครงการ มลูค่า
โครงการรวมประมาณ 11,125 ล้านบาท)  

 

1.1 วสัิยทัศน์ พันธกจิ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

วสัิยทัศน์ 

ออริจิน้ฯ มีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโต
อยา่งยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีดี โดยยดึถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ด้วยการคิด
ท่ีมากกวา่ ให้มากกวา่ เพ่ือลกูค้าได้มากกวา่  

พันธกจิ 

เราใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทัง้มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาบุคลากร และ
องค์กรให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกบั คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม 

ค่านิยม 
O Optimize  เพิ่มผลงานอยา่งยอดเย่ียม 

R Responsive  พร้อมปรับเตรียมอยา่งฉบัไว 
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I Innovation  แสวงหาสร้างคณุคา่ทําสิง่ใหม่ 

G Growth   พร้อมเติบใหญ่ไปพร้อมกนั 

I Integrity   ซ่ือสตัย์สจุริต 

N Neat   ร่วมกนัคิดประณีตในงาน 

S Service Excellence เตม็ท่ีในการบริการ 

T Teamwork  ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดียว 

กลยุทธ์ทางธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ 

1) การกระจายการพฒันาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ท่ีรอบนอก และพืน้ท่ีแถบ
นิคมอตุสาหกรรมท่ีสําคญั  

 บริษัทฯ มีแผนการกระจายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในหลายพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพตาม
แนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น บริเวณปากนํา้ จังหวดัสมทุรปราการ 
บริเวณถนน แคราย-รัตนาธิเบศร์ บริเวณถนนเกษตร - สะพานใหม่ บริเวณถนนบางหว้า - รัชดาภิเษก บริเวณถนน
พรานนก - จรัญสนิทวงศ์ และบริเวณถนนลาดพร้าว - บางกะปิ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงปริมาณความ
ต้องการท่ีพกัอาศยัท่ีใกล้แหล่งอตุสาหกรรมท่ีมีคณุภาพ อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่
ประเทศ บริษัทฯ จึงมีแผนในการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริเวณพืน้ท่ีใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคม
อตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหมราช นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย เป็นต้น 

2) การออกแบบโครงการท่ีมีแนวคิดและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Concept and Unique Design) 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยทกุโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตัว มีความโดดเด่น ทัง้รูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแต่งห้องชุด และพืน้ท่ีส่วนกลางของอาคาร โดย
คํานึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของพืน้ท่ีใช้สอยในโครงการทัง้หมด เช่น ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน เร่ิมต้นท่ีขนาด
ประมาณ 23-35 ตร.ม. โดยสามารถจดัสรรพืน้ท่ีใช้สอยได้อย่างลงตวั และแบ่งสดัสว่นได้เป็นห้องนัง่เลน่ ห้องนอน และ
ห้องครัว นอกจากนี ้ห้องท่ีได้รับความนิยมจากลกูค้าอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ห้องชดุแบบ 1 ห้องนอนพลสั โดยเป็นห้อง
ชดุขนาด 36 ตร.ม. แบง่เป็น 1 ห้องนอน และ 1 ห้องเอนกประสงค์ ซึง่ห้องเอนกประสงค์ดงักลา่วนีส้ามารถปรับเป็นห้อง
ทํางาน หรือห้องนอนเลก็ได้ เป็นต้น 

3) การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีหลากหลาย  
 บริษัทฯ มีเปา้หมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในผู้ นําทางด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยัในทกุประเภท 
โดยไม่จํากัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน้ แต่ยังอาจพิจารณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่อาศัย
ประเภทอ่ืนๆ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประเมินโอกาสในการการลงทนุดงักล่าว โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ 
และผลตอบแทนของโครงการ เพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และต่อผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการเปิด
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กว้างทางด้านผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายของบริษัทฯ จะช่วยขบัเคล่ือนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ืองในระยะ
ยาว 

4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทนุในธุรกิจ หรือโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอ่ืน  

 นอกจากการเติบโตจากโครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันาเองแล้ว บริษัทฯ ยงัประเมินโอกาสในการเข้าลงทนุใน
กิจการ หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน เพ่ือเพิ่มความต่อเน่ือง และอตัราการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 
ในอนาคต ทัง้นี ้การเข้าลงทุนในกิจการ หรือโครงการจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอ่ืนนัน้ จะสามารถช่วยลด
ระยะเวลาการพฒันาโครงการ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ และกําไรได้เร็วขึน้ เป็นต้น  

 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

1.2.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมายตัง้แต่ปี 2552 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10.0 ล้าน
บาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ทัง้นี ้ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มากกว่า 10 ปี โดยทัง้สองท่านเร่ิมจากการดําเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเซอร์วิส อพาร์ท
เม้นท์ (Service Apartment) ต่อมาในปี 2552 ครอบครัวจรูญเอกเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้ พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ จึงได้ก่อตัง้บริษัทฯ ขึน้ โดยเร่ิมพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก คือ โครงการ Sense of 
London สขุุมวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 162 หน่วย ตัง้อยู่บนถนนสขุุมวิท 109 มลูค่า
โครงการประมาณ 198 ล้านบาท ซึง่ได้รับการการตอบรับเป็นอยา่งดี และสามารถปิดการขายโครงการได้แล้ว ทัง้นี ้จาก
ความสําเร็จดงักล่าว บริษัทฯ จึงมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเน่ือง ทําให้มีฐานลกูค้าเพิ่มมากขึน้ และ
กลุม่ลกูค้าเปา้หมายสามารถจดจําช่ือของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการชัน้นําในธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียมท่ีมีการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั       

1.2.2 พัฒนาการที่สาํคัญ 

พฒันาการท่ีสําคญัของบริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้

ปี 2552  บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ  
นางอารดา จรูญเอก)  ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ล้านบาท เพ่ือประกอบ
ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
 

ปี 2553  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 10 ล้านบาทเป็นจํานวน 20 ล้านบาท
เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2553 เพ่ือเป็นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  
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 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 20 ล้านบาทเป็นจํานวน 30 ล้านบาท
เม่ือวันท่ี  21 ตุลาคม  2553 เ พ่ือเป็นเ งินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Sense of London สขุมุวิท 109 อยา่งเป็นทางการ ซึง่
เป็นโครงการแรกของบริษัทฯ โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียม   สงู 8 ชัน้จํานวน 
162 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท เร่ิมก่อสร้างในเดือนมีนาคม 
2554 และแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2555 และสามารถปิดการขายโครงการได้
แล้วในเดือนกรกฎาคม 2556  

ปี 2554  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 30 ล้านบาทเป็นจํานวน 40 ล้านบาท
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือเป็นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจํานวน 40 ล้านบาทเป็น จํานวน 50 ล้านบาท
เม่ือวันท่ี  31 ตุลาคม  2554 เ พ่ือเป็นเ งินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Kensington สขุุมวิท 107 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 167 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 
300 ล้านบาท เ ร่ิมก่อสร้างในเดือนเมษายน 2555 และแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2556 

 บริษัท คอนโด เอเจนซ่ี แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากดั ("คอนโด เอเจนซ่ี") (ในปี 2559 
มีการเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จํากดั (“ พรีโม ”)) 
ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัว จรูญเอก เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2554 ด้วยทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติ
บคุคลอาคารชดุให้แก่โครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันาเทา่นัน้ 

 บริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวจรูญเอก เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 
2554 ด้วยทุนจดทะเบียน จํานวน 1 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 
 

ปี 2555  บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก จํานวน 50 ล้านบาทเป็นจํานวน 200 ล้านบาท 
เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 เพ่ือเป็นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Notting Hill สขุุมวิท 107 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 157 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 
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340 ล้านบาท เร่ิมก่อสร้างในเดือนกันยายน 2555 และแล้วเสร็จในเดือน
กนัยายน 2556 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Knightsbridge สุขุมวิท 107 อย่างเป็นทางการ ซึ่ง
เป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคาร High Rise โครงการแรกของบริษัทฯ 
และเป็นหนึ่งในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีสูงท่ีสุดบนสุขุมวิท 107 สูง 25 ชัน้ 
จํานวน 276 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 810 ล้านบาท เร่ิมก่อสร้างในเดือน
มีนาคม 2556 และแล้วเสร็จในเดือนธนัวาคม ปี 2557 

 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซือ้หุ้น ออริจิน้ วัน 
ทัง้หมด จากครอบครัวจรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือ
หุ้นใน ออริจิน้ วนั จํานวน 3,999,998 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของออริจิน้ วนั 

 บริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจํานวน 1 ล้านบาทเป็นจํานวน 
10 ล้านบาทเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจาก
จํานวน 10 ล้านบาท เป็นจํานวน 40 ล้านบาทเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2555 เพ่ือ
เป็นเงินทนุสําหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
 

ปี 2556  บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจํานวน 200 ล้านบาทเป็นจํานวน 300 ล้านบาท 
โดยเรียกชําระค่าหุ้นแล้ว จํานวน 255 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 
เพ่ือเป็นเงินทนุสําหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ The Knight I และ II สขุุมวิท 107 อย่างเป็นทางการ 
ซึง่เป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้สิน้ 125 หน่วย 
มลูค่าโครงการประมาณ 254 ล้านบาท เร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2556 และ
แล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2557 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 อยา่งเป็นทางการ ซึง่เป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 171 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 240 ล้าน
บาท เร่ิมก่อสร้างเดือนกนัยายน 2556 และแล้วเสร็จในเดือนธนัวาคม 2557 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ B-Loft สขุมุวิท 115 อยา่งเป็นทางการ ซึง่เป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 202 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 295 ล้าน
บาท เร่ิมก่อสร้างในเดือนมกราคม 2557 และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2558 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Knightsbridge Sky River Ocean สขุมุวิท 27 จงัหวดั
สมทุรปราการ อย่างเป็นทางการ ซึง่เป็นหนึ่งในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีสงูท่ีสดุ
ในจงัหวดัสมทุรปราการ สงู 32 ชัน้ จํานวน 460 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 
1,430 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างใน   ไตรมาส 4 ปี 2557 และจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 4 ปี 2559 
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 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ B-Republic สขุมุวิท 101/1 อย่างเป็นทางการ ซึง่เป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้สิน้ 318 หน่วย มลูค่า
โครงการประมาณ 680 ล้านบาท เร่ิมก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2556 และ
แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2558 

 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซือ้หุ้น คอนโด เอเจน
ซ่ี ทัง้หมดจากครอบครัวจรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ 
ถือหุ้นในคอนโด เอเจนซ่ี  จํานวน 99,998 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของคอนโด เอเจนซ่ี   
 

ปี 2557  บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Tropicana เอราวัณ อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้สิน้ 363 หน่วย มลูค่า
โครงการประมาณ 680 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2558 
และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2559 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Villa Lasalle ถนนสขุมุวิท 105 อย่างเป็นทางการ ซึ่ง
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้สิน้ 353 หน่วย 
มลูค่าโครงการประมาณ 720 ล้านบาท เร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2557 และ
แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2558 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย อย่างเป็นทางการ ซึ่ง
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร รวมทัง้สิน้ 180 หน่วย 
มลูค่าโครงการประมาณ 390 ล้านบาท เร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2558 และ
คาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2559 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ The Cabana สําโรง อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 3 อาคาร รวมทัง้สิน้ 719 หน่วย มลูค่า
โครงการประมาณ 1,100 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2559 
และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559 

 จากการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 ท่ี
ประชุมได้มีมติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก จํานวน 300 ล้านบาทเป็น 
จํานวน 225 ล้านบาท เพ่ือปรับโครงสร้างทุนในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีการลดจํานวนหุ้นจากจํานวน 30 ล้านหุ้น เป็นจํานวน 22.5 
ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเรียกชําระค่าหุ้นแล้วทัง้จํานวน และ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทนุแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม 2557 

 จากการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  ครัง้ ท่ี  8/2557 เ ม่ือวันท่ี  10 
พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชมุได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ดําเนินการ ดงันี ้
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– จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ภายใต้ช่ือ บริษัท ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 

– เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท 
– เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 76.6 ล้านบาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 225 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 301.6 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จํานวน 603.2 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 
บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150.0 หุ้น เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 3.2 ล้าน
หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออก และเสนอขาย
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ (ESOP Warrant) 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Notting Hill พหล-เกษตร อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้  จํานวน 1 อาคาร มูลค่าโครงการประมาณ 
570 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2559 และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559 

 บริษัทฯ  เ ร่ิม เ ปิดขายโครงการ  Pause A สุขุมวิท  107 ซึ่ ง เ ป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้  จํานวน 1 อาคาร มลูค่าโครงการประมาณ 195 ล้าน
บาท เร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2558 และแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2558 

 บริษัทฯ  เ ร่ิม เ ปิดขายโครงการ  Pause B สุขุมวิท  107 ซึ่ ง เ ป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้  จํานวน 1 อาคาร มลูค่าโครงการประมาณ 195 ล้าน
บาท เร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2558 และแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2558 
 

ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Pause สุขุมวิท 103 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้สิน้ 268 หน่วย มลูค่า
โครงการประมาณ 560 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2559 
และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2560 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Pause สุขุมวิท 115  อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้สิน้ 310 หน่วย มลูค่า
โครงการประมาณ 540 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2559 
และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Pause ID สุขุมวิท 107 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร รวมทัง้สิน้ 201 หน่วย มลูค่า
โครงการประมาณ 345 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2559 
และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2560 
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 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่ อย่างเป็น
ทางการ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 15 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร รวมทัง้สิน้ 
490 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 1,340 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างใน
ไตรมาส 1 ปี 2559 และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2560 

 บริษัทฯ  เปิดขายโครงการ Knightsbridge The Ocean ศรีราชาอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 35 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร รวมทัง้สิน้ 
722 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างใน
ไตรมาส 2 ปี 2559 และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2561 

 บริษัท ทิสา ลฟิวิ่ง จํากดั ก่อตัง้ขึน้โดยบริษัท คอนโด เอเจนซ่ี แอนด์ เมเนจเม้นท์ 
จํากัด เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท เพ่ือ
ประกอบธุรกิจดําเนินธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
การเป็นนายหน้าขายห้องชดุ และบริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่ม
ลกูค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้คอนโด เอเจนซ่ี  ถือหุ้นใน ทิสา ลิฟ
วิ่ง คิดเป็นร้อยละ 51 ของจํานวนทนุจดทะเบียนของทิสา ลิฟวิ่ง และมีผู้ ถือหุ้น
อ่ืน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 45 และพนักงานบริษัทฯ ถือ
หุ้นคิดเป็นร้อยละ 4 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

 วนัท่ี 18 กนัยายน 2558 แตง่ตัง้ TSD เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 วนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมรับรองหนงัสือบริคณสนธิ โดย

แก้ไขทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท (จาก 450 
ล้านหุ้น เป็น 600 ล้านหุ้น) 

 วนัท่ี 7 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งรับ
หุ้ นสามัญบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี  ้จํากัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และได้เข้าทําการซือ้ขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ (First day 
Trade) 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Kensington Phahol - Kaset อย่างเป็นทางการ ซึ่ง
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร รวมทัง้สิน้ 229 หน่วย 
มลูค่าโครงการประมาณ 540 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 3 ปี 
2559 และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2560 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Kensington Laemchabang – Sriracha เฟส 1 อยา่ง
เป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวม
ทัง้สิน้ 399 หน่วย มลูคา่โครงการประมาณ 530 ล้านบาท คาดวา่จะเร่ิมก่อสร้าง
ในไตรมาส 2 ปี 2559 และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2560 
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ปี 2559 

 

 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ Kensington Laemchabang – Sriracha เฟส 2 อยา่ง
เป็นท่งการ ซึง่เป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้สิน้ 
398 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในไตร
มาส 3 ปี 2559 และคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2560 

 
 บริษัท คอนโด เอเจนซ่ี แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ี บริษัทฯ ถือ

หุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้เปล่ียนช่ือ เป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จํากดั 
เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2559  
 

 
       แผนภาพแสดงวนัท่ีเปิดขายโครงการตา่งๆ อย่างเป็นทางการ 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

1.3.1    การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ นัน้ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอาร
ดา จรูญเอก) และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ถือหุ้นในออริจิน้ วนั และ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ในสดัสว่นรวมร้อยละ 100 และ
ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของออริจิน้ วนั และ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ตามลําดบั ทัง้นี ้ครอบครัวจรูญเอกเป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของทัง้ออริจิน้ วนั และ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ดงันัน้ จงึได้ทํา
การการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความโปร่งใส และลดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบัครอบครัวจรูญเอก ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รายละเอียดการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุม่บริษัทฯ สรุปดงันี ้

 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ ออริจิน้ วนั 

เดิมออริจิน้ วนั ถือหุ้นโดยนางอารดา จรญเอก ในสดัส่วนร้อยละ 90 และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ในสดัส่วนร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนของออริจิน้ วัน เน่ืองจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีอํานาจ
ควบคมุการดําเนินงานของออริจิน้ วนั ดงันัน้ เพ่ือลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างออริจิน้ วนั และ
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของออริจิน้ วนั จากนางอารดา จรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจํานวน 
2 คน รวมเป็นจํานวน 99,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของออริจิน้ วนั เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 
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2555 และภายหลงัการปรับโครงสร้างเสร็จสิน้ ออริจิน้ วนั จงึมีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
ถือหุ้นออริจิน้ วนั ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของออริจิน้ วนั 

 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 

เดิมพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ถือหุ้นโดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญ
เอก) เป็นหลกั ในสดัสว่นร้อยละ 86 และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ในสดัสว่นร้อยละ 14 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม 
พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ เน่ืองจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีอํานาจควบคมุการดําเนินงาน
ของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลูชั่น ดังนัน้ เพ่ือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้
โซลชูัน่ และบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จากครอบครัวจรูญเอก 
และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจํานวน 5 คน รวมเป็นจํานวน 99,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของพรี
โม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูั่น เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2556 และภายหลงัการปรับโครงสร้างเสร็จสิน้ พรีโม พร็อพ
เพอร์ตี ้โซลูชั่น จึงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลูชั่น ใน
สดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 

1.3.2    โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
โครงสร้างของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปได้ดงันี ้ 

 

 
 

หมายเหตุ *จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 โดยมีผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ น (นายฮิโรโตะ ยามาคาวะ และนายอะสฮิึโกะ โยชิดะ) ถือ
หุ้นร้อยละ 45 และพนกังานของบริษัทฯ (นางสาวสทิุสา สธุาสีกลุ) ถือหุ้นร้อยละ 4 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกลุ่มดงักล่าวไม่ได้เป็นบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ แตอ่ย่างใด  
 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั (มหาชน)
(“บรษิทั“)

บรษิทั ออรจิิน้ วนั จาํกดั
บรษิทั คอนโด เอเจนซี ่
แอนด ์เมเนจเมน้ท ์จาํกดั

บรษิทั ทสิา ลฟิวิง่ จาํกดั*

100% 100% 

51% 

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ต้ี 

โซลชั่น จํากัด 
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ทัง้นี ้รายละเอียดของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีดงันี ้

บริษัท ออริจิน้ วัน จาํกัด ("ออริจิน้ วัน") 

 ออริจิน้ วนั จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนจํานวน 40 ล้านบาท มี
สํานักงานตัง้อยู่เลขท่ี 496 หมู่ท่ี 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ออริจิน้ วัน 
ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบนั ออริจิน้ วนั มีโครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขาย 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 ตัง้อยูบ่นถนนสขุมุวิทซอย 109 ทัง้นี ้ภายหลงัปิดโครงการ B-Loft สขุมุวิท 
109 ออริจิน้ วนั มีแผนการดําเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ถือหุ้นใน ออริจิน้ วนั จํานวน 3,999,998 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จํานวนทนุจดทะเบียนของออริจิน้ วนั  

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลูช่ัน จาํกัด ("พรีโม") 

 พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ (เดิมช่ือ บริษัท คอนโด เอเจนซ่ี แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากดั ได้เปล่ียนช่ือ เป็น บริษัท 
พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลูชั่น จํากัด เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2559) จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2554 
ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท มีสํานกังานตัง้อยู่เลขท่ี 1899/22 หมู่ท่ี 7 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พรีโม พร็อพเพอร์ตี  ้โซลูชั่น ดําเนินธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ ถือ
หุ้นใน พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จํานวน 99,998 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวน
ทนุจดทะเบียนของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่       

บริษัท ทสิา ลฟิวิ่ง จาํกัด ("ทสิา ลฟิวิ่ง") 

 ทิสา ลิฟวิ่ง จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท มี
สํานกังานตัง้อยู่เลขท่ี 1899/22 หมู่ท่ี 7 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ทิสา ลิฟวิ่ง 
ดําเนินธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าขายห้องชดุ และบริการจดัหาผู้ เช่า
ห้องชดุ โดยจะมุ่งเน้นกลุม่ลกูค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ถือหุ้นใน ทิสา ลิฟวิ่ง 
จํานวน 51,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของจํานวนทนุจดทะเบียนของทิสา ลฟิวิ่ง และ
มีผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นถือหุ้นร้อยละ 45 และพนักงานของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 4 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกลุ่มดงักล่าวไม่ได้เป็น
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
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2.       ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหาผู้ เช่า
ห้องชดุ และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เน้นถงึการพฒันาโครงการ ในด้านของการ
ออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแต่งภายในท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอย
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด รวมถึงการเลือกใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพสูงคุ้มค่าต่อราคาตามสโลแกนของบริษัทฯ “คิด
มากกวา่ ให้มากกวา่ ได้มากกวา่ (Living More)”  และการบริการหลงัการขาย  

บริษัทฯ มุง่เน้นการดําเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทัง้รูปแบบอาคาร High 
Rise และอาคาร Low Rise โดยโครงการสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มีราคาขายประมาณ 1-3 ล้านบาท ซึง่กลุม่ลกูค้าหลกัของ
บริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มลกูค้าวยัเร่ิมทํางาน (First Jobber) กลุ่มลกูค้าท่ีต้องการเปล่ียนจากการเช่าท่ีพกัอาศยัเป็นซือ้ท่ีพกั
อาศยัท่ีมีช่วงอาย ุ21-35 ปี กลุม่ลกูค้าท้องถ่ิน (Local Demand) ท่ีมีความต้องการขยายครอบครัว กลุม่ลกูค้าท่ีมองหาท่ี
พกัอาศยัให้กบัลกูหลานท่ีอยู่ในวยัเรียน และกลุ่มลกูค้าต่างชาติเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
โดยโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการ Sense of Londonสขุุมวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 162 หน่วย ตัง้อยู่บนซอยสุขุมวิท 109 มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท และ
บริษัทฯ สามารถปิดการขายโครงการดงักลา่วได้แล้ว  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายจํานวน 24 โครงการ (โดยแบ่งเป็น 
โครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จจํานวน 11 โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 4,029 ล้านบาท และโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
การพฒันา จํานวน 13 โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 11,125 ล้านบาท)  

ทัง้นี ้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้เป็น 2 สว่นหลกั ดงันี ้ 
1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 
2) ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

รายได้รวมของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2558 สามารถจําแนกตามกลุม่ธุรกิจได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ประเภทรายได้ 
 

ดาํเนินกา
รโดย 

ร้อยละ
การถือหุ้น
ของบริษัท

ฯ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม**** 
ปีบัญชี 2554* ปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2557 ปีบัญชี 2558 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ 
และ ออ
ริจิน้ วนั 

100.00 - - 190,844.9 99.17 412,701.7 98.53 550,195.1 98.35 2,010,099.6 97.81 

รายได้จากธุรกิจ
ให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์** 

คอนโด เอ
เจนซ่ี 

100.00 - - 259.4 0.13 926.4 0.22 2,864.2 0.51 8,077.2 0.39 

รายได้อ่ืน*** บริษัทฯ 
และบริษัท
ย่อย 

100.00 44.2 100.00 1,337.9 0.70 5,226.4 1.25 6,381.3 1.14 36,906.4 1.14 

รายได้รวม   44.2 100.00 192,442.2 100.00 418,854.4 100.00 559,440.5 100.00 2,055,083.2 100.00 
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หมายเหต:ุ * ในปี 2554 บริษัทฯ ไมไ่ด้จดัทํางบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ในปีดงักลา่ว พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ และ ออริจิน้ วนั ยงัไมมี่รายได้จากธุรกิจหลกัซึง่
ไมไ่ด้มีนยัสําคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
** รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารนิติบคุคล รายได้ค่าบริการทําความสะอาดนิติบคุคล เป็นหลกั 

 *** รายได้อ่ืนประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และรายได้เงินมดัจํารับจากการยกเลกิสญัญาซือ้ขายเป็นหลกั 
 **** บริษัทฯ จดัทํางบการเงินรวมโดยถือเสมือนว่าบริษัทย่อยทัง้สองอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนัมาโดยตลอด 
แหลง่ท่ีมา: ข้อมลูบริษัทฯ 

2.1      ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.1.1 ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเป็นสว่นใหญ่ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ และ
ออริจิน้ วนั อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั ออริจิน้ วนั มีโครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขายจํานวน 1 โครงการ 
ได้แก่ โครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 และ บริษัทฯ จะเป็นผู้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายท่ีเหลือทัง้หมด 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 190.8 ล้านบาท 412.7 ล้านบาท 550.2 ล้านบาท และ 
2,010.1 ล้านบาท สําหรับปี 2555 2556 2557 และ 2558 ตามลําดบั ทัง้นี ้ในปี 2554 บริษัทฯ ยงัไม่ได้เร่ิมรับรู้รายได้
จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี  ้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ตามลักษณะรูปแบบของ
โครงการ และกลุม่ลกูค้าเปา้หมายท่ีบริษัทฯ กําหนดกลยทุธ์ ดงันี ้

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

รายละเอียดของโครงการแตล่ะประเภทเป็นดงันี ้

(1) Luxury Residence 
แนวคดิ: กลุม่โครงการคอนโดมิเนียมซึง่สว่นใหญ่เป็นประเภทอาคาร High Rise ท่ีมีแนวคิดผสมผสาน

การออกแบบ และการตกแตง่ภายในแบบเรียบหรูสง่างามและมีมนต์เสน่ห์จากการรังสรรค์งาน
สถาปัตยกรรมด้วยความพิถีพิถนั จงึทําให้ผู้อยูอ่าศยัสามารถสมัผสักบัการใช้ชีวิตท่ีเรียบหรู
ทา่มกลางกล่ินอายความงดงามของสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 
ทัง้นี ้โครงการประเภท Luxury Residence จะอยูภ่ายใต้กลุม่โครงการช่ือ Knightsbridge และ
The Knight ซึง่ปัจจบุนั บริษัทฯ มีโครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จและอยูร่ะหวา่งการขาย จํานวน 3 
โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 1,064 ล้านบาท ได้แก่ 

 โครงการ The Knight I สขุมุวิท 107 

 โครงการ The Knight II สขุมุวิท 107 

 โครงการ Knigthsbridge สขุมุวิท 107 
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และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา จํานวน 3 โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 5,270 
ล้านบาท ได้แก่ 

 โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean 

 โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่ 

 โครงการ Knightsbridge The Ocean ศรีราชา 

(2) Boutique Living  
แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีแรงบนัดาลใจในการออกแบบจากสถานท่ีสําคญัต่างๆ 

ทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และมีประวติัความเป็นมาอนั
ยาวนาน ทําให้เกิดท่ีพักอาศัยท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์และการตกแต่งภายในท่ี
ผสมผสานให้เหมาะกับการดําเนินชีวิตของคนไทย ทําให้การดําเนินชีวิตในทุกๆ วัน 
เหมือนการได้ทอ่งเท่ียวทา่มกลางกลิน่อายความงดงามของสถาปัตยกรรมร่วมสมยัแบบ
วินเทจ ทัง้นี ้โครงการประเภท Boutique Living จะอยู่ภายใต้กลุ่มโครงการช่ือ Sense 
of London Kensington Notting Hill และ Villa Lasalle โดยแบ่งเป็นโครงการท่ีปิด
โครงการแล้วจํานวน 1 โครงการ มลูค่าโครงการ 198 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Sense 
of London สขุมุวิท 109 และโครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จและอยู่ระหวา่งการขาย จํานวน 
3 โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 1,360 ล้านบาท ได้แก่ 

 โครงการ Kensington สขุมุวิท 107 

 โครงการ Notting Hill สขุมุวิท 107 

 โครงการ Villa Lasalle สขุมุวิท 105 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาจํานวน 5 โครงการมลูค่าโครงการรวมประมาณ 2,630 
ล้านบาท ได้แก่ 

 โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย 

 โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร 

 โครงการ Kensington พหล-เกษตร 

 โครงการ Kensington  เกษตร-ศรีราชา (เฟส 1) 

 โครงการ Kensington  เกษตร-ศรีราชา (เฟส 2) 
 

(3) Modern Habitat 
แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดไม่เหมือนใคร ทัง้

ทางด้านภาพลกัษณ์ทางสงัคม และการดําเนินชีวิตประจําวนั เพ่ือหนีจากความซํา้ซาก
จําเจ และกรอบทางสังคม ทัง้นี  ้โครงการประเภท Modern Habitat ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมท่ีสมัผสัได้ถึงความทนัสมยัซึ่งเข้ากบัดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ท่ีพร้อม
จะเปิดรับสิ่งใหม่เสมอด้วยแรงบันดาลใจจากแนวความคิดนีไ้ ด้กลายมาเป็น
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คอนโดมิเนียมสดุโมเดิร์น ผสมผสานเทคนิคทางสถาปัตยกรรมท่ีสะท้อนถึงเสน่ห์ของผู้
พักอาศัยแบบคนรุ่นใหม่ ทัง้นี ้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการท่ีพัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่
ระหวา่งการขาย 5 โครงการ มลูคา่โครงการ 1,605 ล้านบาท ได้แก่  

 โครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 

 โครงการ B-Loft สขุมุวิท 115 

 โครงการ B-Republic สขุมุวิท 101/1 

 โครงการ Pause A สขุมุวิท 107 

 โครงการ Pause B สขุมุวิท 107 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาทัง้หมด 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,445 ล้าน
บาท ได้แก่ 

 โครงการ Pause สขุมุวิท 115 

 โครงการ Pause สขุมุวิท 103 

 โครงการ Pause ID สขุมุวิท 107 
 

(4) Eco Green Resort 
แนวคดิ: เน่ืองจาก ประเทศไทย ณ ปัจจุบนั มีพืน้ท่ีซึ่งถกูพฒันาเป็นพืน้ท่ีอตุสาหกรรมจํานวนมาก 

อีกทัง้ยงัเกิดการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ ส่งผลให้เกิดแหล่งงานท่ี
เพิ่มมากขึน้ พร้อมกับการจ้างงานเพ่ิมมากขึน้ จากสภาพแวดล้อมการพัฒนาดังกล่าว 
บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการท่ีพักอาศัยท่ีใกล้แหล่งอุตสาหกรรมท่ีมี
คุณภาพ พร้อมกับให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อนภายหลงัการเหน็ดเหน่ือยจากการทํางาน 
บริษัทฯ จึงออกแบบโครงการประเภท Eco Green Resort ท่ีมีเอกลกัษณ์ด้วยพืน้ท่ีสีเขียว
เพ่ือให้ผู้พักอาศัยรู้สึกถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้คัดสรรวัสดุท่ีมี
คณุภาพ และเป็นมิตรกบัธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม เช่น การเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศชนิด
อินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 40 
เป็นต้น 
ทัง้นี ้โครงการประเภท Eco Green Resort จะอยู่ภายใต้กลุ่มโครงการช่ือ Tropicana และ 
The Cabana ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาทัง้หมด 2 โครงการ 
มลูคา่โครงการรวม 1,780 ล้านบาท ได้แก่ 

 โครงการ Tropicana เอราวณั 

 โครงการ The Cabana สําโรง 
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สถานะการก่อสร้าง การขาย และการโอนกรรมสทิธิ์ของโครงการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 สรุปได้ดงันี ้

โครงการ 

พืน้ที่
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

  

ความ
คืบหน้าการ
ก่อสร้าง 

(%) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จาํนวนห้อง
ทัง้หมด 

จาํนวนห้องที่ขาย
แล้ว 

จาํนวนห้อง
คงเหลือรอขาย ความ

คืบหน้า
การขาย 

(%) 

เดือน/ปี ที่
โอน

กรรมสิทธิ์ 
หรือคาดว่า
จะโอน

กรรมสิทธิ์ 

จาํนวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จาํนวนห้องคงเหลือ
รอโอนกรรมสทิธิ์ 

หน่วย 
ล้าน
บาท 

หน่วย ล้านบาท หน่วย 
ล้าน
บาท 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Sense of Londonสขุมุวิท 109 0-3-68.0 100 162 198.7 162 198.7 - 0.0 100% 
เมษายน 

2555 
162 198.7 - 0.0 

โครงการ Kensingtonสขุมุวิท 107 0-3-81.0 100 167 300.0 159 277.7 8 22.3 95% 
พฤษภาคม 

2556 
156 269.7 3 8.0 

โครงการ Notting Hillสขุมุวิท 107 0-3-83.0 100 157 340.0 150 332.0 7 8.0 96% 
กนัยายน 

2556 
149 329.0 1 3.0 

โครงการ The Knight Iสขุมุวิท 107 0-1-67.0 100 70 140.0 67 136.3 3 3.7 96% 
สิงหาคม 

2557 
66 134.0 1 2.3 

โครงการ The Knight IIสขุมุวิท 107 0-1-45.3 100 55 114.0 51 105.9 4 8.1 93% 
กรกฎาคม 

2557 
50 103.7 1 2.2 

โครงการ Knightsbridge สขุมุวิท 107 1-1-56.0 100 276 810.0 261 764.4 15 45.6 95% 
ธนัวาคม 

2557 
258 757.5 3 6.9 

โครงการ B-Loftสขุมุวิท 109 0-3-60.0 100 171 240.0 165 226.3 6 13.7 96% 
ธนัวาคม 

2557 
163 222.9 2 3.5 

โครงการ B-Loftสขุมุวิท 115 1-0-07 100 202 295.0 151 205.5 51 89.5 75% 
มีนาคม 
2558 

142 190.9 - 14.6 
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โครงการ 

พืน้ที่
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

  

ความ
คืบหน้าการ
ก่อสร้าง 

(%) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จาํนวนห้อง
ทัง้หมด 

จาํนวนห้องที่ขาย
แล้ว 

จาํนวนห้อง
คงเหลือรอขาย ความ

คืบหน้า
การขาย 

(%) 

เดือน/ปี ที่
โอน

กรรมสิทธิ์ 
หรือคาดว่า
จะโอน

กรรมสิทธิ์ 

จาํนวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จาํนวนห้องคงเหลือ
รอโอนกรรมสทิธิ์ 

หน่วย 
ล้าน
บาท 

หน่วย ล้านบาท หน่วย 
ล้าน
บาท 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean 1-3-60.0 52 460 1,430.0 382 1,159.5 78 270.5 83% 
ไตรมาส 4 

2559 
- 0.0 382 1,159.5 

โครงการ B-Republicสขุมุวิท 101/1 2-0-69.0 100 318 680.0 240 485.6 78 194.4 75% 
มีนาคม 
2558 

217 440.2 23 45.4 

โครงการ Tropicanaเอราวณั 2-0-96.9 82 363 680.0 196 346.7 167 333.3 54% 
ไตรมาส 2 

2559 
- 0.0 196 346.7 

โครงการ Villa Lasalleสขุมุวิท 105 2-1-63 100 353 720.0 316 652.6 37 67.4 90% 
ไตรมาส 4 

2558 
189 387.9 127 264.7 

โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย 1-1-43.5 68 180 390.0 103 217.7 77 172.3 57% 
ไตรมาส 2 

2559 
- 0.0 103 217.7 

โครงการ The Cabana สําโรง 3-3-54 0 719 1,100.0 320 465.1 399 634.9 45% 
ไตรมาส 4 

2559 
- 0.0 320 465.1 

โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร 1-2-16.1 0 196 570.0 157 412.5 39 157.5 80% 
ไตรมาส 4 

2559 
- 0.0 157 412.5 

โครงการ Pause A สขุมุวิท 1071 0-2-15 100 78 195.0 42 98.9 36 96.1 54% 
ไตรมาส 4 

2558 
17 36.4 25 62.5 

โครงการ Pause Bสขุมุวิท 1071 0-2-26 100 78 195.0 53 126.0 25 69.0 68% 
ไตรมาส 4 

2558 
39 92.9 14 33.1 
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โครงการ 

พืน้ที่
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

  

ความ
คืบหน้าการ
ก่อสร้าง 

(%) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จาํนวนห้อง
ทัง้หมด 

จาํนวนห้องที่ขาย
แล้ว 

จาํนวนห้อง
คงเหลือรอขาย ความ

คืบหน้า
การขาย 

(%) 

เดือน/ปี ที่
โอน

กรรมสิทธิ์ 
หรือคาดว่า
จะโอน

กรรมสิทธิ์ 

จาํนวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จาํนวนห้องคงเหลือ
รอโอนกรรมสทิธิ์ 

หน่วย 
ล้าน
บาท 

หน่วย ล้านบาท หน่วย 
ล้าน
บาท 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Pause สขุมุวิท 103 1-2-53 0 268 560.0 121 280.5 147 279.5 45% 
ไตรมาส 2 

2560 
- 0.0 121 280.5 

โครงการ Pause สขุมุวิท 115 1-1-83 0 310 540.0 108 186.7 202 353.3 35% 
ไตรมาส 4 

2559 
- 0.0 108 186.7 

โครงการ Pause ID สขุมุวิท 107 0-3-90 0 201 345.0 55 90.9 146 254.2 27% 
ไตรมาส 2 

2560 
- 0.0 55 90.9 

โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม ่ 2-3-60 0 490 1,340.0 481 1,307.4 9 32.6 98% 
ไตรมาส 3 

2560 
- 0.0 481 1,307.4 

โครงการ Knightsbridge Ocean ศรีราชา 4-0-4.5 0 722 2,500.0 300 1,046.9 422 1,453.1 42% 
ไตรมาส 1 

2561 
- 0.0 300 1,046.9 

โครงการ Kensington Phahol-Kaset 1-3-62 0 229 540.0 157 358.8 72 181.2 69% 
ไตรมาส 4 

2560 
- 0.0 157 358.8 

โครงการ Kensington laemchabang 1 3-0-50 0 399 530.0 322 430.2 77 99.8 81% 
ไตรมาส 3 

2560 
- 0.0 322 430.2 

โครงการ Kensington laemchabang 2 3-0-48.25 0 399 600.0 66 97.0 333 503.0 17% 
ไตรมาส 4 

2560 
- 0.0 66 97.0 

รวม   7,023 15,352.7 4,585 10,009.8 2,438 5,342.9   1,608 3,163.8 2,977 6,846.0 

แหลง่ที่มา: ข้อมลูบริษัทฯ  
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2.1.2 ธุรกจิให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ ยงัให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทย่อยคือ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ได้แก่ 

บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุ เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการ
ลกูค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยทุธ์ด้านการบริการหลงัการขายของบริษัทฯ ปัจจุบนั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะได้รับ
ค่าจ้างการบริหาร และจดัการแบบเหมารวมเป็นรายเดือนจากนิติบุคคอาคารชุดของโครงการต่างๆ นอกจากนี ้หาก
ลกูค้าต้องการจดัหาผู้ เช่า พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จะเป็นตวัแทนในการจดัหาผู้ เช่า โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นอตัรา
คา่เช่ารายเดือน  

 

2.2.1  กลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ  
บริษัทฯ เช่ือวา่บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขนัท่ีสําคญั ดงันี ้

ทําเลท่ีตัง้ของโครงการ 
บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัทําเลท่ีตัง้ของโครงการเป็นลําดบัแรกในการพฒันาโครงการทกุโครงการของบริษัท

ฯ เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของโครงการถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัท่ีสดุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับ
โครงการคอนโดมิเนียม ทัง้นี ้ทําเลท่ีตัง้โครงการต้องใกล้แหลง่คมนาคมท่ีสําคญั และเดินทางสะดวก โดยบริษัทฯ เลือก
ทําเลท่ีตัง้โครงการท่ีใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
อตัราการเติบโตทางด้านประชากรท่ีสงู อย่างไรก็ดีนอกจากพืน้ท่ีแถบจงัหวดัสมทุรปราการ บริษัทฯ มีแผนขยายการ
พฒันาโครงการไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพแหง่ใหม ่เช่น เกษตรฯ - สะพานใหม ่เป็นทําเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (หมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต) มีประชากรในทําเลท่ีอยู่อาศัยโดยรอบหนาแน่น และการแข่งขันยังไม่สูง และ ทําเลกรุงเทพ - 
นนทบรีุ เป็นทําเลแนวรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซ่ือ) ซึ่งเป็นหนึ่งในพืน้ท่ีท่ีมีอตัราการเติบโตทางด้าน
ประชากรท่ีสงูแหง่หนึง่ของกรุงเทพฯ  

นอกจากทําเลท่ีตัง้โครงการท่ีใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัพืน้ท่ีเขตนิคมอตุสาหกรรม เน่ืองจากเป็นแหลง่งานคณุภาพสงูจากโรงงาน
อตุสาหกรรมซึ่งเน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของประเทศ ส่งผลให้พืน้ท่ีดงักล่าวมีแนวโน้มความ
ต้องการท่ีอยู่อาศยัเพิ่มสงูขึน้ เช่น นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหมราช 
นิคมอุตสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย เป็นต้น โดย ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีโครงการซึ่งใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 4 
โครงการ  ได้แก่   1.โครงการ  Tropicana เอราวัณ  ซึ่งตัง้อยู่ใกล้นิคมอุสาหกรรมปู่ เ จ้าสมิงพราย  2.โครงการ 
Knightsbridge The Ocean ศรีราชา 3.Kensington แหลมฉบงั - ศรีราชา เฟส1 และ 4. Kensington แหลมฉบงั - ศรี
ราชา เฟส2 ตัง้อยู่ท่ีอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นท่ีตัง้ของนิคมอุตสาหกรรมหลายนิคมด้วยกัน เช่น นิคมอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้นิคมอตุสาหกรรม
เหล่านีมี้พนักงานทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากโดยพนักงานชาวญ่ีปุ่ นท่ีทํางานอยู่ในเมืองไทยมีความ
ต้องการท่ีอยูอ่าศยัใกล้สถานท่ีทํางาน ทําให้โครงการดงักลา่วได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีจากลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

 
 

2.2      การตลาดและการแข่งขัน 
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การออกแบบโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) ภายใต้ช่ือโครงการท่ีหลากหลาย 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยแตล่ะโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั (Unique Design) ภายใต้ช่ือโครงการท่ีหลากหลายมีความเป็นเอกลกัษณ์และเน้นให้แต่ละโครงการมีความ
โดดเด่น น่าดึงดดูต่อลกูค้า เช่น โครงการ Notting Hill สขุุมวิท 107 ท่ีมีการออกแบบโครงการเป็นการประยกุต์ความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมแบบวินเทจ มาผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมปัจจบุนั ผนวกกบัความมีเสน่ห์ของเฟอร์นิเจอร์
ในสไตล์อารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนติคตามแบบฉบบัย่านท่ีอยู่อาศยัท่ีน่าหลงใหล และมีระดบัของย่าน Notting Hill 
มาประยกุต์ให้เข้ากบัการตกแต่งห้องและพืน้ท่ีสว่นกลางของอาคาร เป็นต้นทําให้ลกูค้ามีความประทบัใจ และต้องการ
เป็นเจ้าของห้องเพ่ือสะท้อนความเป็นเอกลกัษณ์และสไตล์ของตนเอง 

นวตักรรมการออกแบบห้องชดุเพ่ือการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุ (Unit Plan Innovation) 

บริษัทฯ คํานงึถงึการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุของห้องชดุในแตล่ะโครงการ โดยทีมออกแบบของบริษัท
ฯ ได้พฒันา และออกแบบห้องชุดพกัอาศยัให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีห้องชุดได้อย่างสงูสดุ เช่น การออกแบบ 
และจดัวางห้องขนาดพืน้ท่ี 30 ตารางเมตร ให้สามารถเป็นห้องประเภท 2 ห้องนอนได้ ซึง่สามารถตอบโจทย์การดําเนิน
ชีวิตแบบครอบครัวของคนเมืองยคุใหมไ่ด้เป็นอยา่งดี  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้แก่ห้องชดุของโครงการ เช่น โครงการ 
Villa Lasalle สุขุมวิท 105 โดยบริษัทฯ ออกแบบห้องนอนของโครงการให้มีกระจก 2 ด้าน เพ่ือให้ผู้พักอาศัยได้รับ
ความรู้สกึเหมือนได้อยูห้่องมมุและมีความโปร่งสบาย 

 

รูปแสดงห้องนอนท่ีมีกระจก 2 ด้าน 

การเจาะกลุม่ลกูค้าด้วยกลยทุธ์น่านนํา้สีนํา้เงิน (Blue Ocean Strategy) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการเจาะกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยทุธ์น่านนํา้สีนํา้เงิน (Blue 
Ocean Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ท่ีกําหนดขึน้มาเพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขันในตลาดหรืออุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์
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แบบดัง้เดิมโดยบริษัทฯ จะพฒันาผลิตภณัฑ์ ขึน้มาโดยใช้นวตักรรม (Innovation) หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ือ
สร้างความแตกตา่งทางด้านผลติภณัฑ์ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

 จากกลยทุธ์ดงักล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภณัฑ์ โดยการออกแบบรูปแบบ
โครงการท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Unique Design) มีความโดดเด่น น่าดงึดดูต่อลกูค้า เพ่ือสร้างความแตกต่างจาก
โครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีอยู่ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ณ ปัจจบุนั รวมทัง้ การขยายการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ไป
ยงั พืน้ท่ีท่ียงัไม่มีผู้ประกอบการใดเข้าไปพฒันาโครงการ เพ่ือสร้างตลาดใหม่ และสร้างกลุม่ลกูค้าเปา้หมายใหม่ๆ เป็น
ต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จจากกลยทุธ์ดงักล่าวเป็นอย่างมาก อนัเห็นได้จากการตอบรับจากกลุ่มลกูค้า
เปา้หมายเป็นอยา่งดีจากโครงการท่ีผา่นมา 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเป็นอย่างย่ิงซึ่งเห็นว่าเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมี
ศกัยภาพในการเติบโต เช่น กลุ่มลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น และกลุ่มลกูค้าชาวสิงคโปร์ ท่ีมีแนวโน้มการเข้ามาทํางานในประเทศ
ไทยเป็นจํานวนมากเป็นต้น อนัเน่ืองมาจากการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ใน
ปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้ทําการตลาดเชิงรุก และเปิดเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบภาษาญ่ีปุ่ น เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้แก่กลุ่มลกูค้าชาวญ่ีปุ่ นท่ีกําลงัมองหาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบนัเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดงักล่าวเป็น
เว็บไซต์ท่ีติดอันดับหนึ่งในสิบเวบไซต์ สําหรับคําค้นหา " อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย " ผ่านทางเวปไซต์ 
www.google.co.jp ตลอดจนทีมขายและทีมการตลาดซึ่งประจําอยู่ตามสํานักงานขายโครงการต่างๆของบริษัทฯ มี
ความสามารถในการส่ือสารได้ทัง้ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาองักฤษ เป็นอย่างดี เพ่ือรองรับลกูค้าชาวต่างชาติท่ีมีความ
สนใจ โดยบริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางด้านภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และภาษาองักฤษให้แก่ทีมขายและทีม
การตลาดของบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอ     

การวางแผนการขายแบบเป็นทีมและเป็นระบบ 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์แผนการขายแบบเป็นทีม โดยเม่ือลกูค้าเข้ามาเย่ียมชมโครงการ จะมีทีมขายและทีมการตลาด
ร่วมกนันําเสนอข้อมลูโครงการแก่ลกูค้า โดยเร่ิมต้นจากเจ้าหน้าท่ีการตลาดจะเป็นผู้อธิบายแนวคิด รูปลกัษณ์ สไตล์ 
ของโครงการ เพ่ือจูงใจให้ลูกค้ามีความรู้สึกร่วม และอยากเป็นเจ้าของ ต่อมาเจ้าหน้าท่ีขาย และผู้ จัดการขายของ
โครงการนัน้จะเข้ามานําเสนอข้อมลูโครงการ เช่น ขนาดพืน้ท่ีห้อง ราคาห้องชดุ เป็นต้น เพ่ือปิดการขายกบัลกูค้าราย
ดังกล่าวซึ่งหากเปรียบเทียบกับกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีขายเพียงคนเดียว บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงท่ีลูกค้าไม่พอใจการ
บริการของเจ้าหน้าท่ีขายดงักล่าว และทําให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขาย หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องพึ่งพิงเจ้าหน้าท่ี
ขายคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ อาจทําให้บริษัทฯ เสียลกูค้าหากเจ้าหน้าท่ีดงักลา่วลาออกไป ดงันัน้ นโยบายแผนการขาย
แบบเป็นทีมดงักล่าวถือเป็นหนึ่งในจดุแข็งของบริษัทฯ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มอตัราส่วนความสําเร็จ (Success Rate) ใน
การปิดการขายกบัลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) และบริการหลงัการขาย 

เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีกําลงัตดัสนิใจในการซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึจดัให้มีบริการ
หลงัการขายในหลายด้าน เช่น การรับประกนัคณุภาพของห้องชดุหลงัจากวนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ การอํานวยความสะดวก
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ในการติดต่อขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับสถาบนัการเงิน ซึ่งนอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ลกูค้าแล้ว ยงัช่วยให้
บริษัทฯ สามารถวางแผนการโอนห้องชดุในอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดย
ฝ่ายดงักล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ ตัง้แต่ขัน้ตอน การขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับสถาบัน
การเงิน การตรวจรับมอบห้องชดุ การโอนกรรมสิทธ์ห้องชดุ ตลอดจนการให้บริการหลงัการขาย (After Sale Service) 
อ่ืนๆ เช่น การให้บริการให้คําปรึกษาในการตกแตง่ห้องชดุ และการช่วยประสานงานในการจดัหาผู้บริการตกแตง่ภายใน 
เป็นต้นนอกจากนี ้บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคญัของลกูค้าปัจจุบนัท่ีเคยซือ้ห้องชุดกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้สิทธิ
พิเศษในการจองซือ้โครงการท่ีบริษัทฯ จะพฒันาแก่ลกูค้าเดิมของบริษัทฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอย่างเป็นทางการ 
เพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาว สง่ผลให้ลกูค้าหลายรายจะเป็นลกูค้าท่ีได้รับการบอกต่อจากลกูค้าท่ีเคยซือ้
ห้องชดุของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้บริการสนบัสนนุธุรกิจหลกั โดยได้ดําเนินการผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ คอนโด เอ
เจนซ่ี ซึ่งได้แก่ การให้บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชุดแก่ลกูค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชุดเพ่ือให้ทาง
บริษัทฯ ได้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถบริการลกูค้าหลงัโอนกรรมสิทธ์ิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้าง
ความพงึพอใจให้กบัลกูค้า เพ่ือให้เป็นลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองสําหรับโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 

การกําหนดราคาขาย 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายโดยพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทําเลท่ีตัง้ ต้นทุนท่ีดิน และการ
ก่อสร้างโครงการ โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาขายห้องชดุเบือ้งต้น ตัง้แต่ช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใน
เบือ้งต้น และจะกําหนดราคาขายจริงเม่ือเปิดขายโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดราคาขายแต่ละหน่วยแตกต่างกนัโดย
ขึน้อยู่กบัจํานวนชัน้ และตําแหน่งท่ีตัง้ของห้อง และทศันียภาพของห้องชุด รวมถึงระยะเวลาในการเปิดขายโครงการ 
ได้แก่ ช่วงเปิดขายก่อนการก่อสร้าง ช่วงการก่อสร้าง และช่วงโครงการแล้วเสร็จ โดยมีสดัสว่นในการขายเฉล่ียประมาณ
ร้อยละ 60 25 และ 15 ของมลูคา่โครงการ   

อย่างไรก็ดี ราคาขายของแต่ละโครงการจะเป็นราคาท่ีสามารถแข่งขันได้เม่ือเปรียบเทียบกับโครงการของ
ผู้ประกอบการอ่ืนในทําเลท่ีตัง้ใกล้เคียงกนั โดยบริษัทฯ คํานงึถงึราคาขายต่อห้องท่ีเหมาะสมกบักําลงัซือ้ของลกูค้า การ
ออกแบบพืน้ท่ีห้องท่ีเหมาะสมกบัความคุ้มคา่กบัสิง่ท่ีลกูค้าจะได้รับ รวมไปถงึการรักษาระดบักําไรของบริษัทฯ ให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสมตามท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายไว้ 

การสง่มอบงานได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

เพ่ือให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจว่าการก่อสร้างโครงการจะเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างท่ีถกูต้องครบถ้วนตาม
แบบท่ีตกลงไว้ และสามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ลกูค้าได้ทนัตามเวลา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีมี
ประสบการณ์ทํางานร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง 
(Construction Mangement) มาทําหน้าท่ีควบคมุดแูลเร่ืองคณุภาพ และการควบคมุการทํางานก่อสร้างของผู้ รับเหมา
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ในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด ทําให้การพฒันาโครงการท่ีผ่านมาของบริษัทฯ สามารถสง่มอบงานให้ลกูค้าได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารการเงินและต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

กลยทุธ์การวางภาพลกัษณ์บริษัทฯ  

บริษัทฯ วางภาพลักษณ์และตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯอย่างชัดเจนโดย บริษัทฯ เน้นการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมติดสถานีขนสง่มวลชนระบบรางในรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะทางด้านรูปแบบของโครงการท่ีโดดเด่น โดยนําจุดเด่นของสถานท่ีสําคัญต่างๆ ทั่วโลก เช่น 
สถาปัตยกรรม นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานและประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตของคน
เมืองยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ทําให้ลูกค้าจดจําช่ือบริษัท ”Origin” ว่าเป็นบริษัทฯ ผู้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีให้ความ
คุ้มค่าต่อการซือ้ห้องชุดเพ่ืออยู่อาศยั หรือเพ่ือการลงทนุอย่างแท้จริง และการเข้าพฒันาโครงการในพืน้ท่ีใหม่ (Virgin 
Area) ท่ียงัไม่มีโครงการคอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากศกัยภาพของพืน้ท่ี และกําลงัซือ้ของประชากรท่ีอยู่อาศยัใน
บริเวณนัน้ รวมถงึการพฒันารูปลกัษณ์เฉพาะให้ตรงตามกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้ 

ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานท่ีมีคณุภาพและมีวิสยัทศัน์ โดยผู้บริหาร
ของบริษัทฯ เป็นผู้ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ) ทําให้ระบบการทํางานภายใน
ของบริษัทฯมีความชดัเจนโปร่งใส ประกอบกบัการนําแนวคิดใหม่ๆท่ีจะนํามาใช้ในการพฒันาองค์กร และผลิตภณัฑ์
ของบริษัทฯอย่างสม่ําเสมอ การคัดเลือกทีมงานมืออาชีพ เช่น บริษัทออกแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมบริษัท
ออกแบบตกแตง่ภายใน และบริษัทออกแบบภมิูสถาปัตย์ เป็นต้น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความสําคญักบัพนกังานทกุคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้พนกังานมีความรู้ และพืน้ฐาน
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจัดอบรมในด้านต่างๆ เช่น การอบรมภาษาญ่ีปุ่ น-ภาษาจีน และการอบรมด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทัง้นี ้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความมุ่งมัน่ และมีความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ  โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนกังานมีสว่นร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ และมุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ และ
บริการใหม่ท่ีสามารถตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากบริษัทฯ เช่ือว่าแนวทางดังกล่าวนี ้  จะ
สามารถขบัเคล่ือนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และสามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน และทําให้บริษัทฯ สามารถรักษา
พนกังานท่ีมีคณุภาพให้อยูก่บับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 
  
2.2.2 ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ก่อนท่ีบริษัทฯ จะเร่ิมพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะทําการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการในเบือ้งต้น โดยจะเร่ิมพิจารณาจากกลุม่ลกูค้าเปา้หมายของแต่ละโครงการเป็นหลกั ต่อมาจึงกําหนดลกัษณะ
รูปแบบของโครงการ และกําหนดราคาขายให้สอดคล้องกบักลุ่มลกูค้าเป้าหมายดงักล่าว ซึ่งจะส่งผลให้โครงการของ
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บริษัทฯ สามารถปิดการขายได้อยา่งรวดเร็ว รวมไปถงึการรักษาระดบักําไรของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตามท่ี
บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 

ทัง้นี ้โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะสามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภทหลกั ตามลกัษณะรูปแบบ
ของโครงการ และกลุม่ลกูค้าเปา้หมายท่ีบริษัทฯ กําหนดกลยทุธ์ ดงันี ้

รูปแบบของโครงการ ช่ือโครงการ 
ระดับรายได้ต่อเดือน 

(บาท / เดือน) 
กลุ่มลูกค้า 

Luxury Residence 
คอนโดมิเนียมสไตล์
เรียบหรู 

โครงการ The Knight I สขุมุวิท107 

โครงการ The Knight II สขุมุวิท107 

โครงการ Knightsbridge สขุมุวิท 107 

โครงการ Knightsbridge Sky River 
Ocean 

โครงการ Knightsbridge Sky City 
สะพานใหม่ 
โครงการ Knightsbridge The Ocean 

ศรีราชา 

30,000 - 60,000 บาท 
ขึน้ไป 

ระดบักลางบน - บน  
(Up-Scale) 

Boutique Living  
คอนโดมิเนียมสไตล์วิน
เทจร่วมสมยั 
 
 

โครงการ Kensington สขุมุวิท 107 

โครงการ Notting Hill สขุมุวิท 107 

โครงการ Villa Lasalle สขุมุวิท 105 

โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย 

โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร 

โครงการ Kensington พหล-เกษตร 

โครงการ Kensington เกษตร-ศรีราชา 
เฟส1 
โครงการ Kensington เกษตร-ศรีราชา 
เฟส2 

20,000 - 35,000 บาท 
ขึน้ไป 

ระดบักลาง - กลางบน 
(Mid-range) 

Modern Habitat 
คอนโดมิเนียมสําหรับ
คนรุ่นใหม่ 

โครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 

โครงการ B-Loft สขุมุวิท 115 

โครงการ B-Republic สขุมุวิท 101/1 

20,000 - 35,000 บาท 
ขึน้ไป 

ระดบักลาง - กลางบน 
(Mid-range) 
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รูปแบบของโครงการ ช่ือโครงการ 
ระดับรายได้ต่อเดือน 

(บาท / เดือน) 
กลุ่มลูกค้า 

โครงการ Pause A สขุมุวิท 107 

โครงการ Pause B สขุมุวิท 107 
โครงการ Pause สขุมุวิท 115 

โครงการ Pause สขุมุวิท 103 

โครงการ Pause iD สขุมุวิท 107  

Eco GreenResort 
คอนโดมิเนียมเพ่ือ
ธรรมชาติ และ
สิง่แวดล้อม 

โครงการ Tropicana เอราวณั 

โครงการ The Cabana สําโรง 
 

17,000 - 30,000 บาท 
ขึน้ไป 

ระดบักลางและวยัเร่ิม
ทํางาน 

(Entry-level) 

 
นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการสําหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการท่ีอยู่อาศัยใกล้กับระบบ

ขนสง่มวชนระบบรางในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยงัได้มีการเจาะกลุม่ลกูค้าใหม่ๆ 
เพ่ือเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าเปา้หมายประเภทพนกังานท่ีทํางานอยู่ในนิคม
อตุสาหกรรมต่างๆ ซึง่ต้องการท่ีพกัอาศยัในทําเลท่ีเดินทางไปมาสะดวกระหว่างโรงงาน และอยู่ใกล้แหลง่อํานวยความ
สะดวกท่ีตอบสนองต่อการใช้ชีวิตท่ีทนัสมยั รวมทัง้กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติท่ีทํางานในประเทศไทยท่ีมองหาท่ีพัก
อาศยัท่ีไม่วุ่นวาย มีความปลอดภยัสงู แต่ยงัมีความสะดวกในการเดินทางเข้ามาทํางานภายในนิคมอตุสาหกรรม และ
ยังใกล้แหล่งอํานวยความสะดวกท่ีมีระดับอีกด้วย เช่น โครงการ Tropicana เอราวัณสถานีรถไฟฟ้า BTS เอราวัณ
ภายใต้ Eco Green Resort ซึ่งท่ีตัง้โครงการใกล้กับกลุ่มบริษัทโตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า และพานาโซนิคเป็นต้น หรือ 
โครงการ KnightsBridge the Ocean Sriracha ซึ่งทัง้ 2 ทําเล มีอุปสงค์ของชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากซึ่ง
จากการวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้
ออกแบบพืน้ท่ีภายในห้องชดุและ รูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใช้สอยในสไตล์ญ่ีปุ่ น ซึ่งทําให้ลกูค้าชาวญ่ีปุ่ นมีความ
ประทบัใจ เน่ืองจากสามารถตอบสนองกบัวิถีชีวิตท่ีคุ้นเคย เป็นต้น 

2.2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
บริษัทฯ มีทีมขายท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจในตวัสินค้า รวมถึงความรู้

เก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์โดยรวมเป็นอย่างดี ทีมขายของบริษัทฯ จะรับรองลกูค้าทัง้ท่ีเข้ามาแวะเย่ียมชมโครงการท่ี
สํานกังานขาย และห้องตวัอย่าง ณ ท่ีตัง้โครงการ และทางโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือติดต่อ
เข้ามาผ่านทางสํานกังานขายของโครงการนอกจากนี ้สําหรับลกูค้าประเภทบริษัท หรือลกูค้าระดบัผู้บริหารของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีออกไปแนะนํา และนําเสนอสินค้าให้กบัลกูค้าเหลา่นัน้โดยตรงถึงท่ีทํางาน หรือสถานท่ีท่ีลกูค้า
สะดวก และบริษัทฯ ยงัมีเว็บไซต์ www.origin.co.th และระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ซึ่งลกูค้าสามารถ
เข้าไปอ่านและศึกษารายละเอียดเบือ้งต้นของแต่ละโครงการได้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัทําการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
โครงการผ่านส่ือรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา การแจกแผ่นพับ (Brochure) หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ การ
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จดัตัง้บทู การออกงานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น รวมถึงการสง่เสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นยอดขาย 
เช่น การให้ของแถม การให้ส่วนลดเงินสด เป็นต้นนอกเหนือจากทีมขายมืออาชีพของบริษัทฯแล้ว สําหรับกลุ่มลกูค้า
ชาวต่างชาติ บริษัทฯจะใช้บริษัทท่ีเป็นตวัแทนขายมืออาชีพท่ีมีช่ือเสียง และมีคณุภาพมาร่วมงานในการขายให้กบัทาง
บริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจ่ายค่านายหน้าให้กบัทีมขายของบริษัทฯและบริษัทท่ีเป็นตวัแทนขายเพ่ือเป็นการกระตุ้น
ยอดขายของบริษัทฯ อีกทางหนึง่ 

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขัน 

(1) ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีอตัราการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง โดยผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) ในปี 2558 ขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 เร่งขึน้จากปีก่อนหน้าท่ีขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปีท่ีแล้ว ฟื้นตัวตาม
ความสามารถในการเร่งใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคบริการท่ีขยายตวัดี และการบริโภคภาคเอกชนท่ีทยอยฟืน้ตวั จากความ
เช่ือมัน่ท่ีปรับดีขึน้และราคาพลงังานท่ีอยู่ในระดบัต่ํา รวมทัง้ได้รับผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพิ่มเติม
และการขยายตวัด้านการทอ่งเท่ียว (แหลง่ท่ีมา: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ) 

สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์จะสามารถขยายตวัร้อยละ 3.5 จาก
การลงทนุภาครัฐท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการลงทนุยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนสง่ 
และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุในปี 2559 ท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้การเติบโตในภาคการท่องเท่ียว ในขณะท่ีอตัรา
เงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2558 ยงัอยู่ในระดบัต่ํา ตามแนวโน้มราคาพลงังานท่ีส่งผลให้แรงกดดนัด้านต้นทนุลดลง อย่างไรก็
ตามยงัคงมีปัจจยัเส่ียงต่อเศรษฐกิจ คือ การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกท่ียงัอ่อนแอ กระทบต่อการสง่ออกและรายได้ภาค
การเกษตร 

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
หน่วย : ร้อยละ 

 
 ท่ีมา: สํานกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
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ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงดาํเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนปรนซึ่งยังจาํเป็นเพ่ือสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิไทย โดยมีปัจจยัท่ีต้องระมดัระวงั คือ การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีออ่นแอ รวมทัง้ความผนัผวน
ในตลาดการเงินโลกท่ีอาจมีมากขึน้ ทัง้นีห้ากเศรษฐกิจไทยยงัไม่ฟืน้ตวัอย่างชดัเจนแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ก็ยงัน่าจะ
ทรงตวัในระดบัต่ําตอ่ไป สําหรับดอกเบีย้ท่ีอยูอ่าศยัลอยตวับคุคลทัว่ไปของ 6 ธนาคารใหญ่ ในปี 2558 มีการปรับลดลง
ถึง 4 ครัง้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม จาก 7.09% ลงมาท่ี 6.83% และปรับเพิ่มขึน้ 1 ครัง้ในเดือนสิงหาคมจาก 
6.83% มาท่ี 6.85% และคงท่ีถงึสิน้ปี 

ดอกเบีย้ท่ีอยูอ่าศยัลอยตวับคุคลทัว่ไปของ 6 ธนาคารใหญ่ 
หน่วย: ร้อยละ  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
 

ข้อมลูจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตวัเลขการขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัส่วนบุคคล ณ พฤศจิกายน ปี 
2558 มลูคา่อยูท่ี่ 1.83 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.2 จากสิน้ปี 2557 โดยมีซึง่ถือวา่ชะลอตวัตอ่เน่ืองจากปี 2557 ท่ีมี
อตัราการเติบโตร้อยละ 12.2 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีอตัราการเติบโตร้อยละ 12.5  ทัง้นี ้เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอลงต่อเน่ืองและความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซือ้ท่ีอยู่อาศัย ประกอบกับ
ธนาคารพาณิชย์เพิ่มความระมดัระวงัการปล่อยสินเช่ือทําให้จํานวนท่ีอยู่อาศยั ท่ีได้รับอนุมติัสินเช่ือปล่อยใหม่จาก
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลลดลง อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศษจิกายน ซึ่งมาตรการกระตุ้ น
อสงัหาริมทรัพย์ประกาศใช้  ตวัเลขขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัส่วนบคุคลเพิ่มขึน้อย่างชดัเจน และคาดว่าจะเพิ่มขึน้มาก
ในเดือนธนัวาคมด้วย 
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ค่าเฉล่ียอตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่อาศยับคุคลทัว่ไปลอยตวัของ 6 ธนาคารใหญ่
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สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสว่นบคุคล 

 
หน่วย: ล้านบาท 
 ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 
สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี 2558  ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลกั 2 ประการ คือ การชะลอตัวของ

เศรษฐกิจ และ ราคาท่ีดินท่ีปรับตวัสงูขึน้มาก อย่างไรก็ตามความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อ
ขยายเป็นปัจจยัท่ีสําคญัของการขยายตวัของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัในทําเลท่ีรถไฟฟา้กําลงัจะไปถงึ  

ในด้านอุปสงค์ ยอดคงค้างสินเช่ือส่วนบุคคลเพ่ืออสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 9 เดือน ปี 2558 
ขยายตวัร้อยละ 6.2 จากสิน้ปี 2557 

ในด้านอุปทาน  ยอดคงค้างสินเช่ือผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 9 เดือน ปี 2558 
ขยายตวัร้อยละ 3.9 จากสิน้ปี 2557 

สนิค้าท่ีเปิดขายมากท่ีสดุก็คืออาคารชดุ โดยมีจํานวน 62,833 หน่วยหรือ 58% ของหน่วยขายเปิดใหมท่ัง้หมด 
รองลงมาก็คือทาวน์เฮาส์ 25,000 หน่วย (23%) และบ้านเด่ียว 12,564 หน่วย (12%) 

ในด้านราคา ราคาท่ีดินและราคาท่ีอยู่อาศัยเดือนธันวาคมปี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2557 โดยเฉพาะราคาท่ีดินเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 15.9  ขณะท่ีบ้านเด่ียวพร้อมท่ีดิน ทาวน์เฮ้าส์พร้อมท่ีดิน 
และอาคารชดุ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.1 ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 6.5 ตามลําดบั    

(3) ภาวะตลาดคอนโดมิเนียม 
ตวัเลขจํานวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑลมีการ

เติบโตเพิ่มขึน้เฉล่ียร้อยละ 7.04 ต่อปีระหว่างปี 2552 - ปี 2557 โดย จํานวนบ้านจัดสรร มีตวัเลขการเติบโตสงูท่ีสดุ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.16 ตามมาด้วยจํานวนอาคารชดุมีตวัเลขการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.30 ในขณะท่ีจํานวนบ้านสร้างเอง
มีตวัเลขการเติบโตต่ําสดุโดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.88 ระหวา่งปี 2552 - ปี 2557 

สําหรับปี 2557 มีจํานวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวดั
ปริมณฑลจํานวนทัง้สิน้ 133,479 หน่วย ซึง่ประกอบด้วย (1) บ้านจดัสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบการ) จํานวน 33,525 
หน่วย (2) บ้านสร้างเองจํานวน 24,896 หน่วย และ (3) อาคารชดุจํานวน 75,058 หน่วย  
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ณ  มกราคม  ถึง  พฤศจิกายน  ปี  2558 มีจํานวนท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จ  และจดทะเบียนเพิ่มในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวดัปริมณฑลจํานวนทัง้สิน้ 111,636 หน่วย เม่ือเทียบกับ ปี 2557 ลดลงร้อยละ 6.9 ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) บ้านจดัสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบการ) จํานวน 31,302 หน่วย ลดลงร้อยละ 6.5 (2) บ้านสร้างเอง
จํานวน 21,251 หน่วย ลดลงร้อยละ 3.3 และ (3) อาคารชดุจํานวน 59,083 หน่วย ลดลงร้อยละ 11.8 

 
จํานวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึน้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (แบง่ตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั) 

หน่วย: หน่วย 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

สําหรับปี 2558 โครงการคอนโดมิเนียมท่ีเปิดโครงการใหมใ่นเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจํานวนทัง้สิน้ 
62,833 หน่วย ลดลงร้อยละ 3.8 จาก ปี 2557 ซึ่งมีจํานวนเปิดตวัใหม่รวม 65,298 หน่วย อนัเน่ืองมาผู้ประกอบการ
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการชะลอการลงทนุอย่างมากในช่วงต้นปี และมีสินค้าคงเหลือในตลาดค่อนข้างสงู แต่
เม่ือภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มดีขึน้ และสถานการณ์ทางการเมืองมีความชดัเจนมากขึน้ และอตัราดอกเบีย้เงินกู้  
(MLR) ลดลง สง่ผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กลบัมาเปิดตวัโครงการมากขึน้ในคร่ึงปีหลงั อย่างไร
ก็ตามในด้านมูลค่าของโครงการคอนโดมิเนียมท่ีเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 37.7 จาก ปี 2557 เน่ืองจาก
ผู้ประกอบการหนัมาเปิดโครงการราคาระดบับนมากขึน้ และชะลอการเปิดตวัสนิค้าระดบั 1 ถงึ 3 ล้านบาท 
จํานวนหน่วย และมลูคา่ของคอนโดมิเนียมท่ีเปิดตวัใหมใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

ประเภทที่อยู่อาศัย 
ปี 2557 ปี 2558 

อัตราการ
เตบิโต 

ปี 2557 ปี 2558 
อัตราการ
เตบิโต 

(หน่วย) (หน่วย) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

คอนโดมิเนียม 65,298 62,833  -3.8% 173,197  238,567  37.7% 

บ้านเด่ียว 13,830  12,564  -9.2% 72,067  96,589  34.0% 

ทาวน์เฮ้าส์ 27,136  25,000  -7.9% 68,692  69,347  1.0% 

บ้านแฝด 5,103 5,073  -0.6% 16,189  19,248  18.9% 

อาคารพาณิชย์ 2,679  2,518  -6.0% 14,127  11,302  -20.0% 

รวม 114,046  107,982 -5.3% 344,271  435,054 26.4% 

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

ประเภทที่อยู่อาศัย 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

อัตราการ
เตบิโต

เฉล่ียต่อปี 
(CAGR)  
(ร้อยละ) 

ม.ค.-พ.ย. 
ปี 2557 

ม.ค.-พ.ย.  
ปี 2558 

บ้านจดัสรร 21,634 24,476 26,994 23,174 37,577  33,525 9.16  30,295   31,302  
อาคารชดุ 53,725 59,919 34,734 78,391 71,440 75,058 6.92  66,951   59,083  
บ้านสร้างเอง 19,618 22,498 20,128 23,437 23,285 24,896 4.88  22,728   21,251  
รวม 94,977 106,893 81,856 125,002 132,302 133,479 7.04  119,974   111,636  
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 จํานวนห้องคอนโดมิเนียมท่ีขายได้เพิ่มขึน้จาก 44,722 หน่วย ในปี 2557 เป็น 59,020 หน่วย ในปี 2558 หรือ
คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.0 จากการฟืน้ตวัของตลาดคอ่นข้างชดัเจนหลงัจากลดลงอยา่งมากในปี 2557 อยา่งไรก็
ตามจํานวนห้องคอนโดมิเนียมคงเหลือรอการขายมีปริมาณมากท่ียกมาจากปี 2557 ถงึ 63,536 หน่วย เม่ือรวมกบั
สนิค้าท่ีเปิดขายใหม ่สง่ผลให้แม้จะมีจํานวนขายได้เพิ่มขึน้ในปี 2558  แตก็่ยงัไม่สามารถดดูซบัให้จํานวนคงเหลือลดลง 
จํานวนห้องคอนโดมิเนียมคงเหลือ ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้เป็น 67,349 หน่วย แตก็่เป็นการเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 6.0  
 

จํานวนห้องคอนโดมิเนียมท่ีขายแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
หน่วย: หน่วย 
ท่ีมา:  (1) Agency for Real Estate Affair (AREA) 

 
จากข้อมลูของกรมท่ีดิน ตวัเลขจํานวนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัรวมในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดั

ปริมณฑลสําหรับงวด ม.ค.-พ.ย. ปี 2558 มีจํานวน 166,157 หน่วย เพิ่มขึน้จากงวด ม.ค.-พ.ย. ปี 2557 ท่ีจํานวน 
155,622 หน่วย หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ประมาณร้อยtละ 6.8 ทัง้นี ้พิจารณาตามประเภทท่ีอยู่อาศยัจะพบว่า จํานวน
บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ มีตวัเลขการโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีอยู่อาศยัประเภท
บ้านเด่ียวเป็นเพียงท่ีอยูอ่าศยัประเภทเดียวท่ีมีตวัเลขการโอนกรรมสทิธ์ิลดลง 
จํานวนการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัใน กทม และปริมณฑล (แบง่ตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั) 
หน่วย: หน่วย 

ประเภทที่อยู่
อาศัย 

2553 2554 2555 2556 2557 
ม.ค.-พ.ย. 
ปี 2557 

ม.ค.-พ.ย.  
ปี 2558 

อัตราการ
เตบิโต 

(ร้อยละ) 
คอนโดมิเนียม 73,441 60,291 66,767 74,942  66,688  60,660   61,689  1.7 
บ้านเด่ียว 32,357 27,037 27,577 31,842  30,974  29,222   27,456  -6.0 
ทาวน์เฮ้าส์ 56,226 47,308 46,784 55,563  54,278  48,715   58,098  19.3 
บ้านแฝด 5,486 4,201 4,392 5,456  6,299  5,700   6,213  9.0 
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อาคารพาณิชย์ 16,250 12,525 13,589 14,189  11,896  11,325   12,701  12.2 

รวม 183,760 151,362 159,109 181,992 170,135 155,622 166,157 6.8 

ท่ีมา: กรมท่ีดิน 
 

(4) การแข่งขันในธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมเินียม  
การแข่งขนัในตลาดท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมนัน้มีคูแ่ข่งหลายราย โดยบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ี

เป็นคู่แข่งขนัส่วนใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมท่ีมีทําเลท่ีตัง้ตามแนวระบบ
ขนส่งมวลชนระบบรางท่ีเปิดให้บริการแล้วและท่ีอยู่ในระหว่างก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เน่ืองจากโดยทั่วไปแล้วการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้
ระยะเวลาในการพัฒนาค่อนข้างนานอีกทัง้ผู้ ประกอบการจําเป็นต้องศึกษาถึงความต้องการของผู้ บริโภคหรือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนรวมถึงการสร้างความแตกต่างของโครงการท่ีชดัเจนเพ่ือทําให้โครงการประสบความสําเร็จใน
การขาย  

ภาวะสถานการณ์ทัง้ทางด้านต้นทุนการพัฒนาท่ีปรับตัวสูงขึน้และการให้สินเช่ือสําหรับผู้ประกอบการท่ี
เข้มงวดมากขึน้ รวมทัง้สถานการณ์การขายท่ียงัไม่ฟืน้ตวัมากนัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องใช้ความสามารถ และ
ความมีประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านการเงิน การพฒันาโครงการ และการตลาด รวมทัง้การศึกษาความต้องการผู้บริโภค
อยา่งจริงจงั จงึจะสามารถชิงสว่นแบง่การตลาดได้มากขึน้ ชดเชยกบัสถานการณ์ตลาดท่ีเร่ิมจะฟืน้ตวั 

หากพิจารณาสภาพการแข่งขนัของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ เช่ือว่าทําเลท่ีตัง้ของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ 
เป็นโครงการท่ีตัง้อยู่บนทําเลท่ีมีศกัยภาพและเป็นทําเลใหม่ๆ ท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสงู เช่น พืน้ท่ีสว่นต่อขยายสถานี
รถไฟฟ้า หรือพืน้ท่ีใหม่ (Virgin Area) ท่ียังไม่มีโครงการท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม หรือ พืน้ท่ีแถบนิคม
อตุสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี ้ทกุโครงการของบริษัทฯ จะเน้นการออกแบบโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique 
Design) และสามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยได้สูงสุด ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และทําให้มีการซือ้
โครงการกบับริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง หรือเป็นการแนะนําแบบบอกตอ่ (word of mouth) รวมทัง้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญั
กบัการให้บริการหลงัการขาย เช่น การอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั การบริการรับจ้าง
บริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุให้แก่โครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันา เป็นต้น  

 

2.3     การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

การจัดซือ้ที่ดนิ 

ในการจดัหาท่ีดินเพ่ือนํามาพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เม่ือได้รายละเอียดของทางกายภาพของท่ีดิน
เบือ้งต้น บริษัทฯ จะทําการกําหนดรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับทําเลท่ีตัง้ตามสมมติุฐานต่างๆ และศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการทัง้ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการตลาด ซึ่งเม่ือบริษัทฯ พิจารณาปัจจยัต่างๆ ตามท่ี
กําหนดไว้ และเห็นความเป็นไปได้ในการพฒันาแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาท่ีดินอย่างน้อย 2 แปลง เพ่ือเปรียบเทียบการ
ใช้ประโยชน์ของท่ีดิน และเพ่ือต่อรองราคาซือ้ท่ีดิน โดยนโยบายการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ จะเป็นการซือ้แล้วพฒันาทนัที
โดยคํานึงถึงความต่อเน่ืองในการพฒันาโครงการในทกุๆ รอบของการพฒันาโครงการประมาณ 1 - 2 ปี ของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ซือ้ท่ีดินเพ่ือเก็บสะสมไว้รอการพฒันานานจนเกินไป เน่ืองจากไม่ต้องการมีภาระต้นทนุการถือครอง
ท่ีดินโดยไม่จําเป็น และเพ่ือลดความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงกฏหมายการใช้ท่ีดินในอนาคต เว้นแต่จะเป็นท่ีดินท่ี
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บริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีศกัยภาพสงูในการพฒันา และราคาอยู่ในระดบัท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทนุสงูทัง้นี ้การจดัหา
ท่ีดินของบริษัทฯ มีทัง้การจดัหาท่ีดินโดยบริษัทฯ เองและผ่านนายหน้าค้าท่ีดิน และบริษัทฯ ซือ้ขายท่ีดินในนามบริษัทฯ 
เทา่นัน้ ซึง่หากบริษัทฯ พิจารณาใช้นายหน้าในการจดัซือ้ท่ีดิน บริษัทฯ จะจ่ายคา่นายหน้าตามอตัราตลาด 

การจัดหาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 

 บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทดงักล่าวจะทําหน้าท่ีร่วมกับฝ่ายพฒันา
โครงการของบริษัทฯ เพ่ือควบคุมการทํางานของผู้ รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนตามแบบ และสร้างเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด ในการคดัเลือกบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้างนัน้ บริษัทฯ 
จะพิจารณาจาก ช่ือเสียง ผลงาน ประสบการณ์ และความพร้อมของทีมงานของบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง
เป็นหลกั โดยในการคดัเลือกบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง บริษัทฯมีกระบวนการในการคดัเลือกดงันี ้

 การจดัเตรียมรายละเอียดขอบเขตงาน และแผนงานการบริหารโครงการ เพ่ือจดัส่ง และขอรับใบเสนอราคา
จากบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง 

 การพิจารณาเปรียบเทียบราคา และขอบเขตงานท่ีเสนอจากบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้างตา่งๆ  
 การคดัเลือกคณุสมบติัของบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง โดยฝ่ายพฒันาโครงการ และฝ่ายจดัซือ้ของ

บริษัทฯ   
 เสนอตอ่ผู้ มีอํานาจอนมุติัของบริษัทฯ เพ่ือสรุปผลคดัเลือก และเข้าทําสญัญา 

การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ในการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯมีกระบวนการในการคดัเลือกดงันี ้
 การจัดเตรียมรายละเอียดเงื่อนไขการว่าจ้างโดยฝ่ายพฒันาโครงการของบริษัทฯ จดัเตรียมรายละเอียด

ขอบเขตงาน และเง่ือนไขการว่าจ้างเพ่ือจัดส่งจดหมายเชิญการเข้าร่วมการประกวดราคาให้แก่บริษัท
ผู้ รับเหมาตามรายช่ือท่ีผา่นการคดัเลือกเบือ้งต้นในการประมลูงาน (Approved Vendor List) 

 พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาหลงัจากได้รับข้อเสนอการบริการจากผู้ รับเหมารายต่างๆ แล้ว
คณะกรรมการจัดซือ้ และฝ่ายพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะทําการคัดเลือกผู้ รับเหมาท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณมาเปรียบเทียบ และเสนอผู้ มีอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ เพ่ือสรุปผลการ
คดัเลือก  

 การอนุมัตเิพ่ือเข้าทาํสัญญา หลงัจากท่ีบริษัทฯได้สรุปผลการคดัเลือกผู้ รับเหมาแล้ว จะเสนอต่อผู้ มีอํานาจ
อนมุติัของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติั และเข้าทําสญัญากบัผู้ รับเหมาดงักลา่วตอ่ไป 
 

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

 ในการจดัหาวสัดกุ่อสร้างหลกัท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น อิฐ หิน ปนู ทราย และเหล็ก เป็นต้น บริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างทัง้หมด ตามสญัญาวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างโดยกําหนด
ราคาท่ีแน่นอนในสญัญา (Turnkey Contract) โดยคํานวณรวมเป็นสว่นหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้าง อย่างไรก็ดี บริษัท
ฯ จะเป็นผู้จดัหาวสัดุก่อสร้างบางประเภทท่ีสามารถนบัจํานวนได้แน่นอน และมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสงูเช่น ลิฟท์ 
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เฟอร์นิเจอร์เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการจดัซือ้เพ่ือพิจารณาการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ ตามความเหมาะสม ก่อน
เสนอตอ่ผู้ มีอํานาจอนมุติัของบริษัทฯ 

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการศกึษาและพัฒนาโครงการ 

 การพฒันาโครงการต่างๆของบริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการดําเนินการท่ีแตกต่างกนัไปโดยจะขึน้อยู่กบัขนาด
และรูปแบบของแต่ละโครงการ ทัง้นี ้อาคาร Low Rise (อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน8 ชัน้) จะใช้เวลาในการก่อสร้าง
ประมาณ 12-15 เดือน ซึง่สร้างเสร็จเร็วกวา่การก่อสร้างอาคาร High Rise (อาคารท่ีมีความสงูมากกว่า 8 ชัน้ขึน้ไป) ซึง่
ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 24-36 เดือน รายละเอียดขัน้ตอนและระยะเวลาการก่อสร้างโดยประมาณสรุปดงันี ้

 
รูปแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาในการศกึษาและพฒันาโครงการ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 การก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างสาธารณปูโภคต่างๆ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะอยู่ภายใต้การควบคมุของ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม เร่ือง กําหนด หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางใน
การจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการท่ีมีขนาดตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตร หรือ การสร้าง
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อาคารสงูตัง้แต่ 23 เมตร หรือ 80 หน่วย ขึน้ไป จะต้องมีการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอ
ในขัน้ตอนของการขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย 

 นอกจากนี ้บริษัทฯได้มีมาตรการการป้องกันมลภาวะท่ีจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ในระหว่างการ
ก่อสร้าง และหลงัการก่อสร้าง เช่น  มีผ้าใบคลมุอาคารในระหว่างท่ีก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัเศษวสัดุก่อสร้างหล่นมาทํา
อนัตรายแก่ผู้สญัจรไปมา และเม่ือก่อสร้างเสร็จแล้ว ในอาคารนัน้ๆ จะมีระบบบําบดันํา้เสียสว่นกลาง ซึง่มาตรการตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมนัน้เป็นสิ่งท่ีบริษัทฯให้ความสําคญัและจัดให้ทุกโครงการมีการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีกําหนด
อย่างเคร่งครัดโดยท่ีผ่านมาบริษัทฯไม่มีประเด็นเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมี
นัยสําคัญในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมเพ่ือประกอบการขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย 

การวจัิยและพัฒนา 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญักับการออกแบบภายนอกอาคาร และการ
ออกแบบห้องชดุเป็นอนัดบัแรก ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการออกแบบให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึง
การออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดท่ีคุ้ มค่า (Best Function Unit Plan Design) ซึ่งถือเป็นจุดเด่นท่ีสําคัญของ
โครงการของบริษัทฯ  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและวิจยั มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการวิจยั เพ่ือกําหนดรูปแบบ และระดบัราคาสินค้าใน
โครงการ จากการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ อีกทัง้มีฝ่ายออกแบบผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ รับผิดชอบการพฒันา
รูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ เพ่ือให้ได้โครงการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค มีความได้เปรียบในการแข่งขัน 
และสอดคล้องกบัภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมทัง้สร้างความพงึพอใจสงูสดุในการใช้ชีวิต
ด้านท่ีอยูอ่าศยักบัผู้บริโภค   

ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมลูการสํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของ
ลูกค้าภายหลงัจากการเข้าซือ้ห้องชุดของบริษัทฯ ท่ีฝ่ายต่างๆ รวบรวมไว้ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพัฒนา
โครงการ และฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น โดยทีมงานฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑ์นําผลลพัธ์จากการประเมิน และกลัน่กรอง
ข้อมลูต่างๆ ดงักล่าวท่ีได้รับนําไปพฒันา และปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทัง้ทางด้านทําเลท่ีตัง้ รูปแบบอาคาร รูปแบบ
ห้อง ขนาดพืน้ท่ีห้อง การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ ประโยชน์พืน้ท่ีใช้สอย ให้เหมาะสมกบัความต้องการ และการดําเนินชีวิต 
ณ ปัจจบุนั ของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

 

2.4      งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีห้องชดุท่ีได้ทําสญัญาซือ้ขายแล้วแตย่งัไมไ่ด้โอนกรรมสทิธ์ิจากทัง้หมด 24 
โครงการ จํานวน  2,977 หน่วยคิดเป็นมลูคา่เท่ากบั  6,846 ล้านบาท 
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3.         ปัจจัยความเส่ียง 

 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ซึง่
การประกอบธุรกิจนี ้อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียงทัง้ภายในและภายนอก บริษัทฯ จงึมีการประเมินปัจจยั
เส่ียงและวางมาตรการป้องกนัความเส่ียงในทกุๆ ด้าน โดยปัจจยัเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจมี ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ความเส่ียงอันเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 

 

3.1.1 ความเส่ียงจากการจัดหาที่ดนิเพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีท่ีดินรอการพฒันา สําหรับการพฒันาโครงการใหม่จํานวน 11 โครงการ 
ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายถือครองทรัพย์สินหรือท่ีดินเปล่าท่ีไม่พร้อมจะพฒันา แต่บริษัทฯ จะใช้
วิธีวางแผนในการจัดซือ้ท่ีดินให้เพียงพอต่อรอบระยะเวลาในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ (1-2 ปี) บริษัทฯ  จะ
พิจารณาจดัซือ้ท่ีดินแต่ละแห่งโดยศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นในการพฒันาโครงการ รวมถึงความเหมาะสมของกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายในบริเวณท่ีดินดงักล่าวแล้วจึงดําเนินการจัดซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการ ทําให้บริษัทฯ ไม่ได้ถือท่ีดิน
เปล่าท่ีไม่พร้อมจะพฒันาไว้ เว้นแต่จะเป็นท่ีดินท่ีบริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีศกัยภาพสงูในการพฒันา และราคาอยู่ในระดบัท่ี
ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าต้นทุนทางการเงิน ดังนัน้บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในการจัดหาท่ีดินเพ่ือพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ในอนาคต และโครงการท่ีผ่านมาในอดีตของบริษัทฯ สว่นใหญ่ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กบัสถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทําให้บริษัทฯ มีความเส่ียงเพิ่มเติมท่ีจะไมส่ามารถ
จดัหาท่ีดินท่ีอยูใ่กล้กบัสถานีขนสง่มวลชนระบบรางเพ่ือการพฒันาโครงการได้ อนัเน่ืองมาจากการแข่งขนัในการซือ้ท่ีดิน
ของผู้ประกอบการรายอ่ืนหรือราคาท่ีดินท่ีสูงขึน้ซึ่งอาจทําให้บริษัทฯ ต้องจัดซือ้ท่ีดินในราคาแพงขึน้และอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่ออตัราผลตอบแทนในการลงทนุฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตอย่าง
มีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือว่าการถือครองท่ีดินเปล่าท่ีไม่พร้อมพัฒนา ไว้นอกรอบระยะเวลาในการพัฒนา
โครงการของบริษัทฯ ในช่วง (1-2 ปี) จะก่อให้เกิดความเส่ียงโดยตรงกับบริษัทฯ แล้วยงัทําให้เกิดต้นทนุในการพัฒนา
โครงการเพิ่มขึน้จากต้นทนุทางการเงินท่ีต้องใช้ไปในการซือ้ท่ีดินเก็บไว้  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในระยะยาว เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการพฒันาให้สงูกว่า
ต้นทนุทางการเงินในการถือครองท่ีดินระยะยาว รวมถงึบริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันายหน้าจดัหาท่ีดิน ทําให้บริษัทฯ 
เช่ือวา่จะสามารถจดัหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพ และสร้างผลประกอบการท่ีดีในอนาคตได้ 

3.1.2 ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ มีรายได้หลักจากผลติภัณฑ์ประเภทคอนโดมเินียมชนิดเดียว 

ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ เน้นการพฒันาโครงการอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารคอนโดมิเนียมเพียงประเภทเดียว 
ทัง้ในรูปแบบอาคาร Low Rise และอาคาร High Rise ดังนัน้บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงหากตลาดอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดภาวะอปุทานล้นตลาด (จํานวนห้องชุดพกัอาศยัเพิ่ม
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สงูขึน้เกินกว่าความต้องการของผู้บริโภค) รวมถึงหากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงความต้องการท่ีอยู่อาศยั
ประเภทคอนโดมิเนียมไปยงัโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทอ่ืน เช่น บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น ซึง่เป็นโครงการท่ีบริษัทฯ 
ไมไ่ด้พฒันาในปัจจบุนั ทําให้อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตามก่อนการลงทนุพฒันาโครงการแต่ละโครงการ บริษัทฯ ได้ศกึษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด ไม่ว่า
จะเป็นการวางแผนงานอย่างรอบคอบทัง้ในเร่ืองของรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีนําเสนอ ทําเลท่ีตัง้ของโครงการ การกําหนด
ราคาขายตอ่ห้อง ภาวะตลาดความต้องการของผู้ ซือ้ เงินลงทนุท่ีต้องใช้ในการพฒันา และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการลงทนุ ทําให้คอนโดยงัมีแนวโน้มเติบโต รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนั ท่ียงัต้องการอยู่คอนโดมากขึน้ 
และเม่ือเร่ิมลงทนุพฒันาโครงการ บริษัทฯ จะมีการติดตามข้อมลูข่าวสารตา่งๆ เพ่ือใช้ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้บริษัท
ฯ ยงัมีโอกาส และแนวโน้มในการพิจารณาการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทอ่ืนได้ในอนาคต หากบริษัทฯ เล็งเห็น
โอกาสทางการตลาดสําหรับโครงการดงักลา่ว ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตรวมถึงผลตอบแทนการลงทนุท่ีเหมาะสม บริษัท
ฯ ก็พร้อมท่ีจะเข้าไปพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัในลกัษณะดงักล่าวในอนาคต ทัง้นี ้ออริจิน้ วนั อยู่ระหว่างการวางแผน
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่าเป็นท่ีพกัอาศยัท่ีศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  

3.1.3 ความเส่ียงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง และต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มสูงขึน้ 

ต้นทนุการก่อสร้างของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทนุราคาวสัดกุ่อสร้าง และต้นทนุคา่แรง เป็นหลกั ทัง้นี ้ดชันีราคา
วสัดกุ่อสร้างเฉล่ียในแต่ละปี ตัง้แต่ปี 2552-2557 เท่ากบั 110.8 113.3 120.4 124.7 125.8 และ 126.7 ตามลําดบั ซึ่ง
คิดเป็นอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียต่อปี (CAGR) ตัง้แต่ปี 2552 ถึง 2557 เท่ากบัร้อยละ 2.71 (ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์) 
นอกจากนี ้ต้นทนุค่าแรงมีการปรับเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้จากนโยบายของภาครัฐในการกําหนดอตัราค่าแรงขัน้ต่ํา
ท่ีอตัรา 300 บาทตอ่วนั ทําให้อาจสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุคา่แรง และต้นทนุการก่อสร้างในอนาคตของบริษัทฯ 

ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้างเฉล่ียทัง้ปี 2558  ลดลงร้อยละ 5.1  เม่ือเทียบกบัปี  2557 (ปี 2557 สงูขึน้ร้อยละ 0.7) การ
ก่อสร้างโดยภาพรวมชะลอตวัสาเหตจุากปัจจยัหลายๆ ด้าน ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์วิตกกงัวลจากการชะลอตวั
ของภาวะเศรษฐกิจ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา  ปัญหาหนีส้ินครัวเรือนเพิ่มสงูขึน้  ส่งผลต่อกําลงัซือ้ของผู้บริโภค  ความ
เข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์  สําหรับการก่อสร้างภาครัฐส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณา
รายละเอียดการจดัจ้างและการทําสญัญา ยงัไมไ่ด้เร่ิมก่อสร้าง (ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์) 

 อย่างไรก็ตาม การจดัหาวสัดกุ่อสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการนัน้ โดยสว่นใหญ่บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดซือ้วสัดุก่อสร้างหลกั โดยคํานวณรวมเป็นส่วนหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้าง ดงันัน้ หากวสัดุ
ก่อสร้างหลกัปรับตวัสงูขึน้ในระหว่างการก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เน่ืองจากผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับ
ความเส่ียงดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีวัสดุก่อสร้างหลักปรับตัวสูงขึน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าราคาค่าจ้าง
ก่อสร้าง บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างสามารถเจรจากบับริษัทฯ เพ่ือพิจารณาปรับเพิ่มมลูค่าราคาค่าจ้างก่อสร้างตามความ
เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาวสัดุก่อสร้างบางประเภทท่ีสามารถนับจํานวนได้แน่นอนและมีราคาต่อ
หน่วยคอ่นข้างสงู เช่น ลฟิท์ เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น ดงันัน้ หากราคาวสัดกุ่อสร้างในสว่นนีป้รับสงูขึน้ 
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่กําไรขัน้ต้นในสว่นท่ีบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ทําสญัญาซือ้ขายสําหรับวสัดกุ่อสร้างดงักลา่ว 
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สําหรับรายการวสัดกุ่อสร้างเช่นลฟิท์ เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้นท่ีบริษัทฯ เป็นผู้จดัหาเองบริษัทฯ 
จะกําหนดประเภท ชนิด และรุ่น เพ่ือตกลงราคาและทําสญัญาซือ้ขาย หรือใบสัง่ซือ้สินค้าดงักล่าวกับผู้ผลิตสินค้าไว้
ตัง้แตเ่บือ้งต้น ทําให้บริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางด้านราคาในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินแนวโน้มของราคาวสัดุก่อสร้างอย่างสม่ําเสมอเพ่ือท่ีจะกําหนด
ราคาวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างในแตล่ะโครงการให้ได้อยา่งเหมาะสมโดยหลงัจากท่ีตกลงราคากบัผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วบริษัทฯจะทําการเซ็นสัญญาว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างโดยกําหนดราคาท่ีแน่นอนในสัญญา (Turnkey 
Contract) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัพิจารณาคดัเลือกว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความสามารถใน
การควบคมุต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.1.4 ความเส่ียงจากความสาํเร็จของโครงการที่กาํลังพัฒนาอยู่และโครงการในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายจํานวน 24 โครงการ โดยแบ่งเป็น โครงการท่ี
พฒันาแล้วเสร็จจํานวน 11 โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 4,029 ล้านบาท และโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการพฒันา 
จํานวน 13 โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 11,125 ล้านบาท และโครงการในอนาคต จํานวน 11 โครงการ  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะมีความไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัความสําเร็จของโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา
และโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ดงักล่าว ทัง้นี ้ความสําเร็จในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะ
ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ หลายด้าน ได้แก่ ความเพียงพอของเงินทนุสําหรับการพฒันาโครงการ ภาวะ เศรษฐกิจในประเทศ
ความผนัผวนทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจในระดบัภมิูภาคและเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงของนโยบายท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจบุนัเก่ียวกบัภาษีการเงินและการคลงัของประเทศไทย อปุสงค์และอปุทานของคอนโดมิเนียม ความคืบหน้าของการ
ขยายระบบขนส่งมวลชนระบบราง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่และกําลงัซือ้ของผู้ ซือ้ เช่น อตัรา
ดอกเบีย้ราคานํา้มัน เป็นต้น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงในการดําเนินโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาและ
โครงการในอนาคตให้ประสบความสําเร็จ และอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

3.1.5 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพฒันาแล้วเสร็จ และโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการพฒันา และโครงการในอนาคตในแถบพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้หมด 16 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 
7,043 ล้านบาท  

ทัง้นี ้หากพืน้ท่ีแถวบริเวณจงัหวดัสมทุรปราการมีภาวะอปุทานล้นตลาด และมีผู้ประกอบการหลายรายในพืน้ท่ี
ดงักลา่วจะทําให้บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการกระจกุตวัของโครงการในแถบพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

3.1.6 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) น้อยราย 

ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างหลายรายเพ่ือก่อสร้างโครงการ โดย
เป็นรูปแบบสญัญาการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จท่ีกําหนดราคาท่ีแน่นอนในสญัญา (Turnkey contract) เพ่ือทําการก่อสร้าง
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ตามแบบท่ีบริษัทฯ กําหนด ทัง้นี  ้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีในการทํางานกับผู้ รับเหมาก่อสร้างในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่วและผู้ รับเหมาก่อสร้างรายดงักลา่วไม่เคยผิดนดัในการสง่มอบงานให้กบับริษัทฯ และงานท่ีสง่มอบให้
บริษัทฯ มีความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและแบบตามท่ีได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี  ้บริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างดงักลา่วไมใ่ช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

อย่างไรก็ตาม โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในอดีตยงัมีจํานวนไม่มาก ดงันัน้ อาจทําให้พิจารณา
ได้ว่า บริษัทฯ มีการพึ่งพิงบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างน้อยราย ทัง้นี  ้ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์มากขึน้ และมีการเพิ่มทะเบียนรายช่ือผู้ รับเหมาก่อสร้าง ทําให้ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่าสดัส่วนการ
พึ่งพิงผู้ รับเหมาก่อสร้างน้อยรายจะลดลงตามลําดับ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ ตามข้อกําหนดคณุสมบติัท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ เช่น คณุภาพงาน ต้นทนุค่าก่อสร้าง 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ความสามารถในการสง่มอบโครงการท่ีตรงตามกําหนดเวลา เป็นต้น เพ่ือกําหนดเป็น 
"รายช่ือท่ีผา่นการคดัเลือกเบือ้งต้นในการประมลูงาน (Approved Vendor List)" 

3.1.7 ความเส่ียงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม 

ปัจจุบนัการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงอยู่ในระดบัสงูโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีผู้ ประกอบการหลากหลายทัง้ท่ีเป็นรายใหญ่รายกลางและรายเล็กและ
ผู้ ประกอบการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนและท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สําหรับการพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมท่ีเน้นทําเลใกล้สถานีของระบบขนสง่มวลชนทางรางในปัจจบุนัสว่นใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ี
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นหลกั ซึง่จะมีความได้เปรียบทางด้านฐานะทางการเงิน และต้นทนุทางการเงินท่ี
ดีขึน้จากทางเลือกในการระดมทนุท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการเปิดขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการได้รับ
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคารและการได้รับใบอนญุาตเก่ียวกบัการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
เพ่ือให้สามารถมีความได้เปรียบในการแข่งขนั และเป็นการดําเนินธุรกิจปกติทัว่ไปในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ เช่ือว่าโครงการคอนโดมิเนียมท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนทัง้ในเร่ืองของทําเลท่ีตัง้โครงการการออกแบบท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) การ
ออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งานห้องชุดท่ีคุ้มค่า (Best Function Unit Plan Design) และราคาท่ีเหมาะสมจึงทําให้โครงการ
คอนโดมิเนียมท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาเป็นท่ียอมรับในกลุ่มลกูค้า และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
เทียบกบัคูแ่ข่งรายอ่ืนดงันัน้ บริษัทฯจงึเช่ือวา่บริษัทฯจะสามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการอ่ืนท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนัได้ และ
สําหรับการเปิดขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ก่อนได้รับใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานราชการนัน้ บริษัทฯ มีการ
จ้างท่ีปรึกษาท่ีมีการเช่ียวชาญ เช่น ท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่ี
ปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง เป็นต้น ซึง่ท่ีปรึกษาดงักลา่วช่วยแนะนําบริษัทฯ เก่ียวกบักฎหมายสิง่แวดล้อม และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคาร (เช่น พ.ร.บ. อาคารชุด และพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) รวมถึงบริษัทฯ มีฝ่ายกฎหมาย
ภายในและทีมงานวิศวกรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารชุดคอนโดมิเนียม เพ่ือคอย
ตรวจสอบให้การกําหนดแบบโครงการคอนโดมิเนียมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทฯ 
จะเร่ิมก่อสร้างโครงการเม่ือได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาตเก่ียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประเด็นเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เคยประสบ
ปัญหาในการได้รับใบอนญุาตก่อสร้างอาคารแตอ่ยา่งใด   

3.1.8 ความเส่ียงจากการกู้ยืมเงนิและอัตราดอกเบีย้เงนิกู้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจํานวน 1,623.1 ล้านบาท และ  
1,599.1 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเป็นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) จํานวน 1,033.5 ล้านบาท และ 
691.3 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 63.68 และ 43.23 ของหนีส้ินรวม ตามลําดบั ทัง้นี ้หากพิจารณาเฉพาะในส่วน
ของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) ของบริษัทฯ จะพบว่าอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้นมีค่าเท่ากับ 3.60 เท่า และ 0.40 เท่า ตามลําดบั โดยเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวนํามาใช้ในการ
พฒันาโครงการต่างๆของบริษัทฯ และมีแนวโน้มท่ีจะต้องใช้เงินกู้ เพิ่มขึน้ในการพฒันาโครงการ ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558  บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาจํานวนทัง้สิน้ 13 โครงการรวมมลูค่าโครงการทัง้สิน้ 11,125 ล้านบาท 
แม้ว่าอตัราดอกเบีย้ในปัจจบุนัมีแนวโน้มท่ีจะทรงตวั แต่หากในอนาคตอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมมีการปรับเพิ่มสงูขึน้ อาจ
ทําให้ส่งผลกระทบโดยตรงในทางลบต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการ กําไรและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นยัสําคญั 

ทัง้นี ้ภายใต้สญัญาเงินกู้ เพ่ือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นัน้ บริษัทฯ จะต้องรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั
ตลอดอายสุญัญาเงินกู้  เช่น อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity 
ratio) อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Debt to Equity ratio) เป็นต้น และหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฎิบัติตาม
เง่ือนไขสัญญาเงินกู้ ดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นยัสําคญั  

อย่างไรก็ตาม จากท่ีบริษัทฯ สามารถระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรกได้
แล้วเสร็จ อตัราสว่นทางการเงินของบริษัทฯ เช่น อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ จะ
ลดลงต่ํากว่าท่ีเจ้าหนีธ้นาคารกําหนด นอกจากนี ้เม่ือบริษัทฯ เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสามารถเพ่ิม
ช่องทางการระดมทนุผา่นตลาดทนุได้ 

3.1.9 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ 

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึ่งเกิดขึน้เป็นครัง้คราวในประเทศไทยเป็นปัจจยัซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ การเปล่ียนแปลงดงักลา่วอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงข้อกําหนดการจดัสรรท่ีดินตามพ.ร.บ. อาคารชดุ 
และพ.ร.บ. ควบคมุอาคาร (ได้แก่การกําหนดเนือ้ท่ีท่ีดินการกําหนดความกว้างของเขตทางเดินและเขตถนนการกําหนด
พืน้ท่ีส่วนกลางการส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินส่วนกลางทัง้หมดให้แก่นิติบุคคลโครงการการกําหนดระเบียบ
ชมุชนการประเมินและจดัทํารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมการประเมินและจดัทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร
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สงู) รวมถึงการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Zoning) กม. ผงัเมืองการวางผงั
จราจรและโครงการระบบขนสง่มวลชนระบบราง โครงการทางดว่นพิเศษ เป็นต้น 

ณ ปัจจบุนั ภาครัฐอยู่ระหว่างขัน้ตอนการปรับปรุงนโยบายการจดัเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึง่ร่างกฎหมาย
ภาษีท่ีดินดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ถูกบังคับใช้เป็นกฏหมายแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการ
ปรับปรุงนโยบายการจัดเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ท่ีดินดังกล่าว อาจส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ 
ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามราคาท่ีดินท่ีปรับตวัสงูขึน้อนัเน่ืองมาจากอตัราการจดัเก็บภาษีท่ีดินท่ีสงูขึน้ 

นอกจากนีม้าตรการการกําหนดอตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือต่อมลูคา่หลกัประกนั (Loan to Value: LTV ratio) ในการ
ให้สินเช่ือหรือให้เงินกู้ ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีมีราคาซือ้ขายต่ํากว่า 10 ล้านบาทลงมาสําหรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัแนวสงูหรือ
คอนโดมิเนียมนัน้ กําหนด LTV ratio ท่ีอัตราร้อยละ 90 และมีการปรับใช้มาตรการดังกล่าวเฉพาะกับการซือ้ขาย
ทรัพย์สินตามสญัญาซือ้ขายท่ีทําตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 หรือภายหลงัจากนัน้ซึง่มาตรการเหลา่นีจ้ะมีผลกระทบตอ่
ความสามารถในการกู้ ยืมของผู้ บริโภคอีกทัง้มาตรการเหล่านีอ้าจจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอขึน้อยู่กับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลาตา่งๆ 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทําการศกึษาและติดตามการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับเปลี่ยนการดําเนินการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกบั
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจจะเกิดขึน้ดงักลา่วควบคู่ไปกบัการศกึษาภาวะตลาดอย่างสม่ําเสมอซึง่จากการเตรียม
ความพร้อมดังกล่าวทําให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบดงักลา่ว 

3.1.10 ความเส่ียงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกจิ การเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาตติลาดการเงนิ
และปัจจัยมหภาคอ่ืนๆ 

อตุสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
รวมทัง้ความกงัวลต่อสถานการณ์การเมืองในอนาคต ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่กระทบต่อกําลงัซือ้และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค 
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 4/2558 เร่ิมมีสญัญาณการฟืน้ตวัต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน ตามความสามารถใน
การเร่งใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคบริการท่ีขยายตวัดี และการบริโภคภาคเอกชนท่ีทยอยฟืน้ตวั จากความเช่ือมัน่ท่ีปรับดีขึน้ 
ราคาพลงังานท่ีอยู่ในระดบัต่ํา ในปี 2558 เศรษฐกิจขยายตวัท่ีร้อยละ 2.8 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าใน
ปี 2559 สามารถขยายตวัร้อยละ 3.5 จากการลงทนุภาครัฐท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการลงทนุยกระดบัโครงสร้าง
พืน้ฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่ง และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี 2559 ท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็
ตามยงัคงมีปัจจยัเส่ียงต่อเศรษฐกิจ คือ การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกท่ียงัอ่อนแอ กระทบต่อการส่งออกและรายได้ภาค
การเกษตร 

โดยภาคธุรกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัได้รับผลประโยชน์มาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ของภาครัฐในช่วงปลายปี 
และน่าจะเห็นผลมากขึน้ในช่วงใกล้หมดมาตรการในเดือนเมษายนปี 2559 ในขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตรา
ดอกเบีย้ยงัอยู่ในระดบัต่ํา ราคานํา้มนัซึ่งเป็นต้นทนุวสัดแุละการขนส่งลดลง ส่งผลให้วสัดกุ่อสร้างปรับตวัลดลง รวมทัง้
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เศรษฐกิจท่ีขยายตัวดีขึน้ น่าจะดีต่อกําลังซือ้และความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในการซือ้ท่ีอยู่อาศัย ประกอบกับความ
คืบหน้าของแผนงานและการก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมทัง้รถไฟฟ้าสายสีม่วงท่ีจะเปิดให้บริการ เป็นปัจจยัเร่งการขยายตวั
ของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัในแตทํ่าเล  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้คํานึงถึงทัง้ปัจจยัมหภาคต่างๆ เหลา่นีป้ระกอบในการพิจารณาลงทนุพฒันาโครงการต่างๆอย่าง
เหมาะสม ทัง้การวางตําแหน่งสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการและกําลงัซือ้ ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในแต่ละทําเล 
ตลอดจนการทําการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการควบคุมความเส่ียงท่ีจะเกิดจาก
ปัจจยัมหภาคตา่งๆ เพ่ือรักษาความมัน่คงและการเติบโตของบริษัทฯ เป็นอยา่งมาก 

3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการของบริษัทฯ 

3.2.1. ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน  

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญั ครอบครัวจรูญเอก ((นายพีระพงศ์ จรูญเอก นางอารดา จรูญเอก และบริษัท 
ทนุพีรดา จํากดั) ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกนัในสดัสว่นประมาณร้อยละ 70.00 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดและ
ครอบครัวจรูญเอกยงัคงดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงทําให้ครอบครัว
จรูญเอก ในฐานะท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่มีอํานาจในการควบคมุการบริหารจดัการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคมุการออก
เสียงลงคะแนนของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ี
ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 
ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และเสียงท่ีครอบครัวจรูญเอกมีสว่นได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจึง
อาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชดุจะมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีอย่างชดัเจน ทําให้บริษัทฯ 
มีความโปร่งใสของการบริหารจดัการและมีระบบท่ีตรวจสอบได้ 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทัง้หมด 4 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน
ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเป็นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี ้
คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ใช่ครอบครัวจรูญเอก จํานวน 8 ท่าน จากทัง้หมด 10 ท่าน จึง
สามารถพิจารณากลัน่กรองการเสนอเร่ืองตา่งๆ ท่ีจะพิจารณาเข้าสูท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ระดบัหนึง่ นอกจากนัน้แล้ว บริษัท
ฯ ได้มีแนวปฏิบติักรณีท่ีมีการทํารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุภายในกิจการ รวมทัง้บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยบคุคลดงักล่าวจะไม่มีอํานาจอนมุติั และไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการทํารายการนัน้ๆ ซึง่จะสามารถช่วยลดความเส่ียงในข้อนีไ้ด้อีกด้วย 

3.3 ความเส่ียงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 
3.3.1   ความเส่ียงกรณีที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จาํนวนมาก และหากผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ดังกล่าวสามารถขายหุ้นได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ 
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ภายหลงัการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ นางอารดา จรูญเอก และบริษัท ทนุพีร
ดา จํากดั) ถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 70.00 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้หุ้นของ
บริษัทฯ ซึง่ถือโดยครอบครัวจรูญเอกในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะถกูห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ี
หุ้นของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการห้าม
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และครอบครัวจรูญเอกสามารถทยอยขายหุ้นของบริษัทฯ บางส่วนท่ีตนถือเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน
หลงัจากหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเม่ือครบระยะเวลา 1 ปีหลงัจากหุ้นของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครอบครัวจรูญเอกสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ทัง้หมดภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาห้าม
ขายหุ้นดงักลา่ว 

การท่ีครอบครัวจรูญเอกอาจขายหุ้นจํานวนมากหรือการคาดการณ์ว่าจะมีการขายหุ้นในจํานวนมากเกิดขึน้อาจ
มีผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ขายของหุ้นของบริษัทฯ ได้ ซึง่บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ (ถ้ามี) ของ
การขายหุ้นในอนาคตหรือปริมาณหุ้นท่ีจะขายในอนาคตว่าจะมีผลกระทบต่อความเคล่ือนไหวของราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นจํานวนมากในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นหรือการคาดการณ์ว่า
จะมีการซือ้ขายในลกัษณะดงักลา่วเกิดขึน้ อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 

3.3.2 ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งราคาใช้สิทธิตํ่ากว่า
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ จํานวน 3,150,000 หน่วย อาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ อตัราการใช้สทิธิ 1 หน่วยใบสําคญัแสดง
สทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั ราคาการใช้สทิธิ 4.50 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) ซึง่
กําหนดออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานได้รับจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะสามารถเร่ิมทยอยใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ตัง้แต่ใบสําคญั
แสดงสทิธิอายคุรบ 6 เดือน  

ราคาการใช้สิทธิดงักล่าวต่ํากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนในครัง้นีร้้อยละ 50 ดงันัน้ ผู้
ลงทนุจึงมีความเส่ียงจากการมีต้นทนุในการถือหุ้นสามญัสงูกว่าต้นทนุการใช้สิทธิของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ี
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และอาจมีความเส่ียงท่ีราคาหุ้นอาจลดต่ําลง หากกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานขายหุ้นหลงั
การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ นอกจากนี ้ผู้ลงทนุจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) และผลกระทบ
ด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทัง้จํานวน โดยผู้ลงทนุจะมีส่วนแบ่งกําไรและสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 0.52 โดยคํานวณจากฐานทนุชําระ
แล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 603,150,000 
หุ้น 
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นอกจากนีต้ามมาตรฐานบัญชีเร่ือง Share-based payment จากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานนัน้ บริษัทฯ จะต้องบนัทึกค่าใช้จ่ายดงักล่าวเม่ือมีการจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัทฯ โดยจะทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามสดัส่วนของการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ท่ีเกิดขึน้จริง ดงันัน้ ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงในทางลบต่อกําไรและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวข้างต้นจะยงัไม่เกิดขึน้ทนัที เน่ืองจากเง่ือนไขของระยะเวลาการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีกําหนดให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้หลงัจากมีอายคุรบ 6 เดือนนบัจากวนัท่ีออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว โดยสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรร และในทกุๆ 6 เดือนหลงัวนัใช้สิทธิครัง้แรกสามารถใช้สิทธิได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ร้อยละ 40 ร้อย
ละ 60 ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรร  

 

3.3.3 ความเส่ียงกรณีเงนิปันผลที่ประกาศจ่ายในอดีตอาจไม่สามารถบ่งชีถ้งึการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 
ในอนาคต 

บริษัทฯ อาจประกาศจ่ายเงินปันผลหลงัจากพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน ความ
จําเป็นในการใช้เงินทนุและการดําเนินงานตามหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎหมายและระเบียบท่ีใช้
บังคับ รวมทัง้ปัจจัยอ่ืนท่ีบริษัทฯ เห็นว่าเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 
2557 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจํานวน 84.4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจากธนาคารผู้ ให้กู้ แล้ว และท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2558 และครัง้ท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2558 และวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 139.4 ล้านบาท และ 111.4 ล้านบาท 
ตามลําดบั อนึง่ การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วนีเ้ป็นการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และไมไ่ด้รวมถงึผู้ ถือ
หุ้นใหมจ่ากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก 

อย่างไรก็ตาม การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคตอาจหรือไม่อาจสะท้อนถึงการประกาศจ่ายเงิน
ปันผลในอดีตและจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้การประกาศจ่ายเงินปันผลในอนาคต (ถ้ามี) อาจไม่เป็นอตัรา
เดียวกบัอตัราท่ีบริษัทฯ เคยประกาศจ่ายในอดีตนอกจากนี ้เง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ ปัจจบุนับางฉบบั กําหนดให้บริษัทฯ 
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เม่ือได้รับความเหน็ชอบจากธนาคารผู้ให้กู้  ซึง่บริษัทฯ จะดําเนินการขอผอ่นผนัเง่ือนไขดงักลา่ว
ให้แล้วเสร็จ ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น 
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสํารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การสํารองเงินไว้เพ่ือจ่ายชําระ
คืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเหน็สมควร หรือ เหมาะสม 
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3.3.4 ความเส่ียงกรณีกฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ จํากดัสดัส่วนการเป็นเจ้าของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดในบริษัทฯ ของชาวต่างชาติไว้ท่ี
ร้อยละ 49 นอกจากนี ้ความเป็นเจ้าของหุ้นของชาวตา่งชาติยงัถกูจํากดัไว้โดยกฎหมายไทย ดงันัน้ สภาพคลอ่งและราคา
ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือการถือหุ้นของชาวตา่งชาติเพิ่มขึน้
ถงึเพดานท่ีกําหนดไว้ผู้ ถือหุ้นชาวไทยอาจไมส่ามารถโอนหุ้นของตนให้บคุคลอ่ืนซึง่มิได้มีสญัชาติไทย นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้น
ผู้ ซือ้หุ้ นผู้ ขายหุ้ นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยมิอาจทราบล่วงหน้าว่าหุ้ นนัน้จะตกอยู่ในข้อจํากัดสัดส่วนการถือหุ้ นของ
ชาวต่างชาติ และหุ้นนัน้จะสามารถจดทะเบียนในนามของผู้ ซือ้ได้หรือไม่ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจ้งการโอน
หุ้นเช่นวา่นัน้หรือไม ่
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4.        ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สนิทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยท่ีดินรอการ
พฒันา ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ลักษณะ 

ภาระผูกพนั 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 
กรรมสิทธ์ิ 

( ล้านบาท )  

ท่ีดินรอการพฒันา 95.2 เป็นเจ้าของ 
จดจํานองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ ยืมกบัสถาบนัการเงิน
บางสว่น 

เงินมดัจําค่าท่ีดิน 314.1 เป็นเจ้าของ - 

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 2,442.1 เป็นเจ้าของ 
จดจํานองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ ยืมกบัสถาบนัการเงิน 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2.1 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

อาคารและอปุกรณ์ 66.6 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.9 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวมทัง้สิน้ 2,921.1     
 

4.1.1 ที่ดนิรอการพัฒนา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีดินรอการพฒันามีมลูค่าสทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวม เท่ากบั 95.2 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดินโครงการเทพารักษ์ 4 
จงัหวดัสมทุรปราการ1 

0-1-99.0 8.1 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

ท่ีดินแปลงถนนของโครงการ 
Nottinghill ติวานนท์-แค
ราย 

0-0-71.2 1.1 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

ท่ีดินโครงการ Hampton 
Residence เกษตร-ศรีราชา 

5-1-59.5 86.1 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ใน
วงเงินรวมจํานวน 832.8 ล้านบาท 

รวม 6-0-29.7 95.2   
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4.1.2 เงนิมัดจาํค่าที่ดนิ 

 ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีเงินมดัจําค่าท่ีดินสําหรับโครงการซึง่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จํานวน 9 
โครงการ  ซึง่มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวม เทา่กบั 314.1 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

รายการ 

พืน้ที่  มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

(ไร่) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  ( ล้านบาท ) 

โครงการขยายถนนแบร่ิงซอย 1 0-0-15.5 0.2 

โครงการ Knightbridge Tiwanont กระทรวงสาธารณสขุ 1-2-83 16.7 

โครงการ Kensington พหลโยธิน 42 1-3-62 9.0 

โครงการในอนาคต 7 โครงการ ประมาณ 17 ไร่ 288.2 

รวมทัง้สิน้   314.1 
 

4.1.3    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2558 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ประกอบด้วยท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างเพ่ือขายใน
โครงการตา่งๆ มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวมเทา่กบั 2,442.1 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้
 

รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
 มูลค่าสุทธิ

ตาม  
ลักษณะ 

ภาระผูกพนั 
ลักษณะ
โครงการ 

( ไร่ )  
 บญัชี (ล้าน

บาท)  
กรรมสิทธิ 

    
 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2558  
  

โครงการ Kensigton สขุมุวิท 107 
อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 0-3-81 14.7 
เป็น

เจ้าของ 

ห้องชดุ จํานวน 3 หน่วยเป็น
หลกัประกนัเงินกู้ ยืมสถาบนั
การเงินในวงเงินรวมจํานวน 
10 ล้านบาท 

โครงการ Notting Hill สขุมุวิท 107 
อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 0-3-83  10.6 
เป็น

เจ้าของ 
ไม่มี 

      

โครงการ The Knights I  สขุมุวิท 107  
อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 0-1-67 5.0 
เป็น

เจ้าของ 
ไม่มี 

โครงการ The Knights II สขุมุวิท 107  
อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 0-1-45.3  7.2 
เป็น

เจ้าของ 
ไม่มี 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
 มูลค่า
สุทธิตาม  

ลักษณะ 

ภาระผูกพนั 

ลักษณะ
โครงการ 

( ไร่ )  
 บญัชี 

(ล้านบาท)  
กรรมสิทธิ 

    

 ณ วันที่ 
31 

ธันวาคม 
2558  

  

โครงการ Knightbridge สขุมุวิท 107 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 1-1-56 34.9 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ B-Loft  สขุมุวิท 109  
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 0-3-60 10.0 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ B-loft  สขุมุวิท 115 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 1-0-07  60.4 เป็นเจ้าของ 

หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ในวงเงินรวม
จํานวน 50.5 ล้าน 

โครงการ  Knightbridge Sky River 
Ocean  

อาคารชดุพกั
อาศยั 

 1-3-60 441.7 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ในวงเงินรวม
จํานวน 517.0 ล้านบาท 

โครงการ B-Republic สขุมุวิท 101/1 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 2-0-69 148.1 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Tropicana เอราวณั 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 2-0-96.9  273.6 เป็นเจ้าของ 

หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ในวงเงินรวม
จํานวน 277.5 ล้านบาท 

โครงการ Villa Lasalle สขุมุวิท 105 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 2-1-63 192.3 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Notting Hill ติวานนท์ 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 1-1-43.5  129.7 เป็นเจ้าของ 

หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ในวงเงินรวม
จํานวน 117.0 ล้านบาท 

โครงการ The Cabana สําโรง 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 3-3-54  84.2 เป็นเจ้าของ 

หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ในวงเงินรวม
จํานวน 430.0 ล้านบาท 

โครงการ Notting Hill พหล - เกษตร 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 1-2-16.1  78.4 เป็นเจ้าของ 

หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ในวงเงินรวม
จํานวน 52.70 ล้านบาท 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
 มูลค่าสุทธิ

ตาม  
ลักษณะ 

ภาระผูกพนั 
ลักษณะ
โครงการ 

( ไร่ )  
 บญัชี (ล้าน

บาท)  
กรรมสิทธิ 

    
 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2558  
  

โครงการ Pause สขุมุวิท 103 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 1-2-53  97.1 เป็นเจ้าของ 

หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจํานวน 
182.0 ล้านบาท 

โครงการ Pause สขุมุวิท 115 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 1-1-83.0  90.4 เป็นเจ้าของ 

หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจํานวน 
210.45 ล้านบาท 

โครงการ Pause  (A) และ (B) สขุมุวิท 
107 

อาคารชดุพกั
อาศยั 

 1-0-41 122.6 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Knightbridge สะพานใหม ่
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 2-3-60 199.9 เป็นเจ้าของ 

หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจํานวน 
444.4 ล้านบาท 

โครงการ Knightsbridge The Ocean 
ศรีราชา 

อาคารชดุพกั
อาศยั 

 4-0-4.5  86.8 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจํานวน 
874.6 ล้านบาท 

โครงการ Kensington และ Nottinghill 
ศรีราชา 

อาคารชดุพกั
อาศยั 

 8-1-66.5  160.1 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจํานวน 
832.76 ล้านบาท 

โครงการ Kensington พหล-เกษตร 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 1-3-62 2.0 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Notting Hill แพรกษา 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 3-1-91  113.9 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Notting Hill สะพานใหม ่
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 3-3-60.7  4.4 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการในอนาคต 1 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 1-2-83 32.7 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการในอนาคต 2 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 2-3-75.7  3.8 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการในอนาคต 3 
อาคารชดุพกั

อาศยั 
 3-3-34 3.8 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวมทัง้สิน้     2,442.1     
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4.1.3 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของบริษัทฯ ได้แก่ ห้องชดุของโครงการ Sense of London สขุมุวิท 109 ซึง่บริษัท
ฯ ลงทุนเพ่ือปล่อยเช่าพืน้ท่ีให้แก่รายย่อย เพ่ือเป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ ซือ้บ้านภายใน
โครงการดงักลา่ว 

รายการ 
พืน้ที่ 

(ตร.ม.) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  2558 

ราคา
ประเมนิ1 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

ห้องชดุ 1899/19 โครงการ Sense of 
London สขุมุวิท 109 

30.4 0.5 1.7 

เป็นเจ้าของ 
 

ไม่มี 

ห้องชดุ 1899/20  โครงการ Sense of 
London สขุมุวิท 109 

31.4 0.6 1.7 

ห้องชดุ 1899/21  โครงการ Sense of 
London สขุมุวิท 109 

30.3 0.5 1.7 

ห้องชดุ 1899/22  โครงการ Sense of 
London สขุมุวิท 109 

28.1 0.5 1.5 

รวม 120.1 2.1 6.6   
หมายเหต:ุ  1ประเมนิโดยบริษัท อลัทิมา แอพไพรซลั จํากดั ซึง่เป็นบริษัทประเมนิมลูค่าทรัพย์สนิท่ีได้รับ 

    ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และการประเมนิท่ีดนิใช้วิธีการประเมนิค่าทรัพย์สนิตาม 
    ข้อมลูตลาด (Market Comparison Approach) ซึง่ประเมนิเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 

4.1.4 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุง 36.2 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
เคร่ืองตกแตง่และเครืองใช้สํานกังาน 15.2 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
ยานพาหนะ 10.6 เป็นเจ้าของ เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัตามสญัญาเช่าซือ้

บางสว่นจํานวน 6.2 ล้านบาท 
งานระหวา่งก่อสร้าง 4.7 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวม 66.6   
 

4.1.5 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 0.9 
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5.1 เงนิลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทยอ่ย 3 บริษัท สรุปดงัต่อไปนี ้

 บริษัทย่อย ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
สัดส่วนการ

ลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุนตามราคา
ทุน ณ 31 ธันวาคม 2558  

(ล้านบาท) 

1. บริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียม และธรุกิจให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

100.0 17.5 

2. บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จํากดั ( เดิมช่ือ “บริษัท คอนโด เอเจน
ซ่ี แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากดั” ) 

ธรุกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 

100.0 1.0 

3. บริษัท ทิสา ลิฟว่ิง จํากดั* ธรุกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 

51.0 0.1 

รวม   18.6 

หมายเหต ุ* คอนโด เอเจนซ่ี ถือหุ้นใน ทิสา ลฟิวิ่ง จํานวน 51,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของจํานวนทนุจดทะเบียน และมีผู้ ถือหุ้นอ่ืน 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 45 และพนกังานของบริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 4 ของจํานวนทนุจดทะเบียน โดยผู้ ถือหุ้นกลุม่ดงักลา่วไม่ได้เป็นบคุคล
ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ แต่อยา่งใด 

5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ 
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือธุรกิจท่ีสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึง่จะทําให้
บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯและเพ่ือให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชัน้นําในธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจท่ี
มีศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในการลงทนุ 
โดยการพิจารณาการลงทนุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมนัน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนมุติั
จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

ในการกํากับดูแลและบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ตวัแทนของบริษัทฯเข้า
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ตัวแทนของบริษัทฯ 
ดงักลา่วมีหน้าท่ีติดตามการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอยา่งใกล้ชิด และนําเสนอผลประกอบการรวมทัง้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบันโยบายการดําเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและสร้างประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และเพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทท่ียังไม่
สิน้สดุ ปัจจบุนัคดีนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชัน้ต้น โดยเป็นคดีท่ีไม่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสําคญั  
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6.  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : ORI 

ประเภทธรุกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขทะเบียนบริษัท      : 0107557000381  

ทนุจดทะเบียน : 301,575,000.00 บาท 

ทนุชําระแล้ว : 300,000,000.00 บาท 

มลูคา่หุ้น : หุ้นละ 0.50 บาท 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 496 หมู่ ท่ี 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

โทรศพัท์ : (662) 399 4466    โทรสาร : (662) 398 9994 

เวบ็ไซต์บริษัท    : www.origin.co.th 

 

ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย 

  

ช่ือบริษัท : บริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั ("ออริจิน้ วนั") 

ประเภทธรุกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ทนุจดทะเบียน : 40,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 4,0000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 496 หมู่ ท่ี 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ช่ือบริษัท : บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จํากดั ("พรีโม") 

ทนุจดทะเบียน : 1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

ประเภทธรุกิจ : ดําเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 1899/22 หมู่ท่ี 7 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 
: 

 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย Tower B เลขท่ี 93 ชัน้ 14 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์  02-009-9000, 02-009-9999 (Contact center) 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110  โทรศพัท์ 0-2264-9090 

 

6.2 ข้อมูลสําคัญอ่ืน      -  ไม่มี – 

 

 ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ56-1) 
ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเวบ็ไซต์ของบริษัท www.origin.co.th 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

 

   
 

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 7 หน้าท่ี 54 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและกาํกับดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น 

 
7.1 หุ้นสามัญ 

 

 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 301,575,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
603,150,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยแบง่เป็นทนุ 

1. หุ้นสามญัจํานวน 600,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ชําระแล้วจํานวน 300,000,000 บาท 
2. หุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 3,150,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
7.2   ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

 

มติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 8/2557 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนมุติัให้บริษัทฯ ออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 3,150,000 หน่วย โดยกําหนดจะจัดสรรให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปดงันี ้

ช่ือหลกัทรัพย์ : ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
(มหาชน) ท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 

ประเภท/ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลี่ยนมือไมไ่ด้ เว้นแตโ่อนตามเง่ือนไขในการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุ้น
รองรับให้แล้วเสร็จตามอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอ
ขาย 

: ไมเ่กิน 3,150,000 หน่วย 
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จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือ
รองรับการใช้สทิธิ 

: ไม่เกิน  3,150,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.72 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนเป็น
ครัง้แรก (IPO) จํานวน 450,000,000 หุ้น 

วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : กําหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ฯ เป็นผู้พิจารณาจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการทท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท)  

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเ ง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีจะกําหนดใน
ข้อกําหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : ต่ํากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) ร้อย
ละ 50 หรือเท่ากบั 4.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามท่ีจะกําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ 

เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สทิธิ 

 

 

: เว้นแต่ ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ดงัท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่
ของบริษัทฯ เม่ือครบระยะเวลา 6 เดือน นบัแตว่นัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  

 “วันกําหนดการใช้สิทธิ” คือ ในวันทําการสุดท้ายของทุกๆ 6 เดือนท่ีผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้เม่ือครบ
ระยะเวลา 6 เดือนนบัแตว่นัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  

โดยวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันทําการสุดท้ายของ เดือนแรก
ภายหลงัจากวนัครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้ออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย จะ
ตรงกบัระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี 
นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 
(เดือนท่ี) นบัจากวนัท่ีออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ใช้สทิธิได้ไมเ่กิน 

(ร้อยละของจํานวนใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร) 

6 ร้อยละ 10 

12 ร้อยละ 25 

18 ร้อยละ 40 

24 ร้อยละ 60 

30 ร้อยละ 80 

36 ร้อยละ 100 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ี เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
กําหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือนําไปใช้สิทธิได้ในวนักําหนดการ
ใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบ
กําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบสําคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไม่ถกูใช้
สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

“วนัทําการ” หมายถงึ วนัทําการของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสทิธิ ในระหวา่งเวลา 9.00 ถงึ 15.00 น. ลว่งหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า 
5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความ
จํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สทิธิในระหว่าง 
15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขายและ
จดัสรร 

: กําหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558  

วิธีการจดัสรร : จดัสรรโดยตรงให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยไม่ผ่านผู้ รับช่วง
ซือ้หลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละ
รายจะได้รับไม่จําเป็นต้องมีจํานวนเท่ากัน  ทัง้ นี  ้ขึน้อยู่กับตําแหน่ง 
ประสบการณ์ อายงุาน ผลงาน ศกัยภาพ รวมถงึประโยชน์ท่ีทําให้แก่บริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทยอ่ย 
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เง่ือนไขในการใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: 1. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังาน ในวนักําหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 

2. เ ง่ือนไขสําหรับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีพ้นสภาพเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน ในกรณีตา่งๆ ดงันี ้
(ก) กรณีพิการ ในสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ถึงกําหนดใช้สิทธิแปลง

สภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีถึง
กําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณี
ทัว่ไป 

(ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถึงกําหนดใช้สิทธิแปลง
สภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทนัที โดยทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ 
และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีถึงกําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว 
สามารถใช้สทิธิได้ตามกรณีทัว่ไปโดยทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ 

(ค) กรณีเกษียณอายุ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ถึงกําหนดใช้สิทธิ
แปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทนัที และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถึง
กําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณี
ทัว่ไป 

(ง) กรณีการส้ินสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซ่ึงรวมถึงการ
ลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ถึงกําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพจะถูก
ยกเลิกไป และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีกําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้
แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วนัหลงัจากสิน้สภาพการจ้างงาน หรือ
สิน้อายใุบสําคญัแสดงสทิธิแล้วแตอ่ยา่งใดจะถงึก่อน 

3. หากกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวครบอายุตามท่ีกําหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเหลือดงักลา่ว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจโดยสมบรูณ์ ในการพิจารณากําหนดหรือ
แก้ไขเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไป
จากท่ีได้ระบมุาข้างต้นได้ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ี
กําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. 
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สทิธิและประโยชน์อยา่งอ่ืน
นอกจากสทิธิและประโยชน์
ตามปกติของหุ้นสามญั 

: -ไมมี่-  

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทัง้จํานวน 3,150,000 หน่วย ราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงในอตัราร้อยละ 0.26 บนสมมติฐานราคาตลาด
ของหุ้นบริษัทฯ คือ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO 
Price) ท่ีเท่ากับ 9.00 บาทต่อหุ้ น และราคาใช้สิทธิซือ้หุ้ นตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีต่ํากว่าราคา IPO ร้อยละ 50 จะเท่ากับราคาใช้สิทธิ ท่ีราคา 
4.50 บาทตอ่หุ้น 

  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และ
สทิธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)  
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทัง้จํานวน 3,150,000 หน่วย ส่วนแบ่ง
กําไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ
0.52 ของส่วนแบ่ง กําไรหรือสิท ธิในการออกเสียงเ ดิมโดยคํานวณ
เปรียบเทียบกับจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน
603,150,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนให้แก่ประชาชนครัง้แรกและการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้
จํานวน) 

 

7.3     การออกหลักทรัพย์อ่ืนนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตามข้อ 7.2 

-ไมมี่- 
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7.4 ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 รายช่ือผู้ ถือหุ้น และสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีปรากฎในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้น ดงันี ้

 

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติให้จ่าย 
เงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเม่ือเหน็วา่บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงั
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี  ้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานงึถงึปัจจยัตา่งๆ เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น 

ลําดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 นายพีระพงศ์  จรูญเอก 225,000,000.00           37.50

2 นางอารดา  จรูญเอก 164,999,980.00           27.50

3 นายนเรศ  งามอภิชน 73,802,500.00              12.30

4 นายสมพงษ์  ชลคดีดํารงกุล 39,531,400.00              6.59

5 บริษัท ทุนพีรดา จํากัด 30,000,000.00              5.00

6 นางวารุณี  ชลคดีดํารงกุล 5,319,800.00                0.89

7 นายสมพงษ์  ชลคดีดํารงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จํากัด 5,000,000.00                0.83

8 นางสาวธนิสรา  ลิม้สวาท 4,350,000.00                0.73

9 กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี ้ฟันด์ 3,364,100.00                0.56

10 บริษัท บเีอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จํากัด 3,200,000.00                0.53

ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ 45,432,220.00              7.57

รวม 554,567,780.00           92.43

ยอดรวมทุนชําระแล้ว 600,000,000.00           100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 600,000,000.00           100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว -                                  0.00
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสํารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การสํารองเงินไว้เพ่ือจ่าย
ชําระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเหน็สมควร หรือ เหมาะสม 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอํานาจ
อนมุติัให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเม่ือเหน็วา่บริษัทยอ่ยมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการ
รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงั
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทย่อยกําหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี  ้
คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 
เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสํารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การสํารองเงินไว้เพ่ือ
จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทยอ่ยพิจารณาเหน็สมควร หรือเหมาะสม 
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8.      โครงสร้างการจัดการ 
 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจดัการตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 
11 สงิหาคม 2558 ดงัตอ่ไปนี ้

 

 
 
 

8.1    คณะกรรมการบริษัทฯ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน 10 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ  
2.  นายนิวติั ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ  

4.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ  
5.  นางอารดา จรูญเอก กรรมการ  
6. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ กรรมการ  
7.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  
8. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ  

9.  นางสาววรุณรัตน์  จู้ จินดา กรรมการอิสระ  
10.  นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 
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กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ คือ นายพีระพงศ์ จรูญเอก หรือ นางอารดา จรูญเอก ลงลายมือช่ือ
ร่วมกบั นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี หรือ นางสาวศิรินทรา จริยคณุ รวมเป็นสองคน พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ  

การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  

การเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี 2557 และ 2558 สรุปดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2557 ปี 2558 
หมายเหตุ จํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม (ครัง้) 
จํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/  
จํานวนประชมุรวม (ครัง้) 

1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 12/12 12/12 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 6 
ก.พ. 2557 

2.  นายนิวติั ลมนุพนัธ์ 4/5 11/12 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 10 
ต.ค. 2557 

3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส - 7/9 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 9 
พ.ค. 2558 

4.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 12/12 12/12 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 16 
ธ.ค. 2552 

5.  นางอารดา จรูญเอก 12/12 12/12 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 16 
ธ.ค. 2552 

6. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ 12/12 12/12 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 13 
ม.ค. 2557  

7.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร 12/12 11/12 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 6 
ก.พ. 2557 

8.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 12/12 12/12 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 6 
ก.พ. 2557 

9.  นางสาววรุณรัตน์  จู้ จินดา 10/10 12/12 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 15 
ก.ค. 2557 

10.  นางวีณา อรัญญเกษม 5/5 10/12 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 10 
ต.ค. 2557 

11. ดร. วาสเุทพ ภาณววฒัน์ 1/1 - ลาออกจากการดํารงตําแหน่ง
เม่ือวนัท่ี 12 มิ.ย. 2557 

12. พลตํารวจโทบริหาร เส่ียงอารมณ์ 1/1 - ลาออกจากการดํารงตําแหน่ง
เม่ือวนัท่ี   12 มิ.ย. 2557 

13. นางวทัธยา พรพิพฒัน์กลุ 2/2 - ลาออกจากการดํารงตําแหน่ง
เม่ือวนัท่ี   14 มิ.ย. 2557 
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8.2   ผู้บริหาร 

8.2.1  คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1.  นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายนิวติั ลมนุพนัธ์ กรรมการบริหาร 
3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการบริหาร 
4. นางอารดา จรูญเอก กรรมการบริหาร 
5. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ กรรมการบริหาร 
6. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ กรรมการบริหาร 
7.  นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร 
8.  นางสาวศิรินทรา จริยคณุ กรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

8.2.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผู้บริหาร1 ของบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  
2.  นางอารดา จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีปฎิบติัการ (COO) 
3. นายสริิพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม (CO-CEO) รักษาการผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ฝ่ายขายและการตลาด 

4.  นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารโครงการ 
6. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี 
7. นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส 
8. นางมะลวิลัย์ บตุรชาติ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
9. นางสาวรวีกร บญุพรม ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

หมายเหต:ุ   1ตามคํานิยามของ “ผู้บริหาร” ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ท่ีกจ. 17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้ บริหารทุกคนเข้าอบรมเพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
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หลกัสตูรท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืน ในปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม และร่วมสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆได้แก่ นาง
วีณา อรัญญเกษม เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 212/2015 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2557 มีมติแต่งตัง้ นางสาววาริศา วาระ
แก่นทราย เป็นเลขานกุารบริษัท (รายละเอียดข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ตามเอกสารแนบ 1) 

ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบติัตามมติ

และนโยบาย 
3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับข้อกฎหมาย 

ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
อยา่งถกูต้องและสม่ําเสมอ รวมถงึรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญัแก่กรรมการบริษัทฯ 

4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 

5. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้
5.1 ทะเบียนกรรมการ 
5.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
5.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5.4 รายงานประจําปีของบริษัทฯ 
5.5 รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

6.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
8.4     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1    ค่าตอบแทนของกรรมการ  

1)  คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2558 ได้อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุ
ยอ่ยของบริษัทฯ โดยจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นรายครัง้ท่ีประชมุ 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

 ประธานกรรมการ ได้รับเบีย้ประชมุจํานวน 40,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการ ได้รับเบีย้ประชมุจํานวน 20,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
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ทัง้นี ้การกําหนดค่าตอบแทนดงักล่าว ไม่รวมถึงกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนใน
รูปของเงินเดือนแล้ว 

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบีย้ประชมุจํานวน 20,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบีย้ประชมุจํานวน 15,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี 2557 – 2558 สรุปดงัตอ่ไปนี ้
               

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2557 ปี 2558 

เบีย้ประชุม (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 

1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 150,000 365,000 
2.  นายนิวติั ลมนุพนัธ์1  30,000 190,000 
3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส3 - 140,000 
4. นางวีณา อรัญญเกษม1  40,000 170,000 
5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก2 - - 
6. นางอารดา จรูญเอก2 - - 
7. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ2 - - 
8. นายสหสั ตรีทิพยบตุร 180,000 310,000 
9. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 160,000 280,000 
10. นางสาววรุณรัตน์  จู้ จินดา 140,000 280,000 
11. ดร. วาสเุทพ ภาณววฒัน์ 10,000  
12. พลตํารวจโทบริหาร เส่ียงอารมณ์ 10,000  
13. นางวทัธยา พรพิพฒัน์กลุ 20,000  

รวม 740,000 1,735,000 
หมายเหต ุ 1 แต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2557 

 2กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมมี่ค่าเบีย้ประชมุ 

 3 แต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2558 

  
2)  คา่ตอบแทนอ่ืน 

 จากมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 8/2557 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนมุติัให้บริษัทฯ ออกเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมจํานวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้กรรมการจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 รวมจํานวน 850,500 หน่วย  
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8.4.2    ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

1)  คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   

 คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร สําหรับปี 2557 - 2558 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(หน่วย: บาท) 
ปี 2557 ปี 2558 

จาํนวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จาํนวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

คา่ตอบแทน (เงินเดือน และโบนสั) 10* 15.14 10 22.97 
 
*นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 
**ไม่รวมนายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เน่ืองจากกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด 

2)  คา่ตอบแทนอ่ืน 

นอกจากการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว จาก
มติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 8/2557 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนมุติัให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจํานวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ซึง่กําหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 รวมจํานวนไมเ่กิน 734,000 หน่วย  

8.5    บุคลากร 

8.5.1 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจํานวนพนกังานทัง้สิน้ 129 คน 
และ 248 คน ตามลําดบั ซึง่ไมร่วมกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยสามารถแบง่ตามสายงาน สรุปดงันี ้ 

สายงาน (หน่วย: คน) 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ฝ่ายการขายและการตลาด 45 67 

ฝ่ายพฒันาโครงการและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

8 31 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 12 22 
ฝ่ายบริหารงานนิติบคุคล 38 82 
ฝ่ายบญัชี และการเงิน 15 20 
ฝ่ายสํานกังานบริหาร 11 26 

รวม 129 248 
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8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  

คา่ตอบแทนพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) สําหรับปี 2557 และ 2558 มีจํานวน 27.04 ล้านบาท และ 72.25 ล้าน
บาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนพนกังานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนสั และอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง และเบีย้
เลีย้ง เป็นต้น 
 
8.5.3 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญติักองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ตระหนกัว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ ท่ีมีคณุค่าอย่าง
ย่ิง บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายเพ่ือมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะ และความคิดของพนกังาน เพ่ือปรับปรุงการทํางานในทกุ
ด้านของพนกังานอย่างต่อเน่ือง อนัสง่ผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเพิ่มคณุค่าเชิงนวตักรรมให้แก่บริษัทฯ 
ซึง่ถือเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริม และดําเนินการให้มีการสมัมนา และการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้การจดั 
กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้บริหาร และพนกังานในทกุ 
ตําาแหน่งให้สามารถปรับปรุงคณุภาพงานเพ่ือสะท้อนการทํางานอยา่งมืออาชีพสง่ผลให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจอยา่ง
สงูสดุ 

8.5.5 ข้อพพิาทด้านแรงงาน  

ในระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา (2554 - 2557) และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เช่ือว่าได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนยัสําคญั และบริษัทฯ ไม่
ทราบวา่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีค้างอยูห่รือจะเกิดขึน้ ณ ขณะนีแ้ตอ่ยา่งใด 
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9.  การกาํกับดูแลกจิการ 

 
9.1    นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

  
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะยึดแนวปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วา่ด้วยการปฎิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
เพ่ือยกระดบัการดแูลกิจการไปสู่ระดบัสากล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและประสิทธิผลในการบริหารงาน 
และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ เจ้าหนี ้พนกังาน รัฐ ลกูค้า ตลอดจนประชาชนทัว่ไปและผู้ เก่ียวข้องทกุ
ฝ่าย และสามารถบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

การบริหารงานของบริษัทฯ มีการแบ่งหน้าท่ีไว้อย่างชดัเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย
และกํากบัดแูลการบริหารงานของผู้บริหารให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และนโยบายของบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าท่ี
บริหารธุรกิจเพ่ือสร้างผลกําไร โดยการทําหน้าท่ีดังกล่าวทัง้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกัน
รับผิดชอบตอ่ทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นพนกังาน เจ้าหนี ้รัฐ ลกูค้า และสงัคม 

บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยครอบคลมุถึงการปฏิบติังานใน
ด้านต่างๆขององค์กรให้เป็นไปตามหลกักฎหมายอนัเป็นกติกาสากล โดยนโยบายดงักล่าวได้เผยแพร่ให้กรรมการและ
พนกังานทกุคนของบริษัทฯ รับรู้เพ่ือนําไปปฏิบติัและได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.origin.co.th สําหรับใช้
ในการอ้างอิงตอ่ไป  

บริษัทฯ ได้นําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศใช้ตามคําแนะนําของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมายึดถือและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 7 หมวด มี
รายละเอียดแตล่ะหมวด ดงัตอ่ไปนี ้

1. สทิธิของผู้ถือหุ้น  
 บริษัทฯ ตระหนกัดีถงึความสําคญัของผู้ ถือหุ้นจงึให้ความสําคญั เคารพสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น
ทกุรายด้วยความเป็นธรรม ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง สทิธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้น
ได้รับอย่างเสมอภาคกนัประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชมุ สิทธิในการเสนอรายช่ือบคุคลเป็นกรรมการ สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สทิธิ 
ในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ 
ของบริษัทฯ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิท่ีจะได้รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั ตลอดจนการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงได้อยา่งเตม็ท่ี 
 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆท่ีกฎหมาย
กําหนด เพ่ือคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีนโยบาย ดงันี ้
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1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
1.) ให้บริษัทฯ จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทกุวาระเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูอยา่ง
ครบถ้วนลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตาม
วาระตา่งๆ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด ในกรณีท่ี
ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือ
บคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

2.) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุทัง้ในเร่ืองสถานท่ี และเวลา
ท่ีเหมาะสม 

3.) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีกําหนด โดยไม่เปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญั 
หรือเพิ่มวาระการประชมุในการประชมุอย่างกะทนัหนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องจะ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชมุด้วย 

4.) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยนําข่าวสารต่างๆ และ
รายละเอียดไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชมุล่วงหน้า 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวกและครบถ้วน  

5.) สง่เสริมให้กรรมการทกุทา่นเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

6.) การจดบนัทกึรายงานการประชมุ ให้บนัทกึให้ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทกึประเด็นซกัถาม
และข้อคิดเห็นท่ีสําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และ บริษัทฯ จะนํารายงานการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงนําส่งรายการประชุมดงักล่าวไปยัง
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือนําส่งไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

7.) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปัน
ผล) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ปอ้งกนัปัญหาเร่ืองเช็คชํารุด สญูหาย หรือสง่ถึงผู้ ถือ
หุ้นลา่ช้า 

ในปี 2559 ซึง่เป็นปีแรกของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทเน้นท่ีจะสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้
สทิธิในด้านตา่งๆ และไมก่ระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสทิธิหรือลดิรอนสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น    
  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าท่ีในการดแูลให้ผู้บริหารและพนกังาน ทํางานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีความ
สํานึกในหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้ผู้ ถือหุ้ นมีความเช่ือถือและยอมรับในการ
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ตดัสินใจว่าการดําเนินการใด ๆ กระทําด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และ
รายยอ่ย 
          นอกจากนี ้ยังต้องให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดง
ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญต่าง ๆ รวมทัง้การเลือกตัง้
คณะกรรมการบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  การจดัสรรกําไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตัง้และ
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามความเป็นจริง ถกูต้อง 
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทัง้นีก้ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี และต้องนําเสนอนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย 

2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตัง้ใจและ

ได้กําหนดแนวทางในการดแูลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้น
รายย่อย ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย หรือผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจากบริษัทฯ เป็น
ดงัตอ่ไปนี ้
  ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกในการเข้าประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะทัง้แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เร่ือง การกําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นทัง้รูปแบบทัว่ไป และรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย
ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ ลงคะแนนเสียงแทนตนได้  สําหรับหนังสือมอบฉันทะท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมา
ลงคะแนนเสียงแทนแตมิ่ได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นัน้เอง  
  วาระการเลือกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตัง้กรรมการได้เป็นรายบคุคล โดยคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนมีอยู ่คือ 1 หุ้นตอ่ 1 คะแนนเสียง 
  การประชุมได้ดําเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอ่ืนจากท่ีได้กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น และได้ปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคมุการประชุมและ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเหน็เพ่ือเสนอแนะแก่ท่ีประชมุในเวลาท่ีเพียงพอและเหมาะสมก่อนท่ีจะมี
การลงมติในวาระการประชมุนัน้ๆ  
  สําหรับการดูแลข้อมลูภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในเร่ืองดงักล่าวและนําไปบงัคบัใช้กบั
ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้ บริหาร พนักงานของบริษัทฯ นําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนบุคคล รายละเอียดในเร่ืองนีไ้ด้เปิดเผยในหวัข้อการกํากบัดแูลข้อมลูภายใน ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2558 ไม่
ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั
ในช่วงก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยงบการเงิน 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองผลประโยชน์ท่ีขดัแย้งกนัไว้ในข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ
และคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานไม่พึง
ดําเนินการใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  โดยในปี 2558 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่า
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ได้มีการกระทํารายการท่ีมีความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่
อยา่งใด 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทํางานร่วมกนักบัผู้ มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจดัการผลประโยชน์เป็นสิ่งท่ี
บริษัทฯ ระมัดระวังและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือคุ้มครองสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 

3.1  การเคารพสทิธิของผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
บริษัทฯ ตัง้มัน่ในความยติุธรรม และความมีคณุธรรมกบัผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผู้หนึ่งผู้ ใด

อยา่งไมเ่ป็นธรรม ไมใ่ช้วิจารณญาณ หรือความสมัพนัธ์สว่นตวัตดัสนิ และให้โอกาสเทา่เทียมกนัโดยไมแ่บง่แยก เชือ้ชาติ 
สญัชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสงัคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลกัท่ีจะ
สร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายไว้ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะ
ยาว และแบ่งปันผลกําไรให้ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทัง้นําเสนอข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั 

2. พนกังาน บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน 
(KPI) ในการประเมินผลการปฏิบติังาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนบัสนุน
เร่ืองการศกึษาต่อของพนกังาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมทัง้บริษัทฯ ยงัจดัตัง้กองทนุ
สํารองเลีย้งชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ กํากับดูแลเร่ืองความปลอดภัย และสุขอนามัยท่ีดีในสถานท่ี
ทํางาน 

3. ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ  มีความ
กระตือรือร้น  พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตัง้ใจ และใส่ใจ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับข้อมูล
เก่ียวกับสินค้าของบริษัทอย่างถูกต้อง ดูแลผู้ รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และ
น่าเช่ือถือ เน้นรักษาความลบัของลกูค้า และไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ  

4. คู่ค้า การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบติัต่อคู่ค้าตาม
สญัญาท่ีตกลงกนัและยดึมัน่ตามหลกักฎหมาย 

5. คู่แข่ง บริษัทฯ ยึดหลกัการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี ไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริตเพ่ือ
ทําลายคูแ่ข่งทางการค้า การแข่งขนัจะไปเป็นอยา่งเป็นธรรม วดักนัท่ีคณุภาพของงาน 

6. เจ้าหนี ้บริษัทฯ ปฏิบัติตามสญัญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือชําระหนีใ้ห้กับเจ้าหนีท่ี้ให้การ
สนบัสนนุเงินกู้ของบริษัทฯ 

7. สงัคม บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม รวมทัง้
ให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพ่ือเกือ้กูลสังคมในวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม เป็นไปตามโครงการ
ช่วยเหลือสงัคม (CSR) ท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการตลอดมา อีกทัง้จะไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน ไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจะดูแลเอาใจใส่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีนโยบายท่ีให้การสนับสนุน
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กิจกรรมตา่งๆ ท่ีเสริมสร้างคณุภาพ อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 
3.2  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆเพ่ือเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการดแูลผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  
ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วย

กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผา่นช่องทางตา่งๆดงันี ้
จดหมาย 496 หมู่ท่ี 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

10270 
เวบ็ไซต์  http://www.origin.co.th 
โทรศัพท์  (662) 399 4466 
โทรสาร  (662) 398 9994 

สําหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง 
E-mail ในระบบของบริษัท 

3.3 ช่องทางการตดิต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีมีความประสงค์จะติดตอ่กบัคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไมผ่า่นผู้บริหารของบริษัทฯสามารถ

ร้องเรียน ได้ท่ี Email: ac.committee@origin.co.th ทัง้นีบ้ริษัทฯ กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้ แจ้ง
เบาะแส รวมถงึนโยบายในการเก็บรักษาความลบัของข้อมลูเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแส 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะนําเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 
 3.4   ช่องทางการตดิต่อส่ือสาร 
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อส่ือสารและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน ส่ือมวลชน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มอ่ืนๆ โดยใช้ส่ือ
หลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ การจดัประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ รวมทัง้การใช้ส่ือ
ทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ท่ีสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทัง้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็น
ผู้ รับผิดชอบดแูลเร่ืองดงักลา่วด้วย 
 3.5  งานนักลงทุนสัมพันธ์ 
 บริษัทฯ จดัให้มีนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารความเคล่ือนไหวของบริษัทฯ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่ม ทัง้พนักงาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า 
เจ้าหนี ้นกัวิเคราะห์อยา่งเทา่เทียมกนั เป็นธรรม และทัว่ถงึ ผา่นกิจกรรมส่ือสารท่ีหลากหลาย 
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  ข้อมลูติดตอ่ส่ือสารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 
นางสาวฐิติมา  กลุจิตติอมร 
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
 ท่ีอยู ่  :  เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 
     จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 อีเมล์  : ir@origin.co.th 
 เวบ็ไซต์    : www.origin.co.th 
 โทรศพัท์  :  (662) 399 4466  
 Fax  : (662) 398 9994 
 
นโยบายการต่อต้านทุจริจและคอร์รัปช่ัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคญัในการต่อต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ และ
ยดึมัน่คณุธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนกังาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ 

ดังนัน้ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบริษัทในทุกรูปแบบ ในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทฯ จึงได้แสดงเจตนารมย์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) เพ่ือการต่อต้าน
การทุจริตของภาคเอกชน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกําหนด “นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสําหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทฯ 

นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ได้กําหนดหลกัปฏิบติัสําคญัเพ่ือเป็นแนวทางในการ
นําไปปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทําหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด  จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุ
ภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คําแนะนําในการพฒันาระบบการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบติัตาม
ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน 
ทนัเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกนั ทัง้ข้อมลูทางการเงินและผลการดําเนินงาน ส่วนข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้รับการดแูล
โดยกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนวิธีปฏิบติัของบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัไม่ให้ความลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหลไปยงัคู่แข่งทาง
การค้า ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมลูผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ
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รายงานประจําปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมลูสว่นใหญ่ได้นําเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เว็บไซต์
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่งช่วยให้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า 
นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมกนัและเช่ือถือได้ 
 บริษัทฯ กําหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลท่ีจะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทัง้ยงัเปิดโอกาสให้มีการชีแ้จงพบปะและตอบข้อซกัถามโดยผู้บริหารของ
บริษัทฯ 

4.1   การรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศท่ี
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงินรวมทัง้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการ
จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการตรวจสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้และมีความเป็น
อิสระดแูลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ จดัการดแูลให้รายงานทางการเงิน
รวมของบริษัทฯ มีความถกูต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัเพียงพอครบถ้วน สมเหตสุมผล และเป็น
ท่ีเช่ือถือได้ 
 คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทําหน้าท่ีตรวจสอบทกุหน่วยงานของบริษัทฯ เป็น
ระยะ เพ่ือให้มีการบนัทกึข้อมลูท่ีถกูต้องครบถ้วน มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานและมีความสจุริตตามนโยบายท่ีบริษัท
ฯ กําหนด และไมดํ่าเนินการใดอนัเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีในการสอบทานให้
บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องชัดเจน และทนัเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของ
บริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ตามข้อกําหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในกรณีท่ีมีรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทฯ จะนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตสุมผลก่อนท่ีจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 4.2   การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในการทําหน้าท่ีพิจารณาและนําเสนอนโยบาย 
แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเส่ียง ครอบคลุมถึงทุก
หน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลมุปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การ
ผลิต และการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
กําหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน และกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล 
 4.3   การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทัง้ด้านการเงิน การ
ปฏิบติังาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ 
จัดให้มีการกําหนดลําดับชัน้ของอํานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดลุในตวักําหนดระเบียบการปฏิบติังานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ โดยบริษัทฯ 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 9 หน้าท่ี 75 

ว่าจ้างบริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัติง้ จํากดั ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ี
ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานทัง้หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนนุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ 
 4.4   การทาํรายการของกรรมการ 

1)   บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น การถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทกุครัง้ 

2)   บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3)   บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายว่าการทํารายงานระหว่างกนัท่ีสําคญัต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.5 การทาํกจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 
 ในปี 2558 กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือเปิดเผยข้อมลูของบริษัทให้แก่นกัลงทนุ สรุปได้ดงันี ้

 
รูปแบบกจิกรรม จาํนวนคน / จาํนวนครัง้ 

 การพบปะนกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ (คน) 54 

 การนํานกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ เย่ียมเยียนโครงการของบริษัท (ครัง้) 2 

 การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (ครัง้) 1 

 การเข้าร่วมประชมุกบันกัลงทนุ และโรดโชว์ (ครัง้) 15 

 การเข้าร่วมประชมุกบันกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ทางโทรศพัท์ (ครัง้) - 

 การเข้าร่วมกิจกรรมการ Opportunity Day ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ (ครัง้) 1 

 การจดักิจกรรมของบริษัท (ครัง้) 1 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดักิจกรมแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน (Press Conference) และเชิญส่ือมวลชนเพ่ือเข้าร่วม

กิจกรรมกของบริษัท เพ่ือนําเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีสําคัญของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงการแพร่ข่าว
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนอีกด้วย 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดนโยบายและกํากบัดแูลให้ระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
ดําเนินไปตามนโยบายท่ีถกูต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม 
 คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีทบทวนนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําไปประกาศใช้ ตลอดจนบริษัทฯ ได้จดัให้มีการเปิดเผยรายช่ือ ประวติั 
และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรายงาน
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ประจําปี 2558 และใน www.origin.co.th นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทยงัสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อย
เปิดเผยจํานวนครัง้ของการประชมุ จํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมาและความเห็นต่อการ
ทํานหน้าท่ีไว้ในรายงานประจําปีด้วย 
 ไมเ่พียงเทา่นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกําหนดและความเหมาะสมของคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี 
2558 ในหวัข้อเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุของกรรมการใน
การประชมุคณะกรรมการชดุต่างๆ มีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในตารางการเข้าประชมุของคณะกรรมการชดุต่างๆ และ
จํานวนค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฎในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการคณะตา่งๆ ระหวา่งปี 2557 และปี 2558 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของการจดัทํางบการเงินของบริษัท
ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมทัง้สารสนเทศการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดงักล่าวจดัตัง้ขัน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรอง
ทัว่ไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระและ
ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและงบการเงินประจําปี ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 
และเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ก่อนท่ีจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 
 ฝ่ายบญัชีของบริษัทฯ มีหน้าท่ีนําเสนอข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ซึ่งได้ถือปฏิบติัตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546 ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็ว
ทนัเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางการเงิน หรือข้อมลูทัว่ไปท่ีสําคญัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมลู
โดยผ่านระบบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมลูโดยผ่าน www.origin.co.th เป็นต้น 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบญัชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจําปี เป็นประจําทกุปี 
 การเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ แก่นกัลงทนุทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีสนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอํานาจของ
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ โดยนกัลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ีสว่นงานผู้ลงทนุสมัพนัธ์ของ
บริษัทฯ หมายเลขโทรศพัท์ (662) 399 4466 หรือ  www.origin.co.th 

5.1 วาระในการดาํรงตาํแหน่ง 
 วาระในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 
2535   ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ติดต่อกนัได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอก
ฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักล่าวได้กระทําคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็น
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อย่างย่ิงและการดํารงตําแหน่งตามวาระท่ีกําหนดมิได้ทําให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทัง้ต้องได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นด้วย 

5.2 การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทําหน้าท่ีเสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดคา่เบีย้ประชมุ 
ค่ารับรอง เงินรางวลั และบําเหน็จ  รวมทัง้ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดย
การเสนอเร่ืองเพ่ือขอความเหน็จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี  เว้น
แตส่ทิธิอนัพงึมีพงึได้ตามระเบียบของบริษัทฯ 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการชดุย่อยแต่ละชดุจากผู้ มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยแตล่ะชดุจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชมุ ชีแ้จง หรือจดัทํารายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนมุติักฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละ
ชดุ 
 ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมาการชดุยอ่ยจํานวน 4 ชดุ 
 1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจํานวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการ
บริษัทหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  โดยตําแหน่งตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยตําแหน่ง 

(1) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(2) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 
(3) ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 
(4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
(5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
(6) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาโครงการ 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบดํารงตําแหน่งวาระละ 3  ปี เม่ือพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็น
กรรมการใหมไ่ด้อีก 

3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ มีกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดํารงตําแหน่งวาระ ละ 3 ปี เม่ือพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 3 คน ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี เม่ือ
พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุ เพ่ือปฏิบติังานตามหน้าท่ีรวมตลอดถึงการรับทราบผลการดําเนินงานเป็น
ประจําอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ 
จํานวนองค์ประชุมของการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
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กรรมการทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  ทัง้นีก้รรมการจะเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ นอกจากจะมีเหตจํุาเป็นอนัเป็นเหตสุดุวิสยั  
ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจําปี และบริษัทฯได้จดัให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชมุ
ล่วงหน้าทัง้ปี เพ่ือให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพ่ือยืนยนักําหนดวนั และแจ้งให้ทราบถึง เวลา 
สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยจดัสง่เป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั และเลขานกุารคณะกรรมการจะเป็นผู้รวบรวม
เอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า  โดยเอกสารดงักล่าวจะเป็นข้อมลูท่ี
เพียงพอต่อการตดัสินใจและการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ  และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะ
เป็นผู้บนัทึกประเด็นในการประชมุ เพ่ือจดัทําเป็นรายงานการประชมุ ท่ีมีเนือ้หาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบรูณ์ภายใน 
14 วนั นบัจากวนัประชมุเสร็จสิน้ เพ่ือเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจดัให้มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สะดวก
ตอ่การค้นหา และเป็นความลบั 

5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชมุโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชมุตามความจําเป็น เพ่ือให้
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย 
การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดย
ในปี 2558 ได้มีการประชมุในวนัท่ี 16 มกราคม 2559 

5.6 การประชุมกรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพ่ือให้มีการอภิปรายเร่ืองต่างๆได้อย่าง
อิสระ โดยจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยในปี 2558 
ได้มีการประชมุในวนัท่ี 16 มกราคม 2559 

5.7 การรายงานข้อมูล 
1) คณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อรายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไปต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทุน

ทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคําอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทัง้ในด้าน
นโยบายผลการดําเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสําเร็จ และอปุสรรคของกิจการ 

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนนุการปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานทางวิชาชีพของผู้สอบ
บญัชี 

3) คณะกรรมการได้จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทําและเปิดเผย
รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจําปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้ สอบบัญชี โดย
ครอบคลมุถงึ 

3.1) ข้อกําหนดของกฎหมาย ท่ีกําหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจดัทําให้มีการจดัทํางบการเงิน เพ่ือ
แสดงถงึฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาท่ีเป็นจริง และสมเหตสุมผล 

3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอเพ่ือจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพ่ือให้ทราบถึงจดุอ่อน เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริต หรือมี
การดําเนินการท่ีผิดปกติ 
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3.3) ให้คํายืนยนัว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบติั ตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจดัทํางบการเงิน
ของบริษัท 

5.8 แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบคุลากรใน

องค์กรเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหน่งท่ีสําคญัต่อไปในอนาคต 
ทัง้นีไ้ด้กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อยา่งเป็นระบบ 
 5.9 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทําหน้าท่ีกรรมการ เพ่ือให้
กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ
บริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ โดยในปีท่ี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหมข่ึน้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2558 ให้แก่กรรมการใหมจํ่านวน 1 ทา่น คือ นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 บริษัทฯสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ี รวมทัง้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อยู่
เสมอ โดยหลกัสตูรท่ีกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอย่างน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย  (IOD) ซึ่งได้แก่  หลักสูตร  Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร  Directors Accreditation 
Program (DAP)หลักสูตร  Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร  Executive Development Program (EDP) 
ทัง้นี ้เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาบริษัทฯต่อไป โดยในปี 2558 มีกรรมการได้เข้าร่วม
สมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆได้แก่ นางวีณา อรัญญเกษม เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 212/2015  

5.11 การตดิต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น
ผู้ นําเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
ข้อมลูความคิดเห็นจากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจ
มมุมองของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้ บริหาร
ระดบัสงูในโอกาสอ่ืนๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคย
กบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
6. เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึน้ โดยแต่งตัง้ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย ทําหน้าท่ี
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดําเนินไปอย่างมี
ประสทิธิภาพสงูสดุตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1) ให้คําแนะนําและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
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2) ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและข้อแนะนําของ
คณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบติั 

3) รับผิดชอบในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญัตา่ง ๆ 
4) กํากบัดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการปฏิบติัตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบติั

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5) ติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
6) ติดตอ่ส่ือสารกบัหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 
  

9.2    คณะกรรมการชุดย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน  4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ  
2.  นายนิวติั ลมนุพนัธ์ กรรมการ 
3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ  
4.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ  
5.  นางอารดา จรูญเอก กรรมการ  
6. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ กรรมการ  
7.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  
8. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ  
9.  นางสาววรุณรัตน์  จู้ จินดา กรรมการอิสระ  
10.  นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 

(1) วาระการดํารงตําแหน่ง 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสามเป็นอตัรา  ถ้า
จํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการ
ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้
ใหมอี่กได้โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
4. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

5. ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

(2) ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/ 2557 เม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการบริษัท 
และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต 

2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และกําหนดรายละเอียดและให้ความเหน็ชอบ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทาง
ธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัท และบริษัทยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัทํา 

3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท  

5. ดําเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนําระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ 
รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัให้มีการทํางบการเงินของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการ
ประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั 
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8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
การปรับใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบ
ตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 

9. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้
องค์กร และกํากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีมาตรการ
รองรับและวิธีควบคมุเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

10. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามท่ีกําหนดใน
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เข้าดํารงตําแหน่ง ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

11. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ 
ท่ีแตง่ตัง้ เพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อํานาจท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

12. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบ
อํานาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบ
อํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือเหน็สมควร 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทําขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามท่ีนิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศอ่ืนใดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 
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9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสหสั  ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลอากาศเอกบรีุรัตน์  รัตนวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาววรุณรัตน์  จู้ จินดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนายสมโภช พรเจริญวิวฒัน์ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นางสาววรุณรัตน์  จู้ จินดา เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

(1) วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง เท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีท่ีตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลท่ีมี
คณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 
โดยบคุคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

(2) ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ท่ี1/2557 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

1.  รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

-  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง
การเงินอย่างถกูต้องน่าเช่ือถือและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ มีการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

-  พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้ผู้สอบบญัชีท่ี
มีความเป็นอิสระ 

-  สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

-  จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปี ละ 
1 ครัง้ 

2. การควบคมุภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล 
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-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงและมาตรการในการจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

-  สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

3. การตรวจสอบภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและกํากับให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาแตง่ตัง้โยกย้ายและการพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาอนมุติักฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

-  อนมุติัและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปีเพ่ือให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภท
และระดบัความเส่ียงของบริษัทฯ 

-  สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ 

-  ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบญัชีให้อยูใ่นแนวทางเดียวกนัรวมทัง้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท
ฯให้มีความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั 

4. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

-  สอบทานให้บริษัทฯปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

-  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

5. การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงันี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ทา่น 

(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือ
การกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือ
บริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรได้แก่รายการท่ีเกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคมุ
ภายในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น 

7.  หน้าท่ีอ่ืนๆ 
-  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระได้ในกรณีจําเป็น

โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 
-  ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนมุติั 

 -  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 
ทา่น ดงันี ้   

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยมีนายวิวฒัน์ รัตนอบุล ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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(1) วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ง เท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งของ
คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้
กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดย
บคุคลท่ีเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนซึง่ตนทดแทน 

(2) ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

1.  พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมทัง้คัดเลือกบุคคลและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ
นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงู 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ 
จะเป็นผู้อนมุติัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดบัสงู และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบ และจัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5. จดัทําการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการ
ประเมินประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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9.2.4  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1.  นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายนิวติั ลมนุพนัธ์ กรรมการบริหาร 
3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการบริหาร 
4. นางอารดา จรูญเอก กรรมการบริหาร 
5. นายสริิพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ กรรมการบริหาร 
6. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ กรรมการบริหาร 
7. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร 
8.  นางสาวศิรินทรา จริยคณุ กรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

(1) วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารไมมี่วาระการดํารงตําแหน่ง กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท
ฯ แต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพ่ือให้กรรมการบริหารมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนด  

(2) ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557ได้มีมติ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์การประกอบ
กิจการของบริษัทฯ  ทัง้นี ้การบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ 
หลกัเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือคําสัง่ใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด นอกจากนี ้ให้
คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณาอนมุติั หรือให้ความเหน็ชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีจัดทําวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
ด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุของบริษัทฯ  หรือการดําเนินงาน
ต่างๆ เพ่ือการกู้ ยืม หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ คํา้
ประกันเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอํานาจอนมุติัท่ี
ผา่นการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้อํานาจอนมุติัรายการท่ีสําคญัของคณะกรรมการบริหาร สรุปดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้งบลงทนุและ งบคา่ใช้จ่ายดําเนินการเกินกวา่ท่ีได้รับอนมุติัตามงบประมาณประจําปีวงเงิน
ไมเ่กินร้อยละ 10 หรือไมเ่กิน 10,000,000 บาท (จํานวนใดต่ํากวา่) 

- การซือ้ท่ีดินเพ่ือการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการท่ีได้รับ
อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 200,000,000บาท 

- การจัดจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันา
โครงการท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 400,000,000 บาท 

- การจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างและอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันา
โครงการท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 60,000,000 บาท 

- การจดัจ้างบริษัทท่ีปรึกษางานบริหารและควบคมุงานก่อสร้างท่ีปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบตาม
งบประมาณการพัฒนาโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 
20,000,000 บาท 

5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

- รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ  ซึง่รวมถงึงบการเงินประจําปีและงบ
การเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเหน็สมควร 

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าท่ีของตนท่ีกําหนดใน
ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี ้จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ จงึจะถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุในอนัท่ีจะ
สามารถดําเนินการใดๆ ดงักลา่วได้ 

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 
1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีท่ีเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชีข้าดอีก 1 (หนึ่ง) 
เสียง 
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8. การลงมติในเร่ืองใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุติั หรือเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) 
ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสียงทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพ่ือลงมตินัน้ 

9. ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเป็นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ่งจะเรียกให้มี
การประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกล่าววาระการประชมุ
ล่วงหน้าแก่กรรมการอ่ืนในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทําหน้าท่ีกรรมการในการพิจารณา
วาระการประชมุนัน้ 

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะทํางาน และ/หรือบคุคลใดๆ เพ่ือทําหน้าท่ีกลัน่กรองงานท่ีนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ดําเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ดําเนินการใดๆ แทน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายใน
ขอบเขตแหง่อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 

11. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะ
อย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ
อํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจท่ีให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ 
จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยาม
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  

12. ดําเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
 1. นายสหสั  ตรีทิพยบตุร ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 2. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหารความเส่ียง 
 3. นางอารดา จรูญเอก กรรมการบริหารความเส่ียง 
 4. นายสริิพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
 5. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
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โดยมีนายสมโภชน์ พรเจริญวิวฒัน์ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) วาระการดํารงตําแหน่ง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดํารงตําแหน่ง
ของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้
อีกได้ 

(2) ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ท่ี 10/2558 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง หรือหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

3. กําหนดให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงินและบญัชี ด้านการปฏิบติัการ ด้าน

กฎหมาย ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยการสอบทาน การติดตาม การ

ประเมินผล และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4. ประเมิน วิเคราะห์ความเส่ียง จดัลําดบัความเส่ียง กําหนดแนวทาง และกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้

ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ภายใต้ต้นทนุท่ีเหมาะสม 

5. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้รวมถึงความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk), ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ 

(Operation Risk), ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

และความเส่ียงด้านอ่ืนๆ อาทิเช่น ความเส่ียงในด้านกฎหมาย ความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ

กฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น 
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9.2.6  คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯมีคณะผู้บริหาร จํานวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  
2.  นางอารดา จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีปฎิบติัการ (COO) 
3. นายสริิพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม (CO-CEO) รักษาการผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ฝ่ายขายและการตลาด 

4.  นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารโครงการ 
6. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี 
7. นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส 
8. นางมะลวิลัย์ บตุรชาติ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
9. นางสาวรวีกร บญุพรม ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 และครัง้ท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 10 
สงิหาคม 2558 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดงันี ้

1. รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯทัง้นีใ้นการบริหารกิจการของบริษัทฯดงักล่าวจะต้องเป็นไป
ตามนโยบายข้อบงัคบัหรือคําสัง่ใดๆท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารกําหนด 

2. ดูแลบริหารดําเนินงานและปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯตลอดจนระเบียบนโยบายแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดโดยท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือผู้ ถือหุ้น 

3. นําเสนอวิสัยทัศน์กลยุทธ์ทางธุรกิจทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแนวทางแผนการ
ดําเนินงานงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารเพ่ือประโยชน์ในการจดัทําเร่ืองดงักล่าวเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและ
เข้าร่วมการพิจารณาเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

4. กํากับดูแลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและ
งบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอและมีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจดัการ
รวมถึงความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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5. นําเสนอเร่ืองท่ีสําคญัตอ่คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาให้
ความเหน็ชอบ อนมุติั หรือเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

6. ออกคําสัง่ระเบียบประกาศและบนัทกึต่างๆเพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายเพ่ือผลประโยชน์ของ
บริษัทฯรวมถงึเพ่ือรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

7. ประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพ่ือให้การดําเนินการ
ทางธุรกิจรวมทัง้การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัรวมทัง้นโยบาย
ของบริษัทฯตามหลกัธรรมาภิบาล 

8. พิจารณาอนมุติัการจ่ายค่าใช้จ่ายการดําเนินงานในการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงิน
แตล่ะรายการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในตารางอํานาจอนมุติัท่ีผา่นการอนมุติัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้อํานาจอนมุติัรายการท่ีสําคญัของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สรุปดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้งบลงทนุและ งบคา่ใช้จ่ายดําเนินการเกินกวา่ท่ีได้รับอนมุติัตามงบประมาณประจําปีวงเงิน
ไมเ่กินร้อยละ 7 หรือไมเ่กิน 7,000,000 บาท (จํานวนใดต่ํากวา่) 

- การซือ้ท่ีดินเพ่ือการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการท่ีได้รับ
อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 100,000,000บาท  

- การจดัจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง เพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพฒันา
โครงการท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท 

- การจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างและอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพฒันา
โครงการท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 30,000,000 บาท 

- การจดัจ้างบริษัทท่ีปรึกษางานบริหารและควบคมุงานก่อสร้างท่ีปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบตาม
งบประมาณการพัฒนาโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 
10,000,000 บาท 

9. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสําคญัๆท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

10. มีอํานาจแต่งตัง้คณะทํางานชุดต่างๆเพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการท่ีดีและโปร่งใสและมี
อํานาจในการมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรซึ่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนัน้ๆได้ตามท่ี
เหน็สมควร 
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11. ดําเนินงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและ/หรือท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นีก้ารมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถอนมุติัรายการท่ี
ตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ
และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเร่ือง
ดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือ
อนมุติัต่อไปยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

9.3    การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อย
กว่า 3 คนกรรมการอิสระของบริษัทฯจะต้องมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯกําหนด
ซึง่มีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคณุสมบติัท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนดทัง้นีก้รรมการไม่
น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทฯ จะให้ความสําคญักบับคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวติั
การทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้ นํา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร  
สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยังจะคํานึงถึง
คณุสมบติัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย 
มีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 ในการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯบริษัทฯจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจหรือพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯโดยบุคคล
ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึง
ประกาศข้อบงัคบัและ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างไรก็ตามการแต่งตัง้กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนมุติั
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นีข้้อบงัคบัของบริษัทฯกําหนดให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
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(2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 

(3)  บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี ้
ขาด 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้
กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ทัง้นีน้อกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาด
คณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงหรือ (5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

9.3.2  กรรมการอสิระ 

 บริษัทฯ จะคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคณุสมบติัตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องทัง้นี ้จํานวนของกรรมการอิสระจะต้อง
มีอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ 3 คน 

 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั  ผู้ ถือหุ้น
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รายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

3.   ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
กรรมการอิสระรายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะ
ต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว  ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ
หุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

9.3.3  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ และจะต้องเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจํานวนอย่างน้อย 3 ทา่น และมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่น ท่ีมีความรู้
ทางด้านการเงินและการบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

1. ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. ทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัท 
จดทะเบียน 

5. มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าด้วยคณุสมบติัและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี  ้ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมดทําการเลือกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ให้บุคคลใดท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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9.3.4  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือกําหนดนโยบาย
ด้านการสรรหาบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมก่อน
เสนอช่ือให้คณะกรรมการ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นอกจากนี ้ยงัมีบทบาทสําคญัในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการ
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเปา้หมาย 

9.3.5  กรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ี
ในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และการพิจารณากลัน่กรอง
เร่ืองตา่งๆ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ 
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสาม (3) 
คน  

9.3.6  กรรมการบริหารความเส่ียง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือกําหนดนโยบายด้านการบริหาร
ความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็น
กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ทา่น ซึง่ถกูแตง่ตัง้ผา่นคณะกรรมการบริษัท  

9.4   การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ กําหนดนโยบายการ
กํากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรง
และทางอ้อมเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถกํากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการ
ติดตามดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบติัตามมาตรการและกลไกต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงาน
ของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ ข้อบังคับและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีนโยบายนีกํ้าหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ซึง่มีนยัสําคญัหรือมีผลตอ่ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเร่ืองท่ีจะต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  (แล้วแต่กรณี)  ให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของ
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บริษัทฯ และ/หรือการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติัเร่ืองดงักลา่วก่อนท่ีบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม
จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ นของตนเองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก่อนการทํารายการหรือ
ดําเนินการในเร่ืองนัน้ ในการนี ้ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการท่ี
เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะขออนุมติันัน้ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ 
ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยโดย
อนโุลมด้วย (เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้ง) อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

1. การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการของบริษัทฯ  หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  (แล้วแตก่รณี) 

(1) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  

(ก) การแตง่ตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่าง
น้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและ
ผู้ บริหารท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไปและ
ดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ท่ีกรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกรรมการและผู้บริหารรายนัน้มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองดงักลา่ว 

 ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นท่ีได้รับการเสนอช่ือนัน้ ต้องเป็นบคุคลท่ีมีรายช่ืออยู่ใน
ระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (White List) รวมถึง และมี
คณุสมบติับทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดลักษณะขาด
ความไมน่่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ  

(ข) การพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทยอ่ย 

(ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย เว้นแตก่ารแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัตามข้อ (2) (ฉ)    

(ง) การพิจารณาอนมุติังบประมาณประจําปีของบริษัทยอ่ย 

รายการตัง้แตข้่อ (จ) ถงึข้อ (ฐ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือวา่มีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ดงันัน้  จะต้องได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการท่ีบริษัทย่อยจะเข้าทํา
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ือง การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มา
บังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่ง
รายการดงัตอ่ไปนีคื้อ 
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(จ) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการท่ี
เก่ียวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผู้ ท่ีก่อความเสียหายแก่
บริษัทยอ่ย 

(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ซ) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทยอ่ย 

(ฌ) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ี
สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัท
ยอ่ยกบับคุคลอ่ืน 

(ญ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระสําคญั 

(ฎ) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การคํา้ประกัน การทํานิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยให้
ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บคุคล
อ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ฏ) การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย  

(ฐ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัท
ยอ่ยอยา่งมีนยัสําคญั  

(2) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   

(ก) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการท่ี
เก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณ
ขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยนํา
หลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้ น รวมทัง้การลดทุน 
จดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมของผู้ ถือหุ้ นอันจะเป็นผลให้สัดส่วน 
การใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทัง้หมดในท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้
ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อย
กวา่ร้อยละห้าสบิ (50) ของจํานวนเสียงทัง้หมดในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนัน้ 

(ค) การดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรง
และ/หรือทางอ้อมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของจํานวนเสียงทัง้หมดในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย หรือเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สิทธิ
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ออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกวา่ร้อยละห้าสิบ (50) ของจํานวนเสียงทัง้หมดในท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทยอ่ยในการเข้าทํารายการอ่ืนใด ท่ีมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยท่ีจะ
เลกินัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไว้
ในประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(จ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อ 
บริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกบั
ขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนมุติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ฉ) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน
และการผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัทย่อยท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ในท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

2. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบ
ป้องกนัการทจุริต รวมถึงกําหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ี
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีทําให้มัน่ใจได้ว่าการดําเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมจะเป็นไปตามนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทอ่ืน และนโยบายฉบบันีร้วมถึงกฎหมายและประกาศเร่ืองการกํากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ  ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้อยา่งแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย 
และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และ/หรือ รายการท่ีมีนยัสําคญัอ่ืนใดต่อบริษัทฯ และดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการ
กํากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคมุดแูล กรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัท
ฯ ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตนดงันี ้



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 9 หน้าท่ี 101 

1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสํานกังานก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ 
ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม)  

2)   กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทําและ
เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัทฯ 
ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่รายงานดงักลา่วมายงัเลขานกุาร
บริษัท ก่อนนําสง่สํานกังาน ก.ล.ต. ทกุครัง้ ทัง้นี ้ให้จดัทําและนําสง่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และจดัทําและนําสง่รายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์นัน้ 

3)   กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็น
สาระสําคญัซึง่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ต้องใช้ความระมดัระวงัในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและ
ในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลงัจากท่ีข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบจนกวา่จะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ได้แก่การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง
พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

4)    กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ซึ่งยงัมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพ่ือการซือ้หรือขายหรือเสนอ
ซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืนซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อ่ืน 
(ถ้ามี) ของบริษัทฯ  ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  ไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะทําเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือนํา
ข้อเทจ็จริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระทําดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  
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5)    กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานท่ีลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมลูภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมลู
ความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้บุคคลภายนอก
รับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวจะไม่ทําให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและคู่ค้า
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

6)   กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน มีหน้าท่ีเก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีหน้าท่ีในการ
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือประโยชน์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนําความลบัและ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอ่ืนท่ีตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้าง 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) ของกลุม่บริษัทฯ คิดเป็นจํานวนรวม 
1.3 ล้านบาท และ 1.54 ล้านบาท ตามลําดบั และไมมี่คา่บริการอ่ืน (non-auditfee) 

9.7 การปฎิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

-ไมมี่- 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
บริษัทฯ ประกอบกิจการด้วยความดแูลใสใ่จตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม อยา่งมีคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองกํากับให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความ
ซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใส และยติุธรรม เพ่ือผลดีตอ่ความยัง่ยืนของกิจการ ผู้ มีสว่นได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม
อยา่งแท้จริง ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมดงันี ้

10.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ เน้นการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมดแูลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและครอบคลมุ เคารพในสิทธิมนษุยชนของบคุลากรของบริษัทฯ มีการพฒันาความรู้และทกัษะของบคุลากร
อย่างสม่ําเสมอและเปิดโอกาสให้ผู้ มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมได้มีโอกาสเข้า
มาร่วมทํางานกบับริษัทฯ  

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย
เก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหาร และพนกังาน ดงันี ้

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะไม่กระทําหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ากรณีใดๆ 

และจะปฏิบติัตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการ

ต่อต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่าบบริหารนํามาตรการ

ตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไปส่ือสารและปฏิบติัตาม 

 สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีซ่ือสตัย์และยดึมัน่ในความเป็นธรรม 

 จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความซ่ือสตัย์สุจริตต่อ

หน้าท่ี และพร้อมจะนําหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นหลัก

ปฏิบติัในการดําเนินงานด้วยความเคร่งครัดทัง้องค์กร 

 บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมัน่ของบริษัทฯ ต่อมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นตัง้แต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้

ผลตอบแทน และการเล่ือนตําแหน่ง 
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 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้

บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบติังานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คําแนะนําในการพฒันาระบบ

การปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกําหนดให้ทุกหน่วยงานท่ีเป็นคู่สญัญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบ

แสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) 

10.3 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนษุยชนโดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจน
ปฏิบติัต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบติั 
ดงันี ้

 บริษัทฯ สนบัสนนุและเคารพในการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน โดยหมัน่ตรวจสอบดแูลมิให้ธุรกิจของตน

เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน 

(Forced Labour) ตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ (Child Labour) เป็นต้น 

 บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลมุถึงการมีอิสระในการให้

ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมลูหรือความคิดเหน็ผ่านส่ือต่างๆ รวมทัง้จดัให้มี

ช่องทางการส่ือสารเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ของผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเสรี 

10.4 การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริ ษัทฯ  ใ ห้ความสําคัญกับการพัฒนางานบ ริหารท รัพยากรบุคคลทั ง้ ระบบใ ห้ มีประสิท ธิภาพ 
อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กําหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมจัดให้มีสวัสดิการอย่าง
เหมาะสมส่งเสริมและสนบัสนนุให้พนกังานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือความสขุทัง้กายและใจของพนกังานอนัจะนําไปสู่ผลการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสทิธิผลสงูสดุ  โดยมีนโยบายการบริหารงานบคุคล ดงันี ้

 1. จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพ่ือบรรจุในตําแหน่ง 
ท่ีสูงขึน้ก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอกบริษัทฯ มุ่งสรรหาและคัดเลือก
พนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติท่ีดี เข้ากบัองค์กรได้มาร่วมงานกบับริษัทฯ ตามความจําเป็น และ
ความเหมาะสมของแตล่ะหน่วยงาน โดยคํานงึถงึการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 2. จะส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกําหนดทิศทางการพฒันาพนักงานอย่างชัดเจน และ
ดูแลพนักงานทุกระดบั ให้ได้รับการพฒันาตามทิศทางดงักล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถ
ทํางานในหน้าท่ีปัจจบุนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสงูขึน้ในอนาคต 
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 3. จะบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวสัดิการ ให้เป็นไปโดยยติุธรรมและทดัเทียมกบับริษัทชัน้นําและ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันอยู่ เสมอ และจะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System)  
ในการเล่ือนขัน้เงินเดือน และการเล่ือนตําแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของ
พนกังานแตล่ะบคุคลประกอบกนั 
 4. จะสง่เสริมการทํางานเป็นทีม ให้พนกังานมีความร่วมมือ ร่วมใจกนัทํางาน เสมือนหนึง่เป็นบคุคลใน
ครอบครัวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งทําให้ผลประการของบริษัทสามารถ
เติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 
 โดยบริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

(1) การสรรหา 

บริษัทฯ มีการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลกัษณะงาน ไม่นําความแตกต่าง
ด้านเชือ้ชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สญัชาติ ภูมิหลงัของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความ
ทพุพลภาพ มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาและตดัสินการจ้างงาน โดยจะคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมตาม
กระบวนการคดัเลือกตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ นอกจากนี ้หากมีตําแหน่งงานวา่งลงหรือมีตําแหน่งงานใหมเ่กิดขึน้ 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมจากพนักงานภายในของบริษัทฯ ก่อนการคัดเลือกจาก
บคุลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบคุคลท่ีเหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคดัเลือกและบรรจบุคุคลภายนอก โดยจะสรร
หา และคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติท่ีดี เข้ากบัองค์กรได้มาร่วมงานกบับริษัทฯ ตาม
ความจําเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 

(2) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบายการพัฒนา
พนักงานอย่างต่อ เ น่ืองเ พ่ือฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ  และความสามารถของพนักงาน  
โดยสนับสนุนทัง้การจัดการฝีกอบรมให้แก่พนักงานและมีสวัสดิการสนับสนุนเร่ืองทุนการศึกษาต่อให้แก่
พนกังานโดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสม่ําเสมอ มีการพฒันาฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเน่ืองทัง้ภายในและ
ภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานในการเพิ่มศกัยภาพในการทํางาน และความรู้ด้านอ่ืนๆ
ทัว่ไปทัง้ด้านกฎหมาย หรือ สวสัดิการตา่งๆ หรือ สง่พนกังานไปอบรมกบัหน่วยงานตา่งๆ ภายนอกบริษัทฯ เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยนําความรู้ท่ีได้มาใช้กบัการทํางานหรือปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดี
ย่ิงขึน้รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทํางานเป็นทีม รักษาความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน
ด้วยกนัและระหวา่งหวัหน้างานและผู้ปฏิบติังาน  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาและส่งเสริมความรู้แก่พนกังาน รวมไปถึงเร่ืองของการสร้างความสขุ 
ในการทํางาน ด้วยการจดักิจกรรมต่างๆ ตลอดทัง้ปี เพ่ือให้พนกังานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริม
การสร้างความสมัพันธ์อันดีของพนักงานในองค์กร เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน ลดปัญหาเร่ืองของการ
ส่ือสารระหวา่งแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตา่งๆ  ดงันี ้
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1. กิจกรรมวนัรวมใจ ORIGIN 
เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้ในทกุๆ ไตรมาส เพ่ือเป็นการส่ือสาร ข้อมลู พร้อมทัง้แนะนําผู้บริหารและพนกังานใหม ่

รวมไปถงึนโยบายตา่งๆ ให้แก่พนกังานทราบ ทัง้นีจ้ะมีการเชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก มาให้ความรู้ 
แก่พนกังาน ซึง่วนัดงักลา่ว จะเป็นวนัท่ีพนกังานทกุระดบัขององค์กรได้มารวมตวักนัเพ่ือแลกทําความรู้จกั และ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั 

2. กิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์ประจําไตรมาส 
บริษัทฯ สนบัสนนุให้หวัหน้างานพาพนักงานใต้บงัคบับญัชาไปทํากิจกรรมร่วมกนัในแผนก เพ่ือเป็นการ

ผอ่นคลายความเครียดจากการทํางานและทําให้พนกังานเก่าและใหม ่ได้พบปะ ทํากิจกรรมร่วมกนั เพ่ือช่วยให้
พนกังานใหมส่ามารถปรับตวัเข้ากบัองค์กรได้อยา่งรวดเร็ว 

3. กิจกรรม ORIGIN ONE Day Trip 
บริษัทฯ จดักิจกรรมพาพนกังานไปสถานท่ีท่องเท่ียวตามเทศกาลซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยเป็น

สถานท่ีท่ีสะดวกในการเดินทาง โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วัน โดยให้พนักงานท่ีสนใจลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมล่วงหน้า ซึ่งในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้พาพนกังานท่ีสนใจร่วมกิจกรรม เดินทางไปทํากิจกรรมท่ี
จงัหวดั ระยอง จํานวน 1 ครัง้ 

4. กิจกรรม ORGIN Outing Trip 
กิจกรรมท่ีพาพนกังานของไปบริษัทฯ ไปทํากิจกรรม Team Building เพ่ือสร้างความสามคัคีภายในองค์กร 

และพกัผอ่นนอกสถานท่ี 
5. กิจกรรม ORGIN Half Year Party 

กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือเป็นการขอบคณุพนกังาน ท่ีเหน็ดเหน่ือยมาตลอดคร่ึงปีแรก รวมถึงเป็นการประกาศ
เปา้หมายในช่วงคร่ึงปีหลงัให้พนกังานทกุฝ่ายได้รับทราบโดยทัว่กนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. กิจกรรม Small Group Activity  
 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก โดยการรวมกลุ่มของพนกังานในแต่ละแผนก จํานวน 5-10 

ท่าน เพ่ือการแก้ไขปัญหาในการทํางาน รวมไปถึงปรับปรุงและพฒันา กระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพท่ี
ดีย่ิงขึน้ ทําให้เกิดการปรับปรุงอยา่งเน่ือง นําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 
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7. การจดัอบรมให้แก่พนกังาน 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการให้ความรู้และเพิ่มทกัษะในการทํางาน รวมไปถึงทกัษะการบริหารของ

พนกังานในทกุระดบั ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัอบรมโดยมีวิทยากรภายใน ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  ท่ีงนี ้
บริษัทฯ ยงัเชิญวิทยากรจากภายนอกขององค์กรมาให้ความรู้ และการส่งพนักงานไปอบรมกบัองค์กรต่างๆ 
รวมไปถงึการจดัทําหลกัสตูรร่วมกบัสถาบนัภายนอก เพ่ือให้เหมาะสมกบัพนกังานขององค์กรในทกุระดบั เช่น 

- การเข้าร่วมสมัมนาและประชมุตา่งๆ เพ่ือเป็นการติดตามสถานการณ์ให้ทนัตอ่โลกในปัจจบุนั  
- หลกัสตูรการฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่พนกังานขาย  ได้แก่ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่ น 
- ร่วมกบัวิทยาลยัดสุิตธานี จดัทําหลกัสตูรอบรมทัง้ภาคทฤษฏีและปฏิบติัให้แก่พนกังานกลุ่มแม่บ้าน 

เพ่ือการบริการท่ีมีมาตรฐาน โดยอาจารย์ผู้ มีความรู้และประสบการณ์ เช่ียวชาญในงานด้านการ
บริการโดยเฉพาะ 

- การพฒันาทกัษะและบุคลิกภาพของพนักงานขาย และพนักงานฝ่ายบริหารนิติบุคคลท่ีต้องพบปะ
ลกูค้า เช่น หลกัสตูรสอนการแตง่หน้า และพฒันาบคุลกิภาพ 

- อบรมหลกัสตูรระยะสัน้ และระยะยาวท่ีสถานบนัการศึกษาเป็นผู้จัด เช่น อบรม HROD ซึ่งจัดโดย
คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นต้น 

 ทัง้นีก้ารจดัฝึกอบรมและการจดักิจกรรมภายในบริษัทฯ วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานมี
การพฒันา ศกัยภาพการเรียนรู้ พฒันาความสามารถและทกัษะให้เพียงพอในการทํางาน รวมไปถึงการเพิ่ม
ทกัษะความรู้ในทกุๆด้าน ให้แก่พนกังานทกุระดบั 

8. กิจกรรมปฐมนิเทศพนกังานใหม ่(ORIGIN School) 
บริษัทฯ ได้ออกแบบและจัดทําหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ โดยเป็นการอบรม 

ระยะสัน้ จํานวน 3 วัน จํานวนประมาณ 20-40 ท่าน/ รุ่น เพ่ือให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ได้รู้จกับริษัทฯ และกระบวนการต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพให้การประสาน
และส่งต่องานท่ีเป็นระบบ และเพ่ือให้พนักงานใหม่มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้าองค์กรและเข้าใจ
วฒันธรรมรวมไปถงึพืน้เพความเป็นมาขององค์กร 

 

 

(3) การจ่ายผลตอบแทนในการทาํงาน 

บริษัทฯ จดัให้มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมสําหรับพนกังาน และให้พนกังานได้รับค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามศกัยภาพ ตําแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่ม
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ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อ
พนกังาน ซึง่สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือน
ท่ีพนกังานได้รับเป็นประจําทกุเดือนแล้ว ในทกุต้นปี บริษัทฯ จะกําหนดเปา้หมายการทํางานท่ีชดัเจนร่วมกบั
พนกังานโดยมีดชันีชีว้ดัความสําเร็จ (KPI) ในการคํานวณจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษประจําปี (โบนสั) ทัง้ยงัจดัให้มี
สวสัดิการอ่ืนๆแก่พนกังาน และมีกิจกรรมสําหรับพนกังาน เช่น จดังานปีใหม่และจบัสลากให้รางวลัพิเศษกบั
พนกังานจํานวนมาก และกิจกรรมงานเลีย้งกลางปีเพ่ือมอบรางวลัให้แก่พนกังานและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ภายในองค์กร เป็นต้น 

โดยมีสวสัดิการและนโยบายการดแูลเร่ืองคา่ตอบแทนของพนกังาน ดงันี ้
1. กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
การจดัตัง้กองทนุโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการออมทรัพย์และสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและ

ครอบครัว และพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเงินสะสมส่วนของพนักงานนัน้จะขึน้อยู่กับความ
สมัครใจและอายุงานของพนักงานโดยอัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่
ระหวา่ง 3% - 7% โดยขึน้อยูก่บัระยะเวลาการทํางานของพนกังาน 

2. กองทนุประกนัสงัคม 
กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ท่ีมิใช่จากการทํางาน ซึ่งท่ีมาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของ

พนกังาน สว่นของบริษัทฯ และสว่นของรัฐบาล 
3. กองทนุเงินทดแทน 
กรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ออกเงินสมทบเข้ากองทุน

ทัง้หมด 
4. ของเย่ียม 
กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล หรือกรณีพนักงาน  หรือภรรยาพนักงาน 

ให้กําเนิดบตุร 
5. เงินช่วยเหลือ 
บริษัทฯ มีสวัสดิการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่พนักงาน เช่น กรณีสมรส ประสบภัยพิบัติ   

เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพ่ือเคารพศพ เงินค่าเจ้าภาพงานศพ และเงินช่วยเหลืองานศพ ซึ่งครอบคลุมถึง
พนกังาน บิดา-มารดาของพนกังาน คูส่มรส และบตุรของพนกังาน เป็นต้น 

โดยบริษัทฯ ถือว่าผู้ บังคับบัญชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบท่ีสําคัญในการปกครองดูแล
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้มีขวญั กําลงัใจท่ีดี พฒันาพนักงานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบติัตนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

พนกังานของบริษัทฯ ถือเป็นสว่นสําคญัต่อความสําเร็จท่ีผ่านมาและความสําเร็จใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึน้
ในอนาคตด้วยเช่นกัน ด้วยบริษัทฯ เห็นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอนัมีค่าย่ิงขององค์กร บริษัทฯ จึงมีความ
มุ่งมั่นท่ีจะให้การดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงาน 
สร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางานอย่างทัว่ถึง โดยการมุ่งปรับปรุงสวสัดิการเดิมให้มีความทนัสมยั และการ
เพิ่มสวสัดิการใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองและให้เหมาะสมกบักลุม่ตามวยัของพนกังาน โดยในปี 2558 นัน้ เน่ืองด้วย
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บริษัทฯ ได้เร่ิมเข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ จงึได้มีการจดัทํา Employee Stock Option Plan (ESOP) ให้แก่พนกังาน 
ซึ่งเป็นฟันเฟืองท่ีสําคญั ทําให้บริษัทฯ เติบโตขึน้อย่างอย่างรวดเร็ว ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบ
แทนการปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท โดยเฉพาะกลุม่พนกังานท่ีมีผลงานโดดเด่น
และท่ีหาทดแทนได้ยากให้ทํางานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ เพ่ือสร้าง
ประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

(4) สุขภาพและความปลอดภัยในการทาํงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทํางานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางานอย่าง
เหมาะสม เช่น การกําหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภัยบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ โดยกําหนดให้
พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้เม่ืออยู่บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ เพ่ือระบบป้องกันอุบติัเหตุท่ีอาจ
เกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบติังาน การจัดให้มีสถานท่ีทํางานท่ีสะอาดเพ่ือความปลอดภัยจากอนัตรายท่ีอาจ
เกิดขึน้ ทัง้จากอคัคีภยั และโรคภยั เป็นต้น ในสว่นของพนกังานบริษัทจดัให้มีสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล 
โดยมีรายมีรายละเอียด ดงันี ้

1. สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล 
พนักงานท่ีผ่านพ้นช่วงการทดลองงาน จะได้รับบัตรประกันสุขภาพแบบกลุ่มจากบริษัทประกัน

สขุภาพท่ีบริษัทฯ กําหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลท่ีกําหนด โดยจะมีวงเงินค่า
รักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน  และจะมีสวัส ดิการในเ ร่ืองของค่าทันตกรรมเป็น 
สว่นท่ีนอกเหนือจากสว่นของประกนัสขุภาพแบบกลุม่ 
2. สวสัดิการด้านสขุภาพอนามยั 

เพ่ือให้พนกังานมีสขุภาพแข็งแรง มีความพร้อมในการทํางานบริษัทฯ ได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพ
ประจําปี ปีละ 1 ครัง้ โดยจะจัดในช่วงประมาณสิน้เดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดย 
เป็นการตรวจตามแผนแบง่ตามช่วงอาย ุหน้าท่ีความรับผิดชอบถงึความเส่ียงด้านสขุภาพและระดบัของ
พนกังาน 

10.5 การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงการดําเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงส่งเสริมความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในทกุขัน้ตอนของการดําเนินธุรกิจและการให้บริการ 
 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของสิทธิของผู้บริโภค กล่าวคือ การผลิตท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคณุภาพ และ
บริการหลงัการขายท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสดุอีกทัง้ยงัมุ่งมัน่ทําการ
วิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างนวตักรรมของโครงการอาคารชดุให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการ
ออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งานห้องชดุท่ีคุ้มคา่ (Best Function Unit Plan Design) 

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั

ในทุกกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตาม
หลกัการสากล 
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 สําหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มีการเลือกใช้วสัดท่ีุมีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐานเป็นมิตรกบัธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม เช่น 

 การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังานในอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ 

หลอดไฟแบบแอลอีดี เคร่ืองทํานํา้อุน่รุ่นประหยดัไฟ เป็นต้นซึง่จะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน

อาคารคอนโดมิเนียมได้ในระยะยาว 

 การติดตัง้แผงโซลาร์ และกงัหนัลมผลติไฟฟา้บริเวณชัน้บนสดุของโครงการTropicana เอราวณั เพ่ือ

ผลติกระแสไฟฟา้สําหรับใช้ในบริเวณพืน้ท่ีสว่นกลางของอาคาร  

10.7   การร่วมพัฒนาชุมชน 

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยสร้าง
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กบัชมุชนเพ่ือนบ้านและสงัคมไทย รวมทัง้ บริษัทฯ มุ่งเสริมสง่เสริมและช่วยเหลือ
ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯได้เน้นการช่วยสงัคมโดยการช่วยเหลือ
ผู้ ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการและสนับเงินหรือสิ่งของให้แก่สงัคมด้านการศึกษา และได้เปิดโอกาสให้พนักงาน 
ลกูค้าและผู้ค่าของบริษัทได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกบัหน่วยงานท้องถ่ิน เพ่ือช่วยเหลือคนในชมุชน 
กิจกรรมพาพนกังานท่ีวนัเกิดในไตรมาสนัน้ๆ ไปร่วมกิจกรรมการเลีย้งอาหารและมอบเงินสนบัสนุนแก่กลุ่มผู้
พิการ หรือทพุพลภาพ บ้านเด็กอ่อน และมลูนิธิต่างๆ เป็นต้น โดยทกุๆ ครัง้ จะมีผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
เข้าร่วม พร้อมทัง้มอบเงินสนบัสนนุเงินด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ ด้อยโอกาส และมอบเงินสนบัสนุนวัสดุ
ก่อสร้างให้แก่โรงเรียนและสถานีอนามยั เป็นต้น 

 และโดยตลอดปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้กิจกรรมทางด้าน CSR เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสงัคมโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การเลีย้งอาหารและมอบเงินสนบัสนนุผู้ ด้อยโอกาส 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ร่วมทําบญุ โดยผ่านโครงการ ทําบญุวนัเกิดพนกังานประจําไตรมาส ซึง่

ได้ร่วมกับสถานสงเคราะห์ต่างๆ จัดกิจกรรม และเลีย้งอาหารแก่กลุ่มผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กกําพร้า และ
บ้านพกัคนชรา เช่น บ้านนนทภมิู, สถานสงเคราะห์คนพิการและทพุพลภาพพระประแดง เป็นต้น 
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2. โครงการมอบเงินสนบัสนนุการศกึษาและปรับปรุงสถานศกึษาและสถานพยาบาล 
บริษัทฯ ได้สง่เสริมกลุม่ภาคการศกึษา และสถานพยาบาลของท้องถ่ินท่ีขาดแคลน โดยมอบเงิน สนบัสนนุ 

และบริจาควสัดกุ่อสร้าง รวมไปถึงสขุภณัฑ์  มลูค่ากว่า 60,000 บาทให้แก่โรงเรียน วดัเมดารางค์ เพ่ือปรับปรุง
โรงเรียน และได้สนบัสนนุวสัดปุพืูน้และดําเนินการปรับปรุงอาคาร มลูค่า 96,445 บาท แก่โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลคลองควาย 
3. โครงการมอบทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียน 

บริษัทฯ ได้สนบัสนนุมอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพืน้ท่ีชุมชน โดยได้มอบทนุการศึกษา จํานวน 20,000 
บาท แก่โรงเรียนวดัดา่นสําโรง 
4. โครงการป่ันเพ่ือแม ่

บริษัทฯ ร่วมกับพนักงานและกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการป่ันเพ่ือแม่ของจังหวัด
สมทุรปราการ 

5. โครงการมอบเงินสนบันกัเรียนผู้ ด้อยโอกาส 
บริษัทฯ ได้มอบเงินสมทบทนุจํานวน 300,000 บาท จากการร่วมกิจกรรมของครอบครัวออริจิน้ แฟมิล่ี เพ่ือเป็น
การสบทบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิไทยรัฐ เพ่ือนําไปสนับสนุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กทัง้ในกรุงเทพและ
ตา่งจงัหวดักวา่ 100 โครงการ 
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6. โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกียรติ 
บริษัทฯ และตัวแทนพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าของโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับและส่วนงานต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ ทัง้ภาค
การศกึษา ภาครัฐและเอกชน ซึง่กิจกรรมท่ีจดัโดยโครงการลกูพระดาบส สมทุรปราการ ตามพระราชดําริ  
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11.      การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
11.1    การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ และจดัให้มีการบริหารความเส่ียง
อย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ และประเมินปัจจยัเส่ียงทัง้จากภายในและภายนอก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทัง้การกํากับดูแลการดําเนินกิจการให้เป็น ไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดท่ี
เก่ียวข้องได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จดัให้มีนโยบายตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ และส่ือสาร ให้พนกังานทกุระดบัรับทราบ ถือ
ปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ํา 
เสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัประเมินระบบการควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํา กับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of The Tread way Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การควบคุมภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
- มีการจัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีคุณสมบัติท่ีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องตลอดจนข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ข้อบังคับบริษัท เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
และปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด 

- จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน มีการกระจายอํานาจ กําหนดอํานาจผู้บริหารในความรับผิดชอบ และสัง่
การท่ีเหมาะสม ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท 

- มีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอในทุกระดบั รวมทัง้
สนับสนุนการศึกษาแก่พนักงาน และมีการจัดเตรียมผู้บริหารหรือพนักงานให้มีความพร้อมกับตําแหน่งท่ี
สงูขึน้ หรือเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน นอกจากนีย้งัมีกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่งท่ีสําคญั 
เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ อยา่งทนัเวลา 

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกบัจํานวนพนกังาน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตําแหน่ง มีการกําหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน Key Performance 
Indicator (KPI) เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบติังาน ผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงการนํา Competency มาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบคุคล ในการสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลัแก่บคุลากรท่ีเหมาะสม  

2. การประเมนิความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วย 
- บริษัทได้มีการระบุความเส่ียงด้าน Strategic Risk, Financial Risk, Operational Risk, Compliance Risk 

และ IT Risk ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบในการ
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กําหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเส่ียงของพนัธกิจหลกั และได้มอบหมายให้ผู้บริหารทกุระดบัมี
ส่วนร่วมในการจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผล และติดตามการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆ 
โดยมีสว่นงานตรวจสอบภายในติดตาม และกํากบัดแูลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามท่ีวางไว้ 

- บริษัทมีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตด้านต่างๆ เช่น การเงิน ทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น เพ่ือกําหนด
มาตรการปอ้งกนัหรือแก้ไขได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. การควบคุมการปฏบัิตงิาน ซึ่งประกอบด้วย 
- บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมในการควบคุมความเส่ียงท่ีสมัพนัธ์กบั กิจกรรม 

หน้าท่ีและกระบวนการทํางาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเส่ียงมากท่ีสดุ 

- บริษัทกําหนดมาตรการ ทํารายการระหวา่งกนัของบริษัท กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยมีการนําเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

- จัดให้มีคู่มือในการปฏิบติังานของทุกสายงาน เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบติังาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร 
กํากบั ดแูล ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

- มีหน่วยงานทางการเงินและหน่วยงานกฎหมาย ในการติดตามดแูลการปฏิบติัตามเง่ือนไขของการทําธุรกรรม
กบับคุคลภายนอก และยงัมีผู้ตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก ตรวจสอบความถกูต้อง 

4. ระบบสารสนเทศ และการส่ือสาร ซึ่งประกอบด้วย 
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ให้

ความสําคญักบัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัเก็บรักษาข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
- ส่ือสารข้อมลูภายในองค์กรให้รับทราบถึงวตัถปุระสงค์ ความรับผิดชอบเพ่ือให้พนกังานทกุระดบัได้ตระหนกั

ถงึความเส่ียง และการควบคมุภายในอยูเ่สมอ 
- จัดช่องทางการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงทั่วถึงกันทัง้องค์กรพร้อมทัง้มีการประเมินและติดตามเพ่ือให้ได้ข้อมูล

สารสนเทศท่ีถกูต้องตรงกนั และเช่ือถือได้ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ใช้ข้อมลูในการตดัสนิใจทนัตอ่เหตกุารณ์ 
- เพิ่มช่องทางให้บคุคลภายนอก สามารถส่ือสารถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัองค์กรหรือข้อแนะนํา เก่ียวกบั

ผลติภณัฑ์ และงานบริการเพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาให้เกิดนวตักรรมใหม ่

- จัดให้มีช่องการการส่ือสารพิเศษสําหรับผู้ มีส่วนได้เสียเพ่ือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตผ่าน
เว็บไซต์ (www.origin.co.th) หรือสง่จดหมายมาถึงเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิน้ พร็อพ
เพอร์ตี  ้ จํากัด  (มหาชน) 496 หมู่ 9 ซอยแบร่ิง  16 ถนนสุขุมวิท  107 ตําบลสําโรงเหนือ  อําเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

5. ระบบการตดิตาม ซึ่งประกอบด้วย 
- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน กลยทุธ์ วา่เป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้หรือไม ่โดยนําเสนอ

ผลการดําเนินงานของบริษัท ตอ่ท่ีประชมุ Executive Committee เป็นประจําทกุเดือน 
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- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน หากพบข้อบกพร่องจะส่ือสารไปยงั
ผู้ รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมกันหารือแนว
ทางแก้ไขและกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนัน้รายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ หลงัจากนัน้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทําการติดตามผลการแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบตอ่ไป 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัติง้ จํากดั ("เอซีเอ็มฯ") เพ่ือทําการสอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ และการตรวจสอบกระบวนงานท่ีสําคัญของบริษัทฯ เพ่ือมั่นใจว่านโยบายและวิธี
ปฏิบติังานต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้สอบทานกระบวนงาน
ท่ีสําคญั 7 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ (2) กระบวนการรายได้และลกูหนี ้(3) กระบวนการซือ้และเจ้าหนี ้
(4) กระบวนการด้านทรัพยากรบคุคล (5) กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) กระบวนการบริหารงานก่อสร้าง 
และ (7) กระบวนการด้านบญัชีและการเงิน ทัง้นี ้จากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 19 
ธันวาคม 2558 มีมติรับรองรายงานผลประเมินการควบคุมภายใน และพิจารณาเห็นว่า ผู้บริหารให้ความสําคญักับ
แนวทาง และกระบวนการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ เอซีเอ็มฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามผลการ
ปรับปรุง แก้ไขอยา่งตอ่เน่ือง 

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 12/2558 เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบ การ
ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มี
ความเพียงพอและเหมาะสม และให้มีติดตามผลมานําเสนออยา่งตอ่เน่ือง   
 

13.1 การบริหารความเส่ียง  

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําหน้าท่ีกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีผู้บริหารระดบัสงูเป็นกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทกุกระบวนการในแผนธุรกิจ ซึ่ง
ขัน้ตอนการจดัทําแผนธุรกิจ ได้มีการวิเคราะห์ และระบุถึงปัจจยัความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
กําหนดกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน ติดตาม ควบคุมและรายงานความเส่ียงให้กับ
คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

ในกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัทประกอบด้วย 
1 ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
2 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
3 ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน (Operation Risk) 
4 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
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5 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) 

และยงัมีความเส่ียงด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากปัจจยัภายในและภายนอกในระหว่างปีของการดําเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ร่วมกบัฝ่ายจดัการโดยผู้บริหารระดบัสงู จดัประชมุเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และปรับเปล่ียนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์แวดล้อมปัจจบุนั ใน
กรณีท่ีมีปัจจยัภายในและภายนอกเข้ามากระทบ พร้อมส่ือสารให้พนกังานทกุระดบัรับทราบผ่านช่องทางการส่ือสาร
ของบริษัท เพ่ือการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการความเสี่ยง จึงทําให้บริษัทสามารถกํากบั ดแูล การบริหารความเส่ียง
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการติดตามผลสําเร็จของการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจากแผนงาน
ของฝ่ายจดัการท่ีรับผิดชอบในปัจจยัความเส่ียงต่างๆ และผลของการวดัผลท่ีเช่ือถือได้ของการปฏิบติังานตามแผนงาน 
รวมทัง้มีการพิจารณาวา่ระดบัความเส่ียงลดลงหรือไม ่ทัง้นีเ้พ่ือให้การบริหารความเส่ียงมีประสทิธิผลอยา่งแท้จริง  

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายบริหารความเส่ียงไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.origin.co.th) 
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12. รายการระหว่างกัน 

 
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 

 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
1. บริษัท อีโค ซิส
เท็ม จํากดั 

 ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ 
โดย 

- นายพีระพงศ์ จรูญเอก ถือหุ้น
บริษัท อีโค ซิสเท็ม จํากดั ร้อย
ละ 49.99 

- นางอารดา จรูญเอก ถือหุ้ น
บริษัท อีโค ซิสเท็ม จํากดั ร้อย
ละ 49.99 

 กรรมการร่วมกนักับบริษัทฯ ได้แก่ 
นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนาง
อารดา จรูญเอก 

 ปัจจบุนั บริษัท อีโค ซิสเท็ม จํากัด 
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวนัที่ 
7 สิงหาคม 2557 และ อยู่ระหว่าง
การชําระบญัชีบริษัท 

1.1 เงินให้กู้ ยืม 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้จาก
บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 

 
 

 
 
 

882.21 
- 
- 

882.21 

 
68.37 

127.92 

 
 
 

882.21 
- 

882.21 
- 

 
32.78 

- 
 
 

 
 
 

- 
- 
- 

- 

 
- 
- 
 
 
 
 

 
 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท อีโค ซิสเท็ม จํากัด ตัง้แต่ปี 2555 
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ นและกรรมการ
ร่วมกัน และไม่มีการให้กู้ เพิ่มในงวดปี 
2556 คงเหลือ 0.88 ล้านบาท โดยมีการ
คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.75 ต่อปี ซึ่ง
เป็นอ้ตราที่สูงกว่าอัตราต้นทุนเงินกู้ ยืม
เฉลี่ยของบริษัทฯ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับชําระคืนเงินกู้ ยืมและ
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัท อีโค ซิสเท็ม 
จํากดั แล้วทัง้หมด เมื่อเดือนมิ.ย. 2557 

 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับสําหรับปี 2556 และ
สําหรับปี 2557 จํานวน 0.07 ล้านบาท 
และ 0.03 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 
2558 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้ค้างรับ กับ
บริษัท อีโค ซิสเท็ม จํากดั แล้ว 

 

 
 ไม่สมควรมีการทํารายการ
ดงักล่าวในอนาคต ทัง้นี ้อตัรา
ดอกเบีย้รับอยู่ในอัตราที่สูง
กว่าอตัราต้นทนุเงินกู้ ยืมเฉลี่ย
ของบริษัทฯ  

 อัตราดอกเบีย้ ที่ เ รียกเก็บมี
ความสมเหตสุมผล 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้
เงินกู้ ยืมแก่บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
กนัในอนาคต 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
2. บริษัท ออริจิน้ 
วนั จํากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
(มหาชน) โดยถือหุ้ น บริษัท ออ
ริจิน้ วนั จํากดั ร้อยละ 99.98 

 กรรมการร่วมกนักับบริษัทฯ ได้แก่ 
นางพีระพงศ์ จรูญเอก และนาง
อารดา จรูญเอก 

2.1 เงินกู้ ยืม 
 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 ดอกเบีย้จ่าย 
 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
1,000.00 

- 
1,000.00 

 
67.29 
67.29 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,000.00 
3,000.00 
4,000.00 

- 

 
88.55 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
7,000.00 
7,000.00 

- 

 
36.93 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากบริษัท ออ
ริจิน้ วัน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ น
และกรรมการร่วมกัน สําหรับปี 2556 ปี 
2557 และปี 2558 จํานวน 1.00 ล้านบาท 
3. 00 ล้ านบาท  และ  7. 00 ล้ านบาท 
ตามลําดบั โดยได้มีการชําระคืนเงินกู้ แก่
บริษัท ออริจิน้ วนั จํากัด สําหรับปี 2557 
และปี 2558 จํานวน 4.00 ล้านบาท และ 
7.00 ล้านบาท และไม่มีการกู้ เพิ่ม โดยมี
การคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี 
ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุน
เงินกู้ ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายสําหรับปี 2556 ปี 
2557 และปี 2558 จํานวน 0.07 ล้านบาท 
0. 09 ล้ านบาท  และ  0.04 ล้ านบาท 
ตามลําดับ และ ณ 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้ค้างจ่าย กับบริษัท 
ออริจิน้ วนั จํากดั 
 
 
 
 

 
 อัตราดอกเบีย้ ที่ เ รียกเก็บมี
ความสมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
 
 
2.2 เงินให้กู้ ยืม 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้จาก
บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 
 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 
 
 

- 
33,500.00 
13,299.46 
20,200.54 

 
167.43 

35.16 

 
 
 
 
 

20,200.54 
123,456.39 

73,600.54 
70,056.39 

 
2,989.52 
1,370.16 

 
 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั ซึง่เป็นบริษัทที่มี
ผู้ ถือหุ้ นและกรรมการร่วมกัน คงเหลือ 
70.06 ล้านบาท โดยมีการคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ  8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่
เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ ยืมเฉลี่ย
ของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับสําหรับปี 2557 และ
ปี 2558 จํานวน 0.17 ล้านบาท และ 2.99 
ล้านบาท ตามลําดบั และมีดอกเบีย้ค้าง
รับ จํานวน 0.04 ล้านบาท และ 1.37 ล้าน
บาท ตามลําดบั 

 

 
 
 

 อัตราดอกเบีย้ ที่ เ รียกเก็บมี
ความสมเหตสุมผล 

3. นายพีระพงศ์
จรูญเอก 

 
 
 
 
 

 เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 37.50 

 เป็นสามีของนางอารดา จรูญเอก 
 ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 

3.1 เงินให้กู้ ยืม 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้จาก
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 

1,257.91 
49,988.09 
48,592.77 

 
 
 

2,653.24 
- 

2,653.24 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้ให้เงินกู้ ยืม
ระยะสัน้แก่นายพีระพงศ์ จรูญเอก ซึง่เป็น
กรรมการ และผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ 
โดยในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืม
แก่นายพีระพงศ์ จรูญเอก เพิ่มเติมจํานวน 
49.99 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

 
 ไม่สมควรมีการทํารายการ
ดงักล่าวในอนาคต ทัง้นี ้อตัรา
ดอกเบีย้รับอยู่ในอัตราที่สูง
กว่าอตัราต้นทนุเงินกู้ ยืมเฉลี่ย
ของบริษัทฯ และออริจิน้ วัน 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 
 

2,653.24 

 
1,475.41 
1,875.46 

 
 
 
 
 

- 

 
79.92 

- 

- 

 
- 
- 

ได้รับชําระคืนบางสว่นภายในรอบปี 2556 
เป็นจํานวนเงิน 48.59 ล้านบาท คงเหลือ
จํานวน 2.65 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับ
ชําระคืนยอดคงเหลือทัง้หมดภายในรอบ
ปี 2557 เป็นจํานวนเงิน 2.65 ล้านบาท 
โดยมีการคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 3.0 
ต่อปี สําหรับ บจก. พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี  ้
โซลูชั่น และประมาณร้อยละ 8.0 ต่อปี 
สําหรับบริษัทฯ และ บจก. ออริจิน้ วัน 
ทัง้นี ้เนื่องจาก บจก. พรีโม่ฯ ไม่มีเงินกู้ ยืม 
จึงคิดอัตราดอกเบีย้เทียบเคียงกับอัตรา
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร ในขณะที่บริษัท
ฯ และ บจก. ออริจิน้ วนั คิดอตัราดอกเบีย้
ในอัตราที่สูงกว่าอัตราต้นทุนเงินกู้ ยืม
เฉลี่ย  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ และออริจิน้ วนั ได้รับชําระ
คืนเงินจากนายพีระพงศ์ จรูญเอก แล้ว
ทัง้หมดเมื่อเดือนมิถุนายน  2557 และ 
บจก. พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี ้ได้รับเงินชําระ
คืนทัง้หมดจากนายพีระพงศ์ จรูญเอก 
ทัง้หมดในเดือนพฤศจิกายน 2557 

 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีดอกเบีย้ รับ
สําหรับรอบปี 2556 และปี 2557 จํานวน 

และเทียบเคียงได้กับอัตรา
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 

 อัตราดอกเบีย้ ที่ เ รียกเก็บมี
ความสมเหตสุมผล 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้
เ งิ น กู้ ยื ม แ ก่ ก ร ร ม ก า ร ใ น
อนาคต 
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สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 121 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
1.48 ล้ านบาท  และ  0.08 ล้ านบาท 
ตามลําดบั และมีดอกเบีย้ค้างรับ จํานวน 
1.88 ล้านบาทในปี 2556 ทัง้นี  ้บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยได้รับชําระดอกเบีย้ค้างรับ
จากนายพีระพงศ์ จรูญเอก แล้วทัง้หมด
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 

  3.2 เงินกู้ ยืมของบริษัทฯ 
 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 ดอกเบีย้จ่าย 
 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 

 
 

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

 
 

217.65 
361.90 

 
 

61,235.39 
135,129.77 
196,365.15 

- 

 
 

5,306.09 
- 
 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
 

 
 บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากนายพีระ
พงศ์ จรูญเอก ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ ถือ
หุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน ทัง้นี  ้ในรอบปี 2556 และปี 
2557 บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินจาก นายพีระ
พงศ์ จรูญเอก เพิ่มเติมจํานวน 75.83 ล้าน
บาท และ 135.13 ล้านบาท ตามลําดับ 
และในปี 2556 ได้ชําระคืนเงินกู้บางส่วน
จํานวน 23.86 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
ชําระคืนเงินกู้ ยืมแก่นายพีระพงศ์ จรูญ
เอกทัง้หมดแล้วในเดือนพฤศจิกายน 
2557 

 บริษัทฯ มีการจ่ายดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
6.75 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเทียบเคียงกับ
อัตราต้นทุนเงินกู้ ยืมเฉลี่ยจากธนาคาร
ของบริษัทฯ  

 
 เ ป็นรายการสนับสนุนทาง
การเงินให้บริษัทฯ เพื่อเสริม
สภาพคล่องและเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯทัง้นี  ้ในอนาคต
บริษัทฯ จะพิจารณากู้ ยืมเงิน
จ า กสถ าบัน ก า ร เ งิ น และ
ช่ อ งท า งก า ร ร ะดมทุ น ใ น
รูปแบบ อื่น  ที่ มี ต้นทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม 

 อัตราดอกเ บี ย้อยู่ ในอัตรา
เทียบเคียงกับอัตราดอกเบีย้
เ ฉ ลี่ ย ที่ บ ริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม จ า ก
ธนาคาร 

 อัตราดอกเบีย้ที่จ่ายมีความ
สมเหตสุมผล 
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สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 122 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
 บริษัทฯ  มีดอกเบีย้จ่ายสําหรับรอบปี  

2556 และปี 2557 จํานวน 0.22 ล้านบาท 
และ 5.31 ล้านบาท ตามลําดับ และมี
ดอกเบีย้ค้างจ่าย จํานวน 0.36 ล้านบาท
ในปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้ชําระดอกเบีย้
ค้างจ่ายแล้วทัง้หมดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2557 

 

 

  3.3 การวางเงินมดัจําที่ดิน 
และการซือ้ที่ดิน 

 เงินมดัจําค่าที่ดิน 
 

 ซือ้ที่ดินเพื่อพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 

 
 

62,000.00 
 

- 

 
 

- 
 

78,927.20 

 
 
- 
 

- 

 
 บริษัทฯ ได้ทําสญัญา ซือ้ที่ดินกบันายพีระ
พงศ์ จรูญเอก เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2556 
เพื่อนําที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาโครงการ 
Tropicana เอราวัณ  จํานวน  15 แปลง 
เ นื อ้ ที่ ดินรวม  896.90 ตารางวา  เ ป็น
จํานวนเงิน 78.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ราคา 88,000 บาทตอ่ตารางวา 

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ชําระเงินมัดจําค่า
ที่ดิน เป็นจํานวน 62.00 ล้านบาท และ
บริษัทฯ ได้ชําระค่าที่ดินส่วนที่เหลือและ
รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2557 และบันทึกเป็น
ร า ย ก า ร ต้ น ทุ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

 
 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าว
ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม 
การพฒันาโครงการในอนาคต 
บริษัทฯ จะเป็นผู้ ดําเนินการ
จัด ซื อ้ ที่ ดิน เองทั ง้หมด  ไม่
สมควรให้กรรมการเข้าซือ้ที่ดิน
แทนบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 

 ทั ้ง นี ้ ร า ค า ซื ้อ ข า ย ที่ ดิ น
ดงักล่าว ได้มีการเปรียบเทียบ
ราคาเสนอขาย ที่ ดิน อื่นใน
บริเวณใกล้เคียง และเป็นราคา
ซือ้ขายที่เทียบเคียงได้กบัราคา
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สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 123 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อขาย จํานวน 78.93 
ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 

 ทัง้นี  ้การขายที่ดินของกรรมการให้แก่
บริษัทฯ นัน้ เพื่อเป็นการจดักลุ่มทรัพย์สิน
ที่ดินทัง้หมดให้มารวมอยู่ภายใต้บริษัทฯ 
เพื่อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

ตลาดซึ่งประเมินโดยบริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. และเป็นการประเมิน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ดั ง นั น้  จึ ง เ ห็ น ว่ า ร ายกา ร
ดงักล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

 

  3.4 ซือ้สินทรัพย์ 
 ซือ้รถยนต์ 

 
 
 

 
750.00 

 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 

 
 บริษัทฯ ได้ซือ้รถยนต์จากนายพีระพงศ์ 
จรูญเอก เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลางของ
บริษัทฯ ในราคา 750,000 บาท โดยบริษัท
ฯ ได้ชําระเงินและรับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
เสร็จเมื่อปลายปี 2556 

 ทัง้นี  ้ราคาซือ้ขายรถยนต์ดังกล่าว เป็น
ราคาเทียบเคียงกับราคารถยนต์ประเภท
เดียวกนัที่เสนอขายในตลาด 

 ในอนาคต หากบริษัทฯ จะดําเนินการ
จัดซื อ้สินทรัพย์ดังกล่าว  บริษัทฯ  จะ
พิจารณาจัดซือ้จากบริษัทภายนอกเป็น
หลกั 

 

 
 เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ 

 ราคาขายรถยนต์ดงักล่าวเป็น
ราคาตลาด โดยเทียบเคียงได้
กบัราคารถยนต์ที่เสนอขายใน
ตลาดดงันัน้ จึงเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 
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สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 124 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
  3.5 การขายห้องชดุ 

 เงินมดัจําและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 
 

 
534.00 

 
- 
 

 
- 

 

 
 นายพีระพงศ์ จรูญเอกได้ทําสัญญาซือ้
ขาย ห้องชุด โครงการ  Knigthsbridge 
สขุมุวิท 107 จํานวน 2 ห้อง คิดเป็นจํานวน
เงิน 6.7 ล้านบาท ตามสญัญาซือ้ขายเมื่อ
วัน ที่  1 ตุลาคม  2555 โดยในปี  2556 
บริ ษัทฯ  ไ ด้ รับ เ งินมัด จําและ เงิ น รับ
ลว่งหน้า จํานวน 0.53 ล้านบาท  

 อย่างไรก็ตาม นายพีระพงศ์ จรูญเอก ได้
แจ้งความประสงค์ยกเลิกการซือ้ห้องชุด
ดังกล่าวทัง้ 2 ห้อง ในวันที่ 4 มิถุนายน 
2557 และบริษัทฯ ได้คืนเงินจองและเงิน
ดาวน์ทัง้หมดในวนัที่ 26 มิถุนายน 2557 
โดยกรรมการได้รับเงินคืนเท่ากับต้นทุน 
และไม่ไ ด้ รับกําไรจากการคืนห้องชุด
ดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

 ทัง้ นี  ้กรรมการได้คืนห้องชุดดังกล่าว 
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ยงัมีความ
ต้องการห้องชุดจากลูกค้าหลายรายใน
โครงการดังกล่าว และเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ จึงได้คืนห้องชดุดงักล่าว และ
ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ขายห้องชุดได้แล้ว ใน
ราคาขาย re-sale ที่สงูกวา่ราคาเดิม 

 
 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ 

 ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้า
ภายนอกรายอื่นดงันัน้ จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 

 การคืนห้องชุดของกรรมการ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
เป็นหลัก  เ นื่องจากมีความ
ต้องการจากลูกค้า ประกอบ
กบัราคาขายห้องชดุมีการปรับ
เพิ่มขึน้ จึงพิจารณาเห็นว่ามี
ความสมเหตสุมผล 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
 

  3.6 คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ 
 คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
 

1,371,060.0 

 
 

2,465,870.0 
 

 
 

616,400.0 
 

 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสญัญาเงินกู้ ยืม
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อใช้ใน
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ และ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  โดย
นายพีระพงศ์ จรูญเอก คํา้ประกนัวงเงินกู้
รวมจํานวน 1,371.1 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556  จํานวน 2,465.9 ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจํานวน 
616.4 ล้านบาท  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 
2558 

 ทัง้นี  ้นายพีระพงศ์ จรูญเอก คํา้ประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
คา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัแตอ่ย่างใด 

 ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิการ
ขอปลดภาระการคํา้ประกันส่วนบุคคล
จากเจ้าหนีธ้นาคารทัง้หมดแล้ว ในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 

 

 
 เ ป็นรายการสนับสนุนทาง
การเงินให้บริษัทฯ 

 เห็นสมควรในการทํารายการ
เพื่อเป็นการสนบัสนนุธุรกรรม
ทางการ เ งินตามปกติของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
เป็นไปตามเ งื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 
 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 126 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
  3.7 คํา้ประกนัการเช่าซือ้

รถยนต์ 
 คํา้ประกนัการชําระหนี ้
การเช่าซือ้รถยนต์ของ
บริษัทฯ 

 
 

597.74 

 
 

597.74 

 
 

597.74 

 
 
 บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าการเงินกบับริษัท ลี
สซิ่งเพื่อเช่ารถยนต์ใช้ในการดําเนินงาน
ของกิจการ โดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก คํา้
ประกันการชําระหนีก้ารเช่าซือ้รถยนต์ 
จํานวนรวม 0.6 ล้านบาท 0.6 ล้านบาท 
และ 0.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 31 ธนัวาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 
2558 ตามลําดบั 

 ทัง้นี  ้นายพีระพงศ์ จรูญเอก คํา้ประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
คา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัแตอ่ย่างใด 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ขอปลดภาระคํา้ประกันส่วนบุคคลจาก
เจ้าหนีบ้ริษัทลีสซิ่ง 

 

 
 
 เ ป็นรายการสนับสนุนทาง
การเงินให้บริษัทฯ 

 เห็นสมควรในการทํารายการ
เพื่อเป็นการสนุบสนนุธุรกรรม
ทางการ เ งินตามปกติของ
บ ริ ษั ท ฯ  และ เ ป็ น ไปต าม
เงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
 

4. นายพีระพงศ์
และ นางอารดา 
จรูญเอก 

 
 
 

 เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย
ถือหุ้นในสดัสว่นรวมกนัร้อยละ 70 

 ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ
และเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

 เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 

4.1 การซือ้ที่ดิน 
 ซือ้ที่ดินเพื่อพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 

 
7,600.00 

 
- 
 

 
- 

 

 
 ในปี 2556 บริษัทฯ ซือ้ที่ดินจากนายพีระ
พงศ์ และนางอารดา จรูญเอก จํานวน 1 
แปลง เนือ้ที่ดิน 199 ตารางวา เป็นจํานวน
เงิน  7.60 ล้านบาท  หรือคิดเป็นราคา 
38,191 บาทต่ อตา รา งวา  โ ดย ที่ ดิน

 
 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าว
ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
อสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม 
การพฒันาโครงการในอนาคต 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 127 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ดังกล่าวอยู่ ระหว่างการศึกษาความ
เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ใ น ก า รพัฒน า โ ค ร ง ก า ร
อสงัหาริมทร้พย์ 

 ทัง้นี  ้การขายที่ดินของกรรมการให้แก่
บริษัทฯ นัน้ เพื่อเป็นการจดักลุ่มทรัพย์สิน
ที่ดินทัง้หมดให้มารวมอยู่ภายใต้บริษัทฯ 
เพื่อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายชําระค่าที่ดิน
ดังกล่าว จํานวน 7.60 ล้านบาท และรับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2556 

 รายการซือ้ที่ดินดงักล่าวจะไม่มีในอนาคต 
และบริษัทฯ จะดําเนินการจดัซือ้ที่ดินด้วย
ตนเอง และ/หรือ ผ่านบุคคลภายนอก 
และ/หรือ ผ่านตวัแทนนายหน้าค้าที่ดิน 

บริษัทฯ จะเป็นผู้ ดําเนินการ
จัด ซื อ้ ที่ ดิน เองทั ง้หมด  ไม่
สมควรให้กรรมการเข้าซือ้ที่ดิน
แทนบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 

 ทั ้ง นี ้ ร า ค า ซื ้อ ข า ย ที่ ดิ น
ดงักล่าว ได้มีการเปรียบเทียบ
ราคาเสนอขาย ที่ ดิน อื่นใน
บริเวณใกล้เคียงและเป็นราคา
ซือ้ขายที่เทียบเคียงได้กบัราคา
ตลาด ซึ่งประเมินโดยบริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. และเป็นการประเมิน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
ดั ง นั น้  จึ ง เ ห็ น ว่ า ร ายกา ร
ดงักล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

 

5. นางอารดา 
จรูญเอก 

 ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือ
หุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 32.50 

 เป็นภรรยาของนายพีระพงศ์ จรูญ
เอก 

5.1 การวางเงินมดัจําที่ดิน 
และ การซือ้ที่ดิน 
 เงินมดัจําค่าที่ดิน 

 

 
 

21,875.00 
 

- 

 
 

- 
 

27,676.00 

 
 

- 
 

- 

 
 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาจะซือ้จะขายที่ดิน
กับนางอารดา  จรูญเอก  เ มื่อวัน ที่  5 
เมษายน 2556 เพื่อนําที่ดินดังกล่าวมา
พัฒนาโครงการ  B-Loft สุขุม วิท  115 

 
 เป็นรายการธรุกิจปกติของ
บริษัทฯ เพื่อใช้ที่ดินดงักลา่ว
ในการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 128 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
 ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 

 เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 
 

 ซือ้ที่ดินเพื่อพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 
 

 

จํานวนทัง้หมด 2 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 407 
ตารางวา เป็นเงิน 27.68 ล้านบาท คิดเป็น
ราคา 68,000 บาทตอ่ตารางวา 

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ชําระเงินมัดจําค่า
ที่ดิน เป็นจํานวน 21.88 ล้านบาท และ
บริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือ
และรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จใน
รอบปี 2557 และบนัทกึเป็นรายการต้นทนุ
โครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
จํ านวน  27.68 ล้ านบาท  เ มื่ อ เ ดื อน
กมุภาพนัธ์ 2557 

 ทัง้นี ้การขายที่ดินของกรรมการให้แก่บริษัท
ฯ นัน้ เพื่อเป็นการจัดกลุ่มทรัพย์สินที่ดิน
ทัง้หมดให้มารวมอยู่ภายใต้บริษัทฯ เพื่อ
ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 รายการซือ้ที่ดินดังกล่าวจะไม่มีในอนาคต 
และบริษัทฯ จะดําเนินการจัดซือ้ที่ดินด้วย
ตนเอง และ/หรือ ผ่านบคุคลภายนอก และ/
หรือ ผา่นตวัแทนนายหน้าค้าที่ดิน 

การพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต 
บริษัทฯ จะเป็นผู้ ดําเนินการ
จดัซือ้ที่ดินเองทัง้หมด ไม่
สมควรให้กรรมการเข้าซือ้ที่ดิน
แทนบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 

 ทั ้ง นี ้ ร า ค า ซื ้อ ข า ย ที่ ดิ น
ดงักล่าว ได้มีการเปรียบเทียบ
ราคาเสนอขาย ที่ ดิน อื่นใน
บริเวณใกล้เคียงและเป็นราคา
ซือ้ขายที่เทียบเคียงได้กบัราคา
ตลาดซึ่งประเมินโดยบริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. และเป็นการประเมิน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ดั ง นั น้  จึ ง เ ห็ น ว่ า ร ายกา ร
ดงักล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

  5.2 การซือ้หุ้นบริษัทย่อย  
 เจ้าหนีค้่าหุ้น 

 

 
900.00 

 

 
- 
 

 
- 

 

 
 บริษัทฯ ตกลงเข้าซือ้หุ้นสามญัของออริจิน้ 
วัน  จากนางอารดา  จรูญเอก  จํานวน 
89,999 หุ้น คิดเป็นมลูคา่ซือ้ขายรวม 0.90 

 
 เห็นสมควรในการทํารายการ 
เพื่อการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 129 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัไม่ได้
ชําระเงินค่าหุ้น จํานวน 0.90 ล้านบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และบริษัทฯ ได้
ชํ า ร ะ ค่ า หุ้ น แ ล้ ว เ ส ร็ จ เ มื่ อ วั น ที่  2 
พฤษภาคม 2557 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นทัง้หมดจํานวน 
89,999 หุ้ น  จากนางอารดา  จรูญเอก 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2555 
 

 

โครงสร้างการถือหุ้ นมีความ
โปร่งใสและลดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

 ราคาซือ้ขายหุ้ นดังกล่าวเป็น
ร า ค า ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อ 
14.2 รายการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ
การเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) 

 

  5.3 คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ 
 คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
 

1,371,060.0 

 
 

2,465,870.0 
 

 
 

616,400.0 
 

 
 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสญัญาเงินกู้ ยืม
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อใช้ใน
การพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  โดย
นางอารดา จรูญเอก คํา้ประกันวงเงินกู้
รวมจํานวน 1,371.06 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 2,465.87 ล้าน
บาท  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2557 และ

 
 

 เ ป็นรายการสนับสนุนทาง
การเงินให้บริษัทฯ 

 เห็นสมควรในการทํารายการ
เพื่อเป็นการสนบัสนนุธุรกรรม
ทางการ เ งินตามปกติของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
เป็นไปตามเ งื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 
 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 130 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
จํานวน  616.40 ล้านบาท  ณ  วัน ที่  31 
ธนัวาคม 2558 

 ทัง้นี  ้นางอารดา จรูญเอก คํา้ประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
คา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัแตอ่ย่างใด 

 ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิการ
ปลดภาระคํา้ประกนัฯ จากเจ้าหนีธ้นาคาร
ทัง้หมดแล้ว ในเดือนก.พ. 59 

 

  5.4 คํา้ประกนัการเช่าซือ้
รถยนต์ 
 คํา้ประกนัการชําระหนี ้
การเช่าซือ้รถยนต์ของ
บริษัทฯ 

 
 

1,189.40 

 
 

4,451.29 
 
 
 
 
 
 

 
 

6,868.42 

 
 

 บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าการเงินกบับริษัท ลี
สซิ่งเพื่อเช่ารถยต์ใช้ในการดําเนินงานของ
กิจการ  โดยนางอารดา  จรูญเอก  คํ า้
ประกันการชําระหนีก้ารเช่าซือ้รถยนต์
จํานวนรวม 1.2 ล้านบาท 4.5 ล้านบาท 
และ 6.9 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2556 
31 ธ.ค. 57 และ 31 ธ.ค. 58 ตามลําดบั 

 ทัง้นี  ้นางอารดา จรูญเอก คํา้ประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
คา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัแตอ่ย่างใด 

 
 
 เ ป็นรายการสนับสนุนทาง
การเงินให้บริษัทฯ 

 เห็นสมควรในการทํารายการ
เพื่อเป็นการสนุบสนนุธุรกรรม
ทางการ เ งินตามปกติของ
บ ริ ษั ท ฯ  และ เ ป็ น ไปต าม
เงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 131 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ขอปลดภาระคํา้ประกันส่วนบุคคลจาก
เจ้าหนีบ้ริษัทลีสซิ่ง 

6. นายลกัษณะ
น้อย พึง่รัศมี 

 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
ของบริษัทฯ 

 เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 
 

6.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจําและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 
 

 
 

130.00 

 
 

1,453.20 
 

 
 

1,621.50 

 
 
 นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้ทําสัญญา
ซื ้ อ ข า ย ห้ อ ง ชุ ด ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
Knightsbridge Sky River Ocean 
จํ านวน  2 ห้อง  โครงการ  Tropicana 
เอราวัณ จํานวน 1 ห้อง และโครงการ 
Notting Hill พหล-เกษตร จํานวน 1 ห้อง 
คิดเป็นจํานวนเงินรวม 12.3 ล้านบาท 
ต า ม สั ญญ า ซื ้อ ข า ย เ มื่ อ วั น ที่  24 
พฤศจิกายน  2556 สํ าห รับโครงการ 
Knightsbridge Sky River Ocean วัน ที่  
22 พฤษภาคม  2557 สําหรับโครงการ 
Tropicana เ อ ร า วั ณ  แ ล ะ วั น ที่  28 
พฤศจิกายน  2557 สํ าห รับ โครงการ 
Notting Hill พหล-เกษตร โดยในปี 2556 
ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินมดั
จําและเงินรับล่วงหน้า จํานวน 0.13 ล้าน

 
 

 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ 

 ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 132 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
บาท 1.45 ล้านบาท และ 1.62 ล้านบาท 
ตามลําดบั 
 
 
 
 

  6.2 คา่ใช้จ่ายคา่ที่ปรึกษา
ของบริษัทฯ 
 คา่ที่ปรึกษา 

 
 คา่ที่ปรึกษาค้างจ่าย 

 
 

550.00 
 

50.00 

 
 

600.00 
 

- 

 
 

50.00 
 

- 

 
 

 บริษัทฯ ว่าจ้างนายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี 
เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยสัญญาที่
ปรึกษามีระยะเวลา  2 ปี  ตัง้แต่ เ ดือน
กุมภาพันธ์ 2556 และอัตราค่าที่ปรึกษา
เดือนละ 50,000 บาท ทัง้นี ้ภายหลงัครบ
ระยะเวลา 2 ปี เมื่อเดือนมกราคม 2558 
บริษัทฯ ไม่ได้ต่ออายสุญัญาที่ปรึกษาแล้ว 
จึงไม่มีรายการระหว่างกันดงักล่าวอีกใน
อนาคต 

 นายลักษณะน้อย  พึ่ ง รัศ มี  เ ป็นผู้ ที่ มี
คุณวุฒิ  ความรู้และประสบการณ์การ
ทํางานในบริษัทขนาดใหญ่ ทําให้สามารถ
ช่วยแนะนําเกี่ยวกับภาพรวมด้านการ
จดัการ และด้านบญัชีการเงินของบริษัทฯ 
ได้ 

 
 

 เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ  

 อัตราค่าที่ปรึกษาเทียบเคียง
ได้กบัอตัราค่าที่ปรึกษารายอื่น
ที่บริษัทฯว่าจ้าง ดงันัน้ จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 
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สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 133 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
7. นาวสาวศิรินท
รา จริยคณุ 

 ดํ า ร ง ตํ าแห น่ งกร รมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

 เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 

7.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจําและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 
 

 
118.00 

 
238.80 

 

 
- 

 
 นางสาวศิรินทรา จริยคณุ ได้ทําสญัญาซือ้
ขายห้องชุดของโครงการKnigthsbridge 
สขุมุวิท 107 จํานวน 1 ห้อง และโครงการ 
B-Loft สขุมุวิท 115 จํานวน 1 ห้อง จํานวน
เงินรวม 2.7 ล้านบาท ตามสญัญาซือ้ขาย
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 56 และวันที่ 31 มี.ค. 
57 ตามลําดบั โดยในปี 2556 และปี 2557 
บริ ษัทฯ  ไ ด้ รับ เ งินมัด จําและ เ งิน รับ
ลว่งหน้า จํานวน 0.12 ล้านบาท และ 0.24 
ล้านบาท ตามลําดบั 

 อย่างไรก็ตาม นางสาวศิรินทรา จริยคุณ 
ได้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการซือ้ห้อง
ชุดของโครงการ Knigthsbridge สุขุมวิท 
107 และโครงการ B-Loft สุขุมวิท 115 
โดยบริษัทฯ ได้คืนเงินจองและเงินดาวน์
ทัง้หมดแล้ว โดยกรรมการได้รับเงินคืน
เท่ากับต้นทุน และไม่มีกําไรจากการคืน
ห้องชดุดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

 ทั ง้ นี  ้กร รมการ คืน ห้อ งชุดดังกล่ า ว 
เ นื่องจากพิจารณาเห็นว่ายัง มีความ
ต้องการห้องชุดจากลูกค้าหลายรายใน
โครงการดังกล่าว และเพื่อผลประโยชน์

 
 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ  

 ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 

 การคืนห้องชุดของกรรมการ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
เป็นหลัก  เ นื่องจากมีความ
ต้องการจากลูกค้า ประกอบ
กบัราคาขายห้องชดุมีการปรับ
เพิ่มขึน้ จึงพิจารณาเห็นว่ามี
ความสมเหตสุมผล 
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สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 134 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
ของบริษัทฯ จึงได้คืนห้องชดุดงักล่าว และ
ปัจจุบันบริษัทฯ ขายห้องชุดได้แล้ว ใน
ราคาขาย re-sale ที่สงูกวา่ราคาเดิม 
 

8. บริษัท ซีโอแอล 
จํากดั(มหาชน) 

 เป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัทฯ ได้แก่ นายสหัส ตรีทิพย
บุตร ซึงดํารงตําแหน่งกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ 

8.1 ซือ้อปุกรณ์สํานกังาน 
 คา่ใช้จ่ายอปุกรณ์

สํานกังาน 
 

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

 
337.48 

 
 

12.14 

 
285.35 

 
 

- 

 
506.93 

 
 

- 

 
 บริษัทฯ ซือ้อปุกรณ์สํานกังาน เช่น เครื่อง
เขียน กระดาษ เป็นต้น จากบริษัท ซีโอ
แอล จํากดั (มหาชน) เพื่อใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจทัว่ไปของบริษัทฯ โดยในปี 2556 ปี 
2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
อปุกรณ์สํานกังาน จํานวน 0.34 ล้านบาท 
0.29 ล้ านบาท  และ  0. 51 ล้ านบาท 
ตามลําดบั โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 

 
 ราคาซือ้สินค้าเป็นราคาตลาด
ทั่วไปที่บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) ขายให้กบัลกูค้าราย
อื่น ดังนัน้ จึงเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

9. นายพงศ์อนนัต์ 
รัตติธรรม 

 ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ บริหารของ
บริษัทฯ 
 

9.1 การขายห้องชดุ 
 รายได้จากการขาย 

 
- 

 
1,989.50 

 
- 

 
 นายพงศ์อนันต์ รัตติธรรม ได้ทําสัญญา
ซือ้ขายห้องชุดของโครงการ Kensington 
สขุมุวิท 107 จํานวน 1 ห้อง คิดเป็นจํานวน
เงิน 1.99 ล้านบาท ตามสัญญาซือ้ขาย
เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2557 โดยปี 2557 
บริษัทฯ ได้โอนห้องชุดขายแก่ นายพงศ์

 
 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ  

 ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จึงเห็น



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 135 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
อนนัต์ รัตติธรรม เรียบร้อยแล้ว และบนัทกึ
รายได้จากการขายจํานวน 1.99 ล้านบาท 

 

ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 
 

10. นางมะลิวลัย์ 
บตุรชาติ 

 ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ บริหารของ
บริษัทฯ 

10.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจําและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 

 

 
- 

 
30.00 

 
- 

 
 นางมะลิวัลย์ บุตรชาติ ได้ทําสัญญาซือ้
ขายห้องชุดของโครงการThe Cabana 
สําโรง จํานวน 1 ห้อง จํานวนเงินรวม 1.3 
ล้านบาท ตามสัญญาซือ้ขายเมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2557 โดยในปี 2557 บริษัทฯ 
ไ ด้ รับ เ งินมัด จําและเ งิน รับล่วงหน้า 
จํานวน 0.03 ล้านบาท และในปี 2558 
บริษัทฯ ได้เคลียร์ยอดเงินมัดจําและเงิน
รับลว่งหน้าออกทัง้หมดแล้ว 
 

 
 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ  

 ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 

 

11. นางสาวรวีกร 
บญุพรม 

 ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ บริหารของ
บริษัทฯ 

11.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจําและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 

 

 
- 

 
30.00 

 
90.90 

 
 นางสาวรวีกร บุญพรม ได้ทําสัญญาซือ้
ขายห้องชุดของโครงการ The Cabana 
สําโรง จํานวน 1 ห้อง จํานวนเงินรวม 1.5 
ล้านบาท ตามสญัญาซือ้ขายเมื่อวนัที่ 14s 
ตลุาคม 2557 โดยในปี 2557 และงวดเก้า
เดือนของปี 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินมดัจํา

 
 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ  

 ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จึงเห็น



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นที่ 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 136 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 56 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดปีบญัชี
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 58 
และเงินรับล่วงหน้า จํานวน 0.03 ล้าน
บาท และ 0.09 ล้านบาท ตามลําดบั 
 

ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 

12. นายคมกฤช 
ตรีทิพยบตุร 

 บตุรของนายสหสั ตรีทิพยบตุร ซึง
ดํ า ร ง ตํ าแห น่ งกร รมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ 

12.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจําและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 

 

 
- 

 
70.0 

 
265.0 

 
 นายคมกฤช ตรีทิพยบตุร ได้ทําสญัญาซือ้
ขายห้องชดุของโครงการ The Tropicana 
เอราวัณ จํานวน 1 ห้อง จํานวนเงินรวม 
2.5 ล้านบาท ตามสญัญาซือ้ขายเมื่อวนัที่ 
25 กันยายน 2557 โดยในปี 2557 และปี 
2558 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจําและเงินรับ
ลว่งหน้า จํานวน 0.07 ล้านบาท และ 0.27 
ล้านบาท ตามลําดบั 

 
 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ  

 ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 

13. นายสธุีร์ 
จนัทร์แจ่ม
จรัส 

 น้องชายของนายเมธา จนัทร์แจ่ม
จรัส ซึงดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ 

13.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจําและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 

 

 
- 

 
- 

 
107.40 

 
 นายสธุีร์ จนัทร์แจ่มจรัส ได้ทําสญัญาซือ้
ขายห้องชุดของโครงการ Knightsbridge 
Sky City สะพานใหม่  จํานวน  1 ห้อง 
จํานวนเงินรวม 2.7 ล้านบาท ตามสญัญา
ซือ้ขายเมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2558 และ
งวดเก้าเดือนของปี 2558 บริษัทฯ ได้รับ
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้า จํานวน 
0.11 ล้านบาท  
 

 
 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ  

 ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 
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1. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2558 และท่ีประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณา
ข้อมลูรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 
2558 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทานข้อมูลตามท่ีระบุในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้วเหน็วา่ รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เป็นรายการท่ีเป็นไปเพ่ือการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
เหมาะสมและยุติธรรม ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (Arm's 
Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 
 

2. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาอนมุติั นโยบายและ
ขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกัน เพ่ือให้รายการระหว่างบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย กับบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบัประกาศคําสัง่หรือข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีมีสว่นได้ส่วนเสีย
จะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการอนมุติัรายการดงักลา่วได้ 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นในการทํารายการและความสมเหตสุมผล
ของรายการนัน้ๆ ทัง้นี ้การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และการทํารายการท่ีเป็น
ข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้มีหลกัการดงันี ้

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ระหว่างบริษัทฯ กบักรรมการ ผู้บริหาร 
บริษัทใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้รับอนมุติัเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารสามารถอนุมติัการทําธุรกรรมดงักล่าวได้หากรายการดงักล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ี
วิญญชูนพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี
ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมเพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม
คณะกรรมการในทกุไตรมาส 

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป เช่น การเช่า / ให้เช่าทรัพย์สนิหลกัใน
การดําเนินงาน การซือ้สินทรัพย์ถาวรท่ีมีนัยสําคญั การให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น จะต้องถูก
พิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทัง้นี ้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี เพ่ือให้มัน่ใจว่าการเข้า
ทํารายการดงักล่าวมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
 

3. นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในอนาคต หากบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัตามท่ี
บริษัทฯ กําหนด และกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดังกล่าว 
เพ่ือให้การตดัสินใจเข้าทํารายการดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือ
หุ้นทกุราย ทัง้นี ้หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มี
สว่นได้เสีย หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเหน็เก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทํารายการดงักลา่ว โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไป
ตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในอตุสาหกรรม และเม่ือบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว  รายการ
ระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมถงึ การปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอ่ยตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.     ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

  
13.1     งบการเงนิ 

13.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทฯและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ 
ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

งบการเงนิ รอบบญัชี 
ช่ือผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาต 
ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

บริษัทผู้สอบบญัชี 

บริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

บริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

บริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

 

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2556 - 2558)  

ผู้สอบบญัชีให้ความเหน็สําหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเหน็สําหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเหน็สําหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 

  

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 58   31 ธ.ค. 57   31 ธ.ค. 56  

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 295,818.8 8.84 37,876.5 1.98 19,845.8 1.96 
เงินลงทนุชัว่คราว-หน่วยลงทนุ 168.6 0.01 287.8 0.02 280.1 0.03 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 5,945.8 0.18 630.0 0.03 2,343.3 0.23 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 3,535.4 0.35 
ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 2,442,136.5 72.95 1,672,363.3 87.57 772,722.8 76.43 
เงินมดัจําค่าท่ีดิน 314,084.8 9.38 52,628.8 2.76 90,395.5 8.94 
เงินจ่ายลว่งหน้า - คา่งานก่อสร้าง 51,266.4 1.53 38,115.8 2.00 63,957.6 6.33 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 18,603.3 0.56 20,597.0 1.08 11,518.6 1.14 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,128,024.3 93.44 1,822,499.2 95.43 964,599.3 95.41 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
ท่ีดินรอการพฒันา 95,216.0 2.84 9,152.9 0.48 8,066.9 0.80 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2,141.0 0.06 2,267.0 0.12 2,518.9 0.25 
อาคารและอปุกรณ์ 66,632.2 1.99 44,758.7 2.34 20,819.5 2.06 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 858.6 0.03 503.2 0.03 413.2 0.04 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 44,917.9 1.34 30,093.3 1.58 14,305.5 1.42 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 9,704.5 0.29 522.5 0.03 263.7 0.03 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 219,470.3 6.56 87,297.6 4.57 46,387.7 4.59 
รวมสินทรัพย์ 3,347,494.6 100.00 1,909,796.8 100.00 1,010,987.0 100.00 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีส้ินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร - - 172,339.1 9.02 - - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 254,072.8 7.59 155,991.7 8.17 101,599.4 10.05 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

408,120.4 12.19 514,091.6 26.92 64,941.5 6.42 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  -  - 61,235.4 6.06 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินท่ี ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ปี 

1,987.9 0.06 1,085.7 0.06 392.4 0.04 

เงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 602,966.4 18.01 417,023.5 21.84 199,999.1 19.78 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 42,599.0 1.27 12,450.2 0.65 11,322.1 1.12 
เจ้าหนีค้่าหุ้น  -  - 1,000.0 0.10 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 7,147.8 0.21 3,437.8 0.18 3,348.7 0.33 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 1,316,894.4 39.34 1,276,419.6 66.84 443,838.6 43.90 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

277,001.3 8.27 343,134.7 17.97 265,055.2 26.22 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ปี 

4,189.8 0.13 2,887.7 0.15 1,032.6 0.10 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 981.5 0.03 648.2 0.03 252.5 0.02 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 282,172.6 8.43 346,670.5 18.15 266,340.3 26.34 
รวมหนีส้นิ 1,599,067.0 47.77 1,623,090.1 84.99 710,178.8 70.25 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 301,575.0 9.01 301,575.0 15.79 300,000.0 29.67 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 300,000.0 8.96 225,000.0 11.78 225,000.0 22.26 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,248,411.0 37.29 - -  - 
สํารองสว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,263.2 0.07 - -  - 
สํารองตามกฎหมาย 26,031.0 0.78 7,351.3 0.38  - 
กําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร 170,585.2 5.10 53,498.7 2.80 74,951.5 7.41 
องค์ประกอบอ่ืนสว่นของผู้ ถือหุ้น 856.7 0.03 856.7 0.04 856.7 0.08 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,748,147.2 52.22 286,706.7 15.01 300,808.2 29.75 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 280.4 0.01 - -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,748,427.6 52.23 286,706.7 15.01 300,808.2 29.75 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,347,494.6 100.00 1,909,796.8 100.00 1,010,987.0 100.00 
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 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
กาํไรขาดทนุ:       
รายได้       
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,010,099.6 97.81 550,195.1 98.35 412,701.7 98.53 
รายได้อ่ืน 44,983.6 2.19 9,245.5 1.65 6,152.8 1.47 
รวมรายได้ 2,055,083.2 100.00 559,440.5 100.00 418,854.4 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,148,764.3 55.90 320,186.4 57.23 223,998.8 53.48 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 293,517.4 14.28 91,883.0 16.42 76,379.5 18.24 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 110,774.9 5.39 56,312.6 10.07 35,176.7 8.40 
รวมค่าใช้จ่าย 1,553,056.6 75.57 468,382.0 83.72 335,555.1 80.11 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

502,026.6 24.43 91,058.6 16.28 83,299.4 19.89 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 17,233.2  0.84 2,389.6    0.43 2,055.0 0.49 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 484,793.4 23.59 88,669.0 15.85 81,244.3 19.40 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 98,313.3 4.78 18,364.9 3.28 17,089.1  4.08 
กาํไรสาํหรับปี 386,480.1 18.81 70,304.1 12.57 64,155.2 15.32 

 

 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสดรวม  31 ธ.ค. 58   31 ธ.ค. 57   31 ธ.ค. 56  

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน  
( พนับาท) 

    ( 321,129.3 )     ( 507,885.6 )     ( 259,036.6 ) 

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ   
( พนับาท) 

    ( 141,131.0 )       ( 27,619.0 )      ( 24,603.7 ) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
( พนับาท) 

        720,202.5           553,535.3           285,511.1   

เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (พนับาท)         257,942.2             18,030.7              1,870.7  

เงนิสดต้นงวดยกมา (พนับาท) 37,876.5 19,845.8 17,975.1 

เงนิสดปลายงวด (พนับาท) 295,818.7 37,876.5 19,845.8 
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13.1.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

งบการเงนิรวม  

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 
2554* 

31 ธันวาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2556 

31 ธันวาคม 
2557 

31 ธันวาคม 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เท่า) 1.48 2.43 2.17 1.43 2.38 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.04 0.15 0.05 0.03 0.23 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) n/a -1.69 -0.82 -0.59 -0.25 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า** (เท่า) 0.00 685.03 284.63 370.08 611.36 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย** (วนั) n/a 1 1 1 1 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.68 0.44 0.26 0.56 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย  (วนั) n/a 533 810 1,375 645 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 0.00 4.97 3.34 2.49 5.60 
ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) n/a 72 108 145 64 
วงจรเงินสด (วนั) n/a 461 703 1,231 581 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร       
อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) n/a 42.86 45.72 41.80 42.85 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) n/a 16.24 18.69 14.87 22.74 
อตัรากําไรอ่ืน (ร้อยละ) 100.00* 0.83 1.47 1.65 2.19 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (ร้อยละ) n/a -714.39 -335.77 -620.79 -70.26 
อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) -34699.19* 14.88 15.32 12.57 18.81 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) -52.60* 23.12 24.99 23.93 37.98 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน       
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) -20.27* 9.86 8.72 4.81 14.70 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) -339.62* 1,235.80 514.90 226.20 707.59 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.00* 0.66 0.57 0.38 0.78 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ       
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.47 1.16 2.36 5.66 0.91 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.22 0.57 1.10 3.60 0.40 
อตัราสว่นความสามารถชําระหนีด้อกเบีย้ (เท่า) n/a -35.54 -14.49 -9.35 -1.80 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) n/a -2.72 -1.49 -1.36 -0.23 
อตัราการจ่ายปันผล  (ร้อยละ) - - - 120.06 64.85 

หมายเหตุ* ข้อมลูงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และข้อมลูงบแสดงฐานะการเงิน
คํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 

** อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า และระยะเวลาขายสินค้า ไม่ได้สะท้อนภาพการหมุนเวียนยอดขายของบริษัทฯ อย่างแท้จริง 
เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีนํามาคํานวณเป็นลกูหนีท้ัว่ไป เช่น ดอกเบีย้ค้างรับจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เป็น
ลกูหนีท่ี้เก่ียวข้องกบัรายได้จากการขายของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

 

 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 14 หน้าท่ี 144 

14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

  
14.1   คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

สําหรับปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 559.4 ล้านบาท และ 2,055.1 ล้านบาท ตามลําดบั 
และมีกําไรสทุธิ 70.3 ล้านบาท และ 386.5 ล้านบาท  ตามลําดบั ทัง้นี ้บริษัทฯมีรายได้รวมเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก
การเติบโตขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นสว่นใหญ่ กลา่วคือ รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์มาจาก
การเพิ่มขึน้ของโครงการท่ีแล้วเสร็จและได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุให้แก่ผู้ ซือ้ โดยมีโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้
จากปี 2557 จํานวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สขุุมวิท 115  โครงการ B.Republic สขุุมวิท 101/1  โครงการ 
Villa Lasalle สขุุมวิท 105  และโครงการ Pause (A), (B) สขุุมวิท 107 ดงันัน้ จากการเติบโตของรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นอยู่
ในระดบัสงู อตัรากําไรสทุธิอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยอตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 41.80 และร้อยละ 42.85 และ
อตัรากําไรสทุธิ คิดเป็นร้อยละ 12.57 และร้อยละ 18.81 สําหรับปี 2557 และปี 2558 ตามลําดบั  

ณ สิน้ ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,909.8 ล้านบาท และ 3,347.5 ล้านบาท ตามลําดบั โดย
สนิทรัพย์สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย, เงินมดัจําคา่ท่ีดิน และท่ีดินรอการพฒันา 
ทัง้นี ้ณ สิน้ ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 1,623.1 ล้านบาท และ 1,599.1 ล้านบาท ตามลําดบั ในขณะท่ี
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวน 286.7 ล้านบาท และ 1,748.4 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2557 และปี 2558 คิดเป็น 5.66 เท่า และ 0.91 เท่า ตามลําดบั และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น คิดเป็น 3.60 เทา่ และ 0.40 เทา่ ตามลําดบั ทัง้นี ้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
และอัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจด
ทะเบียนเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์และมีการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชน  

14.1.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

14.1.2.1 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2557 และ 2558 

รายได้ 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุให้ผู้ ซือ้หลงัจาก

ได้รับชําระเงินจากผู้ ซือ้ครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์สําหรับปี 2557 และปี 2558 จํานวน 550.2 
ล้านบาท และ 2,010.1 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 98.35 และ 97.81 ของรายได้รวมของบริษัทฯ 
ตามลําดบั สามารถสรุปได้ดงันี ้

 
 

 
 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2558 

   

 
 

สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 14 หน้าท่ี 145 

 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,010,099.6 100.00 550,195.1 100.00 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,148,764.3 57.15 320,186.4 58.20 

กาํไรขัน้ต้น 861,335.3 42.85 230,008.7 41.80 

 
ในปี 2558 มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 2,010.1 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 265.34 จากจํานวน 

550.2 ล้านบาท ในปี 2557 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง
จากปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2558 นีบ้ริษัทฯ มีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายได้เพิ่มอีก 5 โครงการซึง่ได้ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการ B-Loft สขุุมวิท 115  โครงการ B.Republic สขุุมวิท 101/1  โครงการ Villa Lasalle สขุุมวิท 
105  และโครงการ Pause (A),(B) สขุมุวิท 107 ตามลําดบั เม่ือพิจารณาสถานะการโอนกรรมสทิธ์ิแยกโครงการ บริษัทฯ 
มีการรับรู้รายได้จากโครงการท่ีเร่ิมโอนในปี 2558  เท่ากับร้อยละ 67.71 ร้อยละ 64.74 ร้อยละ 53.87 ร้อยละ 18.69 
และ ร้อยละ 47.66 ของมลูคา่โครงการนัน้ๆ ตามลําดบั นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีการรับรู้รายได้สว่นท่ีเหลือของโครงการ 
Kensington สุขุมวิท 107 โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 โครงการ The Knights I, II สุขุมวิท 107 โครงการ 
Knightsbridge สขุุมวิท 107 และ โครงการ B Loft สขุุมวิท 109 โดยสามารถแสดงการรับรู้รายได้แต่ละโครงการเทียบกับ
มลูคา่โครงการได้ดงันี ้
 

โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสทิธ์ิ ยอดโอนกรรมสทิธ์ิสะสม 

โครงการ ณ 31 
ธันวาคม 

2557 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ล้านบาท) 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

โครงการ Sense of London สขุมุวิท 109 198.7     198.7 100.00 

โครงการ Kensington สขุมุวิท 107 300.0 20.4 12.9 269.7 89.89 

โครงการ Nottinghill สขุมุวิท 107 340.0 131.3 29.2 329.0 96.76 

โครงการ The Knights I  สขุมุวิท 107 140.0 118.1 15.9 134.0 95.72 

โครงการ The Knights II สขุมุวิท 107 114.0 81.1 22.6 103.7 90.94 

โครงการ Knightsbridge สขุมุวิท 107 810.0 117.7 639.8 757.5 93.52 

โครงการ B-Loft115 สขุมุวิท 115 295.0   190.9 190.9 64.71 

โครงการ B.Republic  สขุมุวิท 101/1 680.0   440.2 440.2 64.74 

โครงการ Villa lasalle สขุมุวิท 105 720.0   387.9 387.9 53.87 

โครงการ Pause (A) สขุมุวิท 107 195.0   36.5 36.5 18.69 

โครงการ Pause (B) สขุมุวิท 107 195.0   92.9 92.9 47.66 

โครงการ B Loft สขุมุวิท 109 240.0 81.5 141.4 222.9 92.87 

รวมทัง้สิน้   550.2 2,010.1 3,163.8   
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รายได้อ่ืน 
รายได้อ่ืนของบริษัทฯ หลกัๆ ประกอบด้วยรายได้ค่าบริการ ดอกเบีย้รับจากสถาบนัการเงิน และรายได้จากการ

ยกเลกิสญัญาซือ้ขาย  

รายได้อ่ืนของบริษัทฯ สําหรับปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั 9.2 ล้านบาท และ 45.0 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.65 และร้อยละ 2.19 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามลําดบั 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนจํานวน 45.0 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 386.55 จากจํานวน 9.2 ล้านบาท ใน
ปี2557 เน่ืองจากมีรายได้อ่ืนๆ เพิ่มขึน้ ได้แก่ รายได้จากคา่บริหารนิติบคุคลอาคารชดุ และรายได้คา่เช่าของพรีโม พร็อพ
เพอร์ตี ้โซลชูัน่ เพิ่มขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัการท่ีบริษัทฯ มีโครงการแล้วเสร็จเพิ่มขึน้ และ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ได้เข้า
ดําเนินการบริหารนิติบคุคลของโครงการเพิ่มขึน้ดงักลา่ว และรายได้จากการยกเลกิสญัญาซือ้ขายเป็นหลกั 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทนุท่ีดิน และค่าก่อสร้างอาคาร โดยระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการและยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้ บริษัทฯ จะบนัทึกต้นทนุดงักล่าวเป็นต้นทนุโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะมีการโอนต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายมา
เป็นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ เม่ือมีการบนัทกึรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สําหรับปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 320.2 ล้านบาท และ 1,148.8 ล้าน
บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 58.2 และร้อยละ 57.15 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ตามลําดบั 

ในปี 2558 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 1,148.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 828.6 ล้านบาท จากปี 2557 เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ และรับรู้รายได้เพิ่มอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สขุมุวิท 115  โครงการ 
B.Republic สุขุมวิท 101/1  โครงการ Villa Lasalle สุขุมวิท 105  และโครงการ Pause (A),(B) สุขุมวิท 107  และ มี
โครงการท่ีเร่ิมโอนในปลายปี 2557 จํานวน 2 โครงการ รับรู้ยอดโอนต่อเน่ืองในปี 2558 เพิ่มขึน้ ได้แก่ โครงการ 
Knightsbridge สขุมุวิท 107 และโครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 

ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทฯ มีสดัส่วนต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 58.20 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 
57.15 ในปี 2558 ซึง่เป็นผลมาจากท่ีบริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุคา่ก่อสร้างในโครงการใหม่ๆ  ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
เพิ่มขึน้ อีกทัง้ ในปี 2557 มีโครงการท่ีขายและโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อห้องบางส่วนตาม
เง่ือนไขการขอรับสทิธิประโยชน์จาก BOI แตภ่ายหลงับริษัทฯ พิจารณายกเลกิการใช้สทิธิดงักลา่ว  

กาํไรขัน้ต้นและอัตรากาํไรขัน้ต้น 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจํานวน 861.3 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 274.48 จากจํานวน 230.0 ล้านบาท ใน
ปี 2557 เน่ืองจากในปีดงักลา่ว บริษัทฯ มีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายได้เพิ่มอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
B-Loft สขุุมวิท 115  โครงการ B.Republic สขุุมวิท 101/1  โครงการ Villa Lasalle สขุุมวิท 105  และโครงการ Pause 
(A),(B)  สขุมุวิท 107  โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 42.85  ซึ่งปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2557 เน่ืองจาก บริษัทฯ สามารถ
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บริหารต้นทุนค่าก่อสร้างในโครงการใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ อีกทัง้ ในปี 2557 อัตรากําไรขัน้ต้นของ
โครงการ B Loft สขุมุวิท 109 ซึ่งมีกําไรขัน้ต้นต่ํากว่าโครงการอ่ืน เน่ืองจากเดิมบริษัทฯ มีแผนการขอใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีจาก BOI บริษัทฯ จึงมีการขายห้องชุดในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อห้องบางส่วนตามเง่ือนไขการขอรับสิทธิ
ประโยชน์จาก BOI แตภ่ายหลงับริษัทฯ พิจารณายกเลิกการใช้สทิธิดงักลา่ว เน่ืองจากต้นทนุการพฒันาโครงการเพ่ิมขึน้  
จงึทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นเฉล่ียโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายขายและการตลาด
คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมการโอน คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย เป็นหลกั โดยคา่ใช้จ่ายใน
การขายสําหรับปี 2557 และปี 2558 สรุปได้ดงันี ้

 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท  
ร้อยละ 

 พนับาท  
ร้อยละ 

เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายขายและ
การตลาด         32,934.2   11.22       12,859.2   14.00 
คา่ภาษีธรุกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอน         78,925.7   26.89       23,527.1   25.61 
คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย        118,902.8   40.51       34,841.8   37.92 
คา่เส่ือมราคาทรัพย์สินสว่นงานขาย         21,771.4   7.42   9,246.1   10.06 
คา่ใช้จ่ายในการขายอ่ืน *         40,983.3   13.96       11,408.9   12.42 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย           293,517.4  100.00          91,883.0  100.00 
สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ 

14.60 16.70 

 
 

หมายเหต ุ *ค่าใช้จ่ายในการขายอ่ืน ประกอบด้วย ค่าเช่าท่ีดินและอาคารสํานักงานขาย ค่ารักษาความปลอดภัยสํานักงานขาย ค่าสาธารณูปโภค
สํานกังานขาย และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ เป็นหลกั 
 
 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายจํานวน 293.5  ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 219.45 จากจํานวน 91.9ล้าน
บาท ในปี 2557 เน่ืองจากบริษัทฯ มีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายได้เพิ่มอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ B-
Loft สขุมุวิท 115  โครงการ B.Republic สขุมุวิท 101/1  โครงการ Villa Lasalle สขุมุวิท 105  และโครงการ Pause (A), 
(B) สขุุมวิท 107  จึงส่งผลให้ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนเพ่ิมขึน้ตามการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ท่ี
เพิ่มขึน้จาก 23.5 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 78.9 ล้านบาทในปี 2558 นอกจากนี ้ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ มีการเปิด
จองโครงการใหม่เพิ่มอีก 10 โครงการ ได้แก่ โครงการ Pause (A), (B) สุขุมวิท 107 โครงการ Pause สุขุมวิท 103 
โครงการ Pause สขุมุวิท 115 โครงการ Pause ID สขุมุวิท 107  โครงการ  KnightsBridge พหล-สะพานใหม่ โครงการ  
KnightsBridge The Ocean ศรีราชา โครงการ  Kensington แหลมฉบัง – ศรีราชา (เฟส 1) โครงการ  Kensington 
แหลมฉบงั – ศรีราชา (เฟส 2) โครงการ  Kensington พหล-เกษตร ทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ มีสดัส่วน
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คา่ใช้จ่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายเพ่ิมขึน้ จํานวน 34.8 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจํานวน 118.9 ล้าน
บาทในปี 2558  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหารเป็นหลกัโดยค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสําหรับปี 2557 และปี 2558 สรุปดงันี ้

 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท  
ร้อยละ 

 พนับาท  
ร้อยละ 

เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหาร *         78,534.9   70.90       34,268.1   60.85 
คา่ธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ **           9,325.5   8.42         7,763.4   13.79 
คา่เส่ือมราคาทรัพย์สินสว่นงานบริหาร           6,259.2   5.65         1,068.2   1.90 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ***         16,655.3   15.04       13,212.9   23.46 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร        110,774.9  100.00       56,312.6  100.00 

สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ 

5.51 10.24 

 
 

หมายเหต ุ * เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสั เป็นหลกั 
 ** คา่ธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ หลกัประกอบด้วย คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่จดจํานอง และ คา่ธรรมเนียมวิชาชีพตา่งๆ   
 *** คา่ใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ประกอบด้วย คา่รักษาความปลอดภยั คา่สาธารณปูโภค คา่ดแูลระบบ และคา่ตรวจสอบบญัชี เป็นหลกั 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 110.8 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 96.71 จากจํานวน 56.3 
ล้านบาท ในปี 2557 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนกังานเป็นหลกั โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของ
พนกังาน เพ่ือรองรับการขยายตวัของการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่ายธนาคาร และดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าซือ้ เป็น
หลกั  

ในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 2.4 ล้านบาท และ 17.2 ล้านบาท ตามลําดบั โดย
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จากปี 2557 เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมธนาคาร เพ่ือใช้ในการบริหารงานของบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้ และ มีดอกเบีย้เงินกู้ ยืมในงานระหว่างก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นต้นทนุโครงการเม่ือโครงการอยู่ในช่วงของการก่อสร้าง 
มารับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายสําหรับโครงการท่ีก่อสร้างเสร็จเพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 5 โครงการ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 98.3 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 435.33 จาก จํานวน 
18.4 ล้านบาท ในปี 2557 เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมมากขึน้จากการรู้รายได้โครงการใหม่ 5 
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โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สขุุมวิท 115  โครงการ B.Republic สขุุมวิท 101/1  โครงการ Villa Lasalle สขุุมวิท 
105  และโครงการ Pause (A), (B) สขุมุวิท 107 

กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 386.5 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 449.73 จากจํานวน 70.3 ล้านบาท ในปี 
2557 เน่ืองจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้จากการเร่ิมรับรู้รายได้ในโครงการใหม่จํานวน 5 โครงการ 
คือ โครงการ โครงการ B-Loft สขุมุวิท 115  โครงการ B.Republic สขุมุวิท 101/1  โครงการ Villa Lasalle สขุมุวิท 105  
และโครงการ Pause (A), (B) สขุมุวิท 107 และมีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 18.81 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2557 เน่ืองจากมี
รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น  อีกทัง้ยงัมีโครงการท่ีโอนกรรมสทิธ์ิแล้วมีกําไรขัน้ต้นสงูกว่าปี 
2557  

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อย 23.93 และร้อยละ 37.98 ตามลําดบั 
ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นมีอตัราเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จากการรับรู้รายได้จากการโอน
กรรมสทิธ์ิเพิ่มขึน้ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

ภาพรวมของสนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีจํานวน 3,347.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 75.28 จาก
จํานวน 1,909.8 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 เน่ืองจากบริษัทฯ มีต้นทุนโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาท่ีเพิ่มขึน้จาก
จํานวน 20 โครงการ จํานวนรวม 1,672.4 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นจํานวน 29 โครงการ จํานวนรวม 2,442.1 ล้านบาท 
ในปี 2558 ซึง่เป็นไปตามแผนการขยายโครงการอยา่งตอ่เน่ือง 

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย คือ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุม่บริษัทฯ ลงทนุเพ่ือพฒันาเป็น
โครงการหรือท่ีได้มีการพฒันาเป็นโครงการแล้วพร้อมขาย รายการนีจ้งึเปรียบเสมือนรายการสนิค้าคงเหลือของกิจการท่ี
ดําเนินธุรกิจผลิตสินค้าหรือซือ้มาขายไป ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายประกอบด้วยต้นทนุการดําเนิน
โครงการ ได้แก่ ค่าท่ีดินค่าก่อสร้าง  ต้นทนุกู้ ยืมเพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และอ่ืนๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิจํานวน 1,672.4 ล้านบาท และ 2,442.1 
ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 87.57 และร้อยละ 72.95 ของสนิทรัพย์รวม ตามลําดบั  

ณ 31 ธันวาคม 2558 ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 2,442.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 46.03 
จากปี 2557 เน่ืองจาก บริษัทฯ มีต้นทนุโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาท่ีเพิ่มขึน้จากจํานวน 20 โครงการ ในปี 2557 
เป็นจํานวน 28 โครงการ ในปี 2558  
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เงนิมัดจาํที่ดนิ 

ณ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินมดัจําค่าท่ีดินจํานวน 314.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.38 ของสินทรัพย์รวม และ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 496.79 จากสิน้ปี 2557 โดยมีการวางมัดจําของท่ีดินเพ่ือพัฒนาโครงการตามแผนขยายโครงการใน
อนาคต  

เงนิจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของบริษัทฯ ได้แก่ เงินจ่ายล่วงหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ
บริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจํานวน 38.1 ล้านบาท และ 
51.3 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 2.00 และร้อยละ 1.53 ของสนิทรัพย์รวมตามลําดบั 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิน้ปี 2557 และปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.5 จากสิน้ปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึน้ตาม
โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและลดลงเม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงินล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง 
จะขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการตกลงกนัระหว่างบริษัทฯ และผู้ รับเหมา โดยปกติส่วนใหญ่บริษัทฯ จะชําระค่าจ้างล่วงหน้าค่า
ก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 5 ของมลูคา่ก่อสร้างตามสญัญา  

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินมดัจําอ่ืน  เช่น เงินมดัจําการซือ้เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์
ตกแต่งสําหรับโครงการ ค่าเบีย้ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอ่ืน เป็นหลัก โดย ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  20.6 ล้านบาท และ 18.6 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อย
ละ 1.08 และร้อยละ 0.56 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั สําหรับปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เพียงเล็กน้อยจากการจัด
ประเภทเงินมัดจําอ่ืนท่ีเกินหนึ่งปีไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อีกทัง้ลดลงจากการหักคืนเงินมัดจําเม่ือมีการติดตัง้
เฟอร์นิเจอร์หรืออปุกรณ์ตกแตง่เข้าภายในโครงการ 

ที่ดนิรอการพัฒนา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2557 และ 2558 บริษัทฯ มีท่ีดินรอการพฒันา จํานวน 9.2 ล้านบาท และ 95.2 ล้านบาท 
ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 0.48 และร้อยละ 2.84  ของสนิทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้ 
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ที่ดนิรอการพฒันา 
เนือ้ที่ 

 (ไร่-งาน-ตร.วา) 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

 (พนับาท) 

ณ วันที่ 
30 มถุินายน 2558 

 (พนับาท) 
กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินโครงการเทพารักษ์4 0-1-99 8,066.9 8,066.9 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์

ตี ้จํากดั (มหาชน) 
ท่ีดินแปลงถนนของโครงการ 
Notting Hill ติวานนท์-แคราย 

0-0-71.2 1,086.0 1,086.0 บริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั 

ท่ีดิน Hampton Residence 
เกษตร-ศรีราชา 

5-1-59.5   86,063.10 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์
ตี ้จํากดั (มหาชน) และ 
บริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั 

รวมทัง้สิน้  9,152.9 95,216.0  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทฯ ได้แก่ ห้องชุดในคอนโดมิเนียม ของโครงการ Sense of London
สขุมุวิท 109 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2557 และ 2558 บริษัทฯ มีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 2.2 ล้านบาท 
และ 2.1 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 0.12 และร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยมีรายละเอียด
สรุปดงันี ้

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่าตามบญัชี  

กรรมสิทธ์ิ 
ณ  31 ธันวาคม 

2558 
ณ 31 ธันวาคม 

2557 
 พนับาท   พนับาท  

อาคาร Sense Of  London ห้อง 201 
(1899/19) 

 541.6    573.4   
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 
อาคาร Sense Of  London ห้อง 202 
(1899/20) 

 559.1    591.9   
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 
อาคาร Sense Of  London ห้อง 203 
(1899/21) 

 539.3    571.0   
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 
อาคาร Sense Of  London ห้อง 204 
(1899/22) 

 501.1    530.6   
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

รวมทัง้สิน้ 
 2,141.0    2,267.0   

  

 ทัง้นีอ้สงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเป็นการโอนมาจากรายการต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในห้องชดุของโครงการ Sense of London สขุมุวิท 109 จํานวน 4 ห้อง เพ่ือปลอ่ยเช่าพืน้ท่ี
ให้แก่รายยอ่ย เช่น ร้านซกัรีด ร้านขายของชํา เป็นต้น ทัง้นี ้การท่ีบริษัทฯ ลงทนุในห้องชดุของโครงการดงักลา่ว เพ่ือเป็น
การให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าผู้ ซือ้บ้านภายในโครงการดงักลา่ว ซึง่เป็นโครงการแรกของบริษัทฯ 
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อาคารและอุปกรณ์ 

อาคารและอปุกรณ์สทุธิของบริษัทฯ ได้แก่ อาคารและสิ่งปลกูสร้างของสํานกังานขายและสํานกังานใหญ่ของ
บริษัท เป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีอาคารและอปุกรณ์สทุธิจํานวน 44.8 ล้านบาท 
และ 66.6 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 2.34 และร้อยละ 1.99 ของสนิทรัพย์รวม ตามลําดบั 

อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 48.87 จากสิน้ปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากกลุ่มบริษัทฯ มี
การลงทุนเพิ่มเติมในอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึน้ เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการก่อสร้างสํานักงานขายเพิ่มขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัการเปิดจองโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีโครงการท่ีเร่ิมเปิดจองเพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 10 
โครงการ  

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดขึน้สําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ี
ยงัไม่ได้ใช้ ซึง่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผล
ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวน 30.1 ล้านบาท และ 
44.9 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 1.58 และร้อยละ 1.34 ของสนิทรัพย์รวมตามลําดบั 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 49.26 สาเหตหุลกัมาจากเงินมดัจําและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า ซึง่เป็นผลมาจากการเปิดจองโครงการใหม่ๆ ของกลุม่บริษัทฯ ซึง่ถือเป็นรายได้ทางภาษีและบริษัทฯ 
ได้ชําระภาษีไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในทางบญัชีบริษัทฯ ยงัไม่ได้บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายได้ โดยจะบนัทึกเป็น
รายได้ขายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ ภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดงันัน้ จึงถือเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชี  

14.1.2.2 การวเิคราะห์แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 หนีส้ินรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 1,599.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.48 จากจํานวน 
1,623.1 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 โดยลดลงในสว่นของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน โดยสอดคล้องกบัการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดเพิ่มขึน้ 5 โครงการ จึงทําให้บริษัทฯ มี
ความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ สําหรับโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิได้เพิ่มขึน้เช่นเดียวกนั 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าท่ีเก่ียวข้องกบังานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์
ตกแต่งอาคาร และด้านการตลาด (งานโฆษณาประชาสมัพนัธ์) ซึง่มีเจ้าหนีค้่างานก่อสร้างท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทรับเหมา
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ก่อสร้างเพ่ือพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นรายการหลกั โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2557 และ 2558 บริษัทฯ มี
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 156.0 ล้านบาท และ 254.1 ล้านบาท ตามลําดบั  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 62.88 จากสิน้ปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึน้ของงานก่อสร้างจากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพิ่มมากขึน้ 

เงนิมัดจาํรับและเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าของบริษัทฯ คือ เงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากผู้ ซือ้ก่อนถึงวนัโอนกรรมสิทธ์ิ
เช่น เงินจองเงินทําสญัญา และเงินดาวน์ จะถกูบนัทึกเป็นเงินมดัจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและจะโอนเป็น
รายได้เม่ือมีการโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ ซือ้ ทัง้นี ้เงินจองเงินทําสญัญา และเงินดาวน์ โดยเฉล่ียคิดเป็นประมาณร้อยละ10 ถงึ
12 ของมลูค่าการขายห้องชดุ ขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโครงการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ 
มีเงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าจํานวน 417.0 ล้านบาท และ 603.0 ล้านบาท ตามลําดบั  

เงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 44.59 จากสิน้ปี 2557 เน่ืองจาก มีการ
เปิดจองโครงการใหม่เพิ่มอีก 10 โครงการ จากปี 2557 ได้แก่  โครงการ Pause (A), (B) สขุมุวิท 107 โครงการ Pause 
สขุมุวิท 103 โครงการ Pause สขุมุวิท 115 โครงการ Pause ID สขุมุวิท 107  โครงการ  KnightsBridge พหล-สะพาน
ใหม่ โครงการ  KnightsBridge The Ocean ศรีราชา โครงการ  Kensington แหลมฉบงั – ศรีราชา (เฟส 1) โครงการ  
Kensington แหลมฉบงั – ศรีราชา (เฟส 2) โครงการ  Kensington พหล-เกษตร  

ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจํานวน 12.5 ล้านบาท และ 42.6 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 242.15 จากสิน้ปี 2557 ซึง่สอดคล้องกบัผลกําไรสทุธิ
จากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ เป็น
หลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมจํานวน 857.2 ล้าน
บาท และ 685.1 ล้านบาท ตามลําดบั 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ปี 2558 ลดลงร้อยละ 20.08 จากสิน้ปี 2557 บริษัทฯได้ทยอยจ่าย
ชําระคืนเงินต้นตามการปลดจํานองของห้องชดุสําหรับโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิแก่ลกูค้าแล้ว โดยโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้
จํานวน 5 โครงการจากปี 2557 

หนีส้นิตามสัญญาเช่าซือ้ 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ของบริษัทฯ เป็นรายการสญัญาเช่าการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทลีสซิ่งในการเช่า
ยานพาหนะเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4-5 ปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
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2557 และ 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้รวมจํานวน 4.0 ล้านบาท และ 6.2 ล้านบาท ตามลําดบั ณ สิน้ปี 
2558 หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้เพิ่มขึน้ร้อยละ 55.48 จากสิน้ปี 2557 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการทําสัญญาเช่าซือ้
ยานพาหนะเพิ่มเติม เพ่ือรองรับการขยายงานและใช้ในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 286.7 ล้านบาท และ 1,748.4 ล้านบาท 
ตามลําดบั ทัง้นี ้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก บริษัทฯ มีกําไรสะสมเพิ่มขึน้จากการดําเนินงาน รวมทัง้ บริษัทฯ มี
การจดทะเบียนเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์และมีการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนในปลายปี 2558   

 
14.1.2.3 การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 321.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปเพ่ือ
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ี รวมทัง้การจ่ายมดัเงินมดัจําคา่ท่ีดินของโครงการใหม่ๆ  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

สําหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 141.1 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ใช้ไปเพ่ือการ
ลงทนุในสํานกังานขายและห้องตวัอย่าง สําหรับโครงการท่ีเปิดขายเพ่ิมขึน้จํานวน 10 โครงการ จากปี 2557 ทัง้นีย้งัมี
การลงทุนซือ้ท่ีดินรอการพัฒนาสําหรับโครงการ Hampton Residence เกษตร-ศรีราชา (ภายใต้บริษัท ออริจิน้ วัน 
จํากดั)  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

สําหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 720.2 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงินกู้ ยืม
ระยะยาวเพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการเพ่ิมขึน้จํานวน 916.4 ล้านบาท และมีการรับชําระเงินค่าหุ้นจากการเพิ่มทนุสทุธิ 
จํานวน 1,316.8 ล้านบาท (หลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น)  ทัง้นีใ้นระหวา่งปี 2558 บริษัทฯ มีการชําระคืนหนีส้ิน
ระยะสัน้และระยะยาวทัง้สิน้ 1,088.5 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 250.8  ล้านบาท  

 

14.2  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคัญในอนาคต 

1) นโยบายของภาครัฐ 

จากนโยบายของภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ซึ่งรวมถึงโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางราง ทัง้รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ คาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากการขยายการลงทนุดงักล่าว เน่ืองจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใกล้
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เส้นทางขนสง่มวลชนทางราง ทําให้ผู้บริโภคตดัสินใจเลือกท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมท่ีใกล้เส้นทางขนสง่มวลชน
ทางรางเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง อีกทัง้ ในปลายปี 2558 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเพ่ือกระตุ้นภาค
อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้การปรับลดคา่ธรรมเนียมการโอน คา่จํานอง และ ผู้ ท่ีซือ้ท่ีอยูอ่าศยัราคาไมเ่กิน 3 ล้านบาท นํามาหกั
ลดภาษีบคุคลธรรมดาได้ ซึง่ช่วยกระตุ้นการตดัสนิซือ้ท่ีอยูอ่าศยัได้เพิ่มขึน้ 

2) ความผันผวนทางการเมือง 

ความไมม่ัน่ใจในสถานการณ์ความไมส่งบทางการเมืองท่ีมีความยืดเยือ้อาจมีผลทําให้ทําให้กิจกรรมการซือ้ขา
ยอสงัหาริทรัพย์ชะลอตวัลงเน่ืองจากผู้บริโภคอาจมีความไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกิจทําให้ชะลอการตดัสินใจการซือ้
อสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนัน้เน่ืองจากโครงการของบริษัทฯ ท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา สว่นใหญ่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าซึง่ถือ
เป็นจดุขายท่ีสําคญั โดยหากการก่อสร้างรถไฟฟา้ถกูชะลอลงเพราะปัจจยัทางการเมือง ยอ่มสง่ผลให้ลกูค้าไมม่ัน่ใจท่ีจะ
โอนกรรมสทิธ์ิ หรือมีการโอนกรรมสทิธ์ิลา่ช้า ไมต่รงตามประมาณการท่ีบริษัทฯคาดไว้ สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทฯยอ่ย
อาจเล่ือนการเปิดโครงการและชะลอการลงทนุเพ่ือรอดสูถานการณ์ และจะเปิดโครงการหรือกลบัมาลงทนุเม่ือมัน่ใจว่า
สถานการณ์ตา่งๆคล่ีคลาย 

3) สภาวะเศรษฐกจิ 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเช่ือมั่นของผู้บริโภคอาจจะทําให้
ผู้บริโภคมีกําลงัซือ้ลดลงหรืออาจตัดสินใจชะลอการซือ้ออกไปซึ่งทําให้บริษัทฯ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขาย
โครงการเป็นระยะเวลาท่ีนานขึน้และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯได้ 

4) ความสามารถในการทาํกาํไร 

แนวโน้มต้นทนุการดําเนินธุรกิจท่ีปรับตวัสงูขึน้เช่นค่าท่ีดิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าวสัดกุ่อสร้าง ซึ่งจะมีผลต่อการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึน้ในการบริหารจดัการต้นทุนค่าท่ีดินและค่าก่อสร้าง 
และการดําเนินกลยทุธ์การตลาดท่ีจะสามารถคงระดบัราคาขายอสงัหาริมทรัพย์หรือคงระดบัความสามารถในการทํา
กําไรให้มีประสทิธิภาพเหมือนกนัท่ีผา่นมาในอดีต 

5) เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เน่ืองด้วยการดําเนินธุรกิจด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย บริษัทฯ ต้องมีการพึง่พงึเงินกู้ ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินเป็นจํานวนมาก ท่ามกลางปัจจยัความไม่แน่นอนหลายประการ ภาคธนาคารเร่ิมมีความเข้มงวดใน
การปล่อยสินเช่ือมากขึน้ นอกจากนัน้ต้นทุนทางการเงินอาจมีความเส่ียงท่ีจะปรับตวัสงูขึน้ได้ ส่งผลให้บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ชะลอการพฒันาโครงการใหม่ๆ  ในอนาคต 



 

   
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2558 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ขอรับรองวา่  

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอ่ยแล้ว  

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

3. บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ 
ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย  

 
 ในการนี  ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิรินทรา จริยคณุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นางสาวศิรินทรา จริยคณุ ก ากบัไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลู
แล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

ชื่อ     ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ 
 
นางอารดา จรูญเอก 

 
กรรมการ                                               ______________________ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

นางสาวศิรินทรา จริยคณุ กรรมการ                                               ______________________ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
 
                 ______________________ 

ผู้รับมอบอ านาจ 
นางสาวศิรินทรา จริยคณุ กรรมการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 1 –รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการผู้บริหารผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 
 
เอกสารแนบ 1.1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 
 

ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 
ประธำนกรรมกำร  และกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลง
นำมผูกพันบริษัทฯ ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือ
รับรอง) 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 
2557) 

64 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- 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 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี SCC/2004 
- DCP รุ่นท่ี 122/2009 

 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - 2555 

ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำรอิสระ 
 
ท่ีปรึกษำส ำนกัผู้ช่วย
ผู้จดักำรใหญ่กำรเงิน
และกำรลงทนุ 
 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และ
กรรมกำรอืสระ 
 
กรรมกำร 
 
  
กรรมกำรผู้จดักำร 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์ จ ำกดั 
 
บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัทซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
 
บริษัท เอสซีจี แอคเค้ำน์ติง้ เซอร์วิส
เซส จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
 
ธุรกิจสำยกำรบิน 
 
ธุรกิจวสัดกุ่อสร้ำง 
 
 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 
 
 
 
ธุรกิจขำยผ่อนช ำระเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 
 
 
ธุรกิจรับจดัท ำบญัชีและให้ค ำปรึกษำด้ำนบญัชี รับ
ออกแบบและวำงระบบบญัชี 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยนิวติั ลมนุพนัธ์ 
กรรมกำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวันท่ี 10 ตุลำคม 
2557) 

56 - ปริญญำโท คณะรัฐประศำสนศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ 

- ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 105/2013 
 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 -ปัจจบุนั 
 
 
 
2554-2558 
 
 

กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร 
 
ผู้ทรงคณุวฒุิใน
คณะกรรมกำรจดัสรร
ท่ีดินกลำง 
 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
กระทรวงมหำดไทย 
 
 
 
บริษัท วิคแอนด์ฮคุลนัด์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
- 
 
 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยท่อเอชดีพีอี และท่อ
พลำสติกชนิดอ่ืนเชน่ ท่อแอลดีพีอี 

นำงวีณำ อรัญญเกษม 
กรรมกำรอิสระ 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 10 ตลุำคม 
2557) 

54 - ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรตลำด มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 114/2015 
- DCP รุ่นท่ี 212/2015 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
2543-2555 

กรรมกำรอิสระ 
 
 
กรรมกำรผู้จดักำร 
 
 
 
ผู้อ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำย
บริหำรพืน้ท่ีเช่ำและสื่อ
โฆษณำ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท วนั คลิก (ไทยแลนด์) จ ำกดั 

 
 

 
บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
จ ำกดั 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบักำรพฒันำช้อปปิง้
มอลล์และสอบถำมข้อมลูธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบักำรพฒันำท่ีดิน 
 
ธุรกิจสินค้ำอปุโภค บริโภค และธุรกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องภำยใต้ช่ือเทสโก้ โลตสั 
 

นำยสหสั ตรีทิพยบตุร 
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 

69 - ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำร

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
 

https://plus.google.com/101943593864145138137/about?gl=th&hl=th
https://plus.google.com/101943593864145138137/about?gl=th&hl=th


 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 
2557) 

- MS in Computer and Information 
Sciences, Syracuse University, 
USA. 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 28/2004 
- SFE รุ่นท่ี 17/2013  
- HMS รุ่นท่ี 2/2013 

 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2551– ปัจจบุนั 
 
 
 
2551 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2549-ปัจจบุนั 
 
 
 
2542-ปัจจบุนั 
 
 
 
2551-2555 
 

สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ  
 
กรรมกำรบริหำร  
 
 
 
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
 
กรรมกำร  
 
 
 
ประธำนกรรมกำร 

 
 
บริษัท เน็ตเบย์ จ ำกดั 
 
บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั  
(มหำชน) 
 
 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริกำร จ ำกดั 
 

 
 
ธุรกิจให้บริกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ำ้ 
 
ธุรกิจร้ำนขำยปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ประกอบกิจกำรด้ำนกำรให้บริกำรและ
โฆษณำ 
 
ธุรกิจให้บริกำรเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบริกำร
ครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขำย
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
ธุรกิจให้บริกำรเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบริกำร
ครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขำย
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
ธุรกิจให้บริกำรเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบริกำร
ครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขำย
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และอปุกรร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
ธุรกิจให้บริกำรขนสง่ทรัพย์สิน และบริกำรท ำควำม
สะอำด 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 160 

ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
2551-2555 
 
 
2547-2551 
 

 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร  

 
บริษัท เทรดสยำม จ ำกดั 
 
 
บริษัท กรุงไทยแอกซำ่ ประกนัชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
ธุรกิจให้บริกำรแลกเปลี่ยนข้อมลูทำง
อิเล็คทรอนิกส ์
 
ธุรกิจประกนัชีวิต 

พลอำกำศเอกบรีุรัตน์ รัตนวำนิช 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 
2557) 

68 - วิทยำศำสตร์บณัฑิต ทอ. โรงเรียนนำย
เรืออำกำศ 

- หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรรุ่นท่ี 
42 

- วิทยำลยักองทพุอำกำศ รุ่นท่ี 28 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 26/2004 
- DCP รุ่นท่ี 122/2009 
- หลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรส ำหรับ
กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของ 
รัฐวิสำหกิจและองค์กรมหำชน รุ่นท่ี 5 
สถำบนัพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดบัสงูภำครัฐ 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2557-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2552 - ปัจจบุนั 
 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2555-2556 
 
 
 
 

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำรอิสระ  
 
 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
รองประธำนกรรมกำร 
และประธำน
กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
 
บริษัท สำลี่อตุสำหกรรม จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท สำลี่อตุสำหกรรม จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท วิทยกุำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกดั 
 
 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
ธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิน้สว่นพลำสติกโดยกระบวนกำร
ขึน้รูปพลำสติกและฉีดพลำสติก 
 
ธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิน้สว่นพลำสติกโดยกระบวนกำร
ขึน้รูปพลำสติกและฉีดพลำสติก 
 
ธุรกิจให้บริกำรควบคมุจรำจรทำงอำกำศ กำร
สื่อสำรกำรบิน และบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำร
ปฏิบติักำรบิน 
 
 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 161 

ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2552 
 
 
2552-2554 

รองผู้บญัชำกำรทหำร
สงูสดุ 
 
กรรมกำร กรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
 

กองบญัชำกำรกองทัพไทย 
 
 
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

- 
 
 
ธุรกิจท่ำอำกำศยำน  

นำงสำววรุณรัตน์ จู้ จินดำ 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 15 กรกฎำคม 
2557) 

41 - ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจมหำ
บณัฑิค มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

- ปริญญำตรีสำขำบญัชี คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 111/2014 
 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2557-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2554-2556 
 
2546-2554 

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
หวัหน้ำแผนกบญัชี 
 
Financial Controller 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
The Sukhothai Bangkok Hotel 
 
Siam City Hotel 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 

นำยเมธำ จนัทร์แจ่มจรัส 
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 9 พฤษภำคม 
2558) 

51 -  ปริญญำโท กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มหำวิ ทยำลัย อิน เ ดี ยนำ  ประ เทศ
สหรัฐอเมริกำ 

-  ปริญญำตรี กำรเงินและกำรธนำคำร 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- DCP รุ่นท่ี 124/2009 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2553 – 2557 
 
2553 – 2557 
 
 

กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท พฤกษำ-เอชดีซีเฮำส์ซิ่ง จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ - โมฮนั มธูำ เรียล 
เอสเตท จ ำกดั 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 162 

ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- 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 

2553 – 2557 
 
 
2552 – 2557 
 
 
2552 - 2557 
 
2552 – 2557 
 
 
2552 - 2557 
 

กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 

บริษัท พฤกษำ ลกัโซร่ำ เฮ้ำส์ซิ่ง 
จ ำกดั  
 
บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท พฤกษำ โอเวอร์ซี่ส์ จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วิส 
จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
 
ให้บริกำรและบริกำรกำรจดักำร 
 
 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

นำยพีระพงศ์ จรูญเอก 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท
ฯ ตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือรับรอง) 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 16 ธันวำคม 
2552) 

39 - ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ (หลกัสตูร
นำนำชำติ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- Master Degree of Engineering, 
University of New South 
Wales,Australia 

- ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมโยธำ
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 122/2009 

70.00 เป็นคู่สมรส
ของนำงอำรดำ 
จรูญเอก 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2552 - ปัจจบุนั 
 
 
2554 – 2558 

กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบทน  
 
กรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ วนั จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 163 

ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- International Construction and 
Engineering Contract, The 
Engineering Institute of Thailand 
Under H.M. The King's Patronage 
 

 
 
2547 - 2557 
 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 
 

 
 
บริษัท อีโค ซิสเท็ม จ ำกดั 
 
 

 
 
ธุรกิจให้เช่ำอพำร์ทเม้นท์ 

นำงอำรดำ จรูญเอก 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำร และรักษำกำรผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทฯ 
ตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือรับรอง) 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 16 ธันวำคม 
2552) 

40 - ปริญญำโท คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- Master of Commerce, Commerce 
and Accountancy Faculty, Sydney 
University, Australia  

- ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

70.00 เป็นคู่สมรส
ของนำยพีระ
พงศ์ จรูญเอก 

2557– ปัจจบุนั 
 
 
2552– ปัจจบุนั 
 
 
2552-ปัจจบุนั 
 
 
2547-2557 

กรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบติักำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบติักำร 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ วนั จ ำกดั 
 
 
บริษัท อีโค ซิสเท็ม จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจให้เช่ำอพำร์ทเม้นท์ 

นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงินและกำรบญัชี (กรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทฯ ตำมท่ีก ำหนดใน
หนงัสือรับรอง) 
 

31 - ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 111/2014 
 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2557-ปัจจบุนั 
 
 
2555-ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำร และผู้ช่วย 
กรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
กำรเงินและกำรบญัชี 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 164 

ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 
2555) 

 
2552-2555 
 
2551-2552 

 
ผู้จดักำรแผนกกำรเงิน 
 
เจ้ำหน้ำท่ีพฒันำ
โครงกำร 

 
บริษัท ทวำรำวดี รีสอร์ท จ ำกดั 
 
บริษัท ไอทำวน์โฮลดิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
ธุรกิจโรงแรม 
 
ธุรกิจลงทนุในบริษัทยอ่ย 

นำยสิริพงศ์ ศรีสวำ่งวงศ์ 
กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
ร่วม (CO-CEO) รักษำกำรผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำยลกูค้ำสมัพนัธ์ และรักษำกำรผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรก เมื่อวนัท่ี 18 
กรกฎำคม 2558) 

44 - เคหะพฒันศำสตรมหำบณัฑิต คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ ภำควิชำเคหะ
กำร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
2555-ปัจจบุนั 
 
 
2549 - 2554 
 
 
 

กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรร่วม 
 
ผู้บริหำรสงูสดุหน่วยงำน
ธุรกิจคอนโด 2 
 
ผู้จดักำรผลิตภณัฑ์ 
คอนโด 1 ผู้ช่วย
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำ
ธุรกิจ คอนโด 1 และ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำ
ธุรกิจ คอนโด 1                                          

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท อนนัดำ ดีเวลลอบเม้น จ ำกดั
(มหำชน) 
 
บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั
(มหำชน) 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 165 

ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
กรรมกำรบริหำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำย
พฒันำธุรกิจ และรักษำกำรผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จดักำร ฝ่ำยบริหำรโครงกำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 
2557) 

38 - ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำโท โครงกำรพิเศษคณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชีสำขำวิชำ
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2558-ปัจจบุนั 
 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2552-2557 
 

กรรมกำรบริกำร 
 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ  
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 
 
Assistant General 
Manager 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ วนั จ ำกดั 
 
 
บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

นำงมะลิวลัย์ บตุรชำติ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 21 ตลุำคม 
2556) 

34 - ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
บญัชี มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2556-ปัจจบุนั 
 
 
2553-2556 
 
2552 - 2553 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
 
 
ผู้จดักำรแผนกบญัชี 
 
ผู้จดักำรแผนกบญัชี 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ตลำดโรงสี จ ำกดั 
 
บริษัท เลคโฮม 1 (สวุรรณภมูิ) จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

นำงสำวรวีกร บญุพรม 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 15 
กมุภำพนัธ์2556) 

34 
 

- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรเงิน มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- ไมม่ี - 
 

- ไมม่ี - 
 

2556-ปัจจบุนั 
2548-2555 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงิน 
ผู้จดักำรแผนกกำรเงิน 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ไฟฟำ้ชีวมวล จ ำกดั 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
ผลิตและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้ 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชีอำวโุส 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 3 สิงหำคม 
2558) 

33 - ปริญญำโท MBA 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรเงิน มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2558– ปัจจบุนั 
 
 
2558 
 
2554- 2558 
 
 
2552- 2554 
 
 
2552- 2554 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงินและบญัชีอำวโุส 
 
ผู้จดักำรกำรเงิน 
 
ผู้จดักำรกำรเงิน
โครงกำร 
 
ผู้จดักำรกำรเงิน 
 
 
ผู้จดักำรกำรเงิน 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท เสริมสร้ำงพลงังำน จ ำกดั 
 
บริษัท เนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพัพลำย 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท เนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพัพลำย 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท เอ็นพีเอส โอเช่ียน สตำร์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟำ้ 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟำ้ไอน ำ้ 
 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟำ้ไอน ำ้ 
 
 
ธุรกิจขนสง่เดินเรือทะเล 

นำยสริุนทร์ สหชำติโภคำนนัทร์ 
กรรมกำรบริหำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยบริหำรโครงกำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 
2558) 
 

50 - ปริญญำโท คณะบริหำรรัฐกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี คณะสำธำรณสขุศำสตร์ 
สำขำอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
2549- 2558 
 
 
2552- 2557 

กรรมกำรบริหำร และ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยบริหำรโครงกำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรร่วม 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยก่อสร้ำง 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ 
จ ำกดั 
 
บริษัท โปรเจคเอเชีย จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
 
ธุรกิจก่อสร้ำง 
 
 
ธุรกิจท่ีปรึกษำโครงกำรก่อสร้ำง 
 
 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ – สกุล/ ต าแหน่ง 
(วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
)ร้อยละ( 1 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงสำววำริศำ วำระแก่นทรำย  
ผู้จดักำรฝ่ำยกฎหมำยและเลขำนกุำรบริษัท 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 14 มิถนุำยน 
2557) 

29 - ปริญญำโท คณะนิติศำสตร์ สำขำ
กฎหมำยกำรเงินและหลกัทรัพย์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
กำรอบรม IOD 

- CSP รุ่นท่ี 61/2015 
 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2557-ปัจจบุนั 
 
 
2553-2556 

ผู้จดักำรฝ่ำยกฎหมำย
และเลขำนกุำรบริษัท 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยกฎหมำย 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั
(มหำชน) 
 
บริษัท 304 พลำซำ่ จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

 
 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 1.2 –ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

 บริษัทฯ บริษัทยอ่ย 1 บริษัทยอ่ย 2 บริษัทยอ่ย 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. นำยลกัษณะน้อย พึง่รัศมี X /   / /              / 
2. นำยนิวตัิ ลมนุพนัธ์ /  X          // / // // / /   
3. นำงวีณำ อรัญญเกษม /  /                /, //  
4. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร /      X /  X / /         
5. พลอำกำศเอกบรีุรัตน์ รัตนวำนิช /        /            
6. นำงสำววรุณรัตน์ จู้จินดำ /                    
7. นำยเมธำ จนัทร์แจม่จรัส /, // X /                  
8. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก /, //,/// / /                  
9. นำงอำรดำ จรูญเอก /, //,/// /                   
10. นำยสิริพงศ์ ศรีสวำ่งวงศ์  //,///  /                  
11. นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ /, //.///                    
12. นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ ///  /                  
13. นำยสริุนทร์ สหชำติโภคำนนัทร์ //. ///                    
14. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว /// / /                  
15. นำงสำวรวีกร บญุพรม ///   X                 
16. นำงมะลิวลัย์ บตุรชำต ิ ///                    
             

หมำยเหต:ุ X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร     // = กรรมกำรบริหำร     /// = ผู้บริหำร 
 
 
 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยชื่อบริษัทยอ่ย 
 
บริษัทยอ่ย 1 = บริษัท ออริจิน้ วนั จ ำกัด บริษัทยอ่ย 2 = บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ำกดั บริษัทยอ่ย 3 = บริษัท ทิสำ ลิฟวิ่ง จ ำกดั 

 
 
รำยชื่อบริษัทที่เก่ียวข้อง 
 
1 = บริษัทซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 7 = บริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั 13 = บริษัทเอเคอร์เรจ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
2 = บริษัทซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั 8 = บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ำกดั (มหำชน) 14 = บริษัท เอ็น.เอ็ม.กรุ๊ป จ ำกดั 
3 = บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน) 9 = บริษัท ไอโวร่ี เอสเตท จ ำกดั 15 = บริษัท วนั คลิก (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
4 = บริษัท เน็ตเบย์ จ ำกดั (มหำชน) 10 = บริษัท นิโคลสั แอนด์ พำสคลั จ ำกดั 16 = บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์ จ ำกดั 
5 = บริษัท สำลี่ อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 11 = บริษัท บำงกอก เมเนจเม็นท์เรียลตี ้จ ำกดั  
6= บริษัทออฟฟิศเมท จ ำกดั (มหำชน) 12 = บริษัท แมซซ์ เอสเตท จ ำกดั  

 



  
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 รายชื่อบริษัทย่อย ออริจิน้ วัน คอนโด เอเจนซี่ ทิสา ลิฟวิ่ง 
 รายชื่อกรรมการ    
1. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก / /  
2. นำงอำรดำ จรูญเอก /   
3. นำยสริิพงศ์  ศรีสวำ่งวงศ์  /  
4. นำยนิวตัิ ลมนุพนัธ์  X  
5. นำยเมธำ จนัทร์แจ่มจรัส X /  
6. นำงสำวรวีกร บญุพรม   X 
7. นำงสำวกนกไพลนิ วิไลแก้ว / /  
8. นำงวณีำ อรัญญเกษม  /  
9. นำยลกัษณะน้อย  พึง่รัศม ี /   
10. นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ    
11.    นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์  /  
12. นำยจิรำย ุศรีกฤดำกงัวำน   / 
13. นำงสำวสทุิสำ สธุำสกีลุ   / 
14. นำยฮิโรโตะ ยำมำคำวะ   / 
15. นำยอะสฮิึโกะ โยชิดะ   / 
 หมำยเหต ุ    X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร    



 

   
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2558 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 
 

ชื่อ – สกุล   :  นายสมโภช พรเจริญวิวฒัน์ 

ต าแหน่ง   :  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การศึกษา   :  ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

ประสบการณ์ท างาน  :  - บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 
          ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

        ต าแหนง่งาน  : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน        

   - บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ากัด (มหาชน)  
           ประเภทธุรกิจ  : บริการระบบศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 

        ต าแหนง่งาน  : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน        

   - บริษัท เอ็ม ไอ บี โฮลดิง้ จ ากัด  
           ประเภทธุรกิจ  : Logistic & Supply chain 
            ต าแหนง่งาน  : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

   - บริษัท ดั๊บเบิล้เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
          ประเภทธุรกิจ  : ผลติและจ าหนา่ยกระดาษ 
            ต าแหนง่งาน  : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 
ประวัติการอบรม  :  - COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน 

   - IT Fraud Prevention and Information Security Governance 
   - หลกัสตูร Smart Disclosure Program (SDP) 
   - Creative Problem- Solving for Auditors 
   - Forensic Accounting Introduction Forensic Accounting in Practice 
   - Audit Writing Skill, The Institute of Internal auditor of Thailand 
   - ISO 9001:2000 Internal Audit, ISO 9001:2008 
   - Audit Manager Tools and Techniques 



 

   
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2558 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไมม่ี   - 
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