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สว่นท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ( "บริษัทฯ") จดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทจ ากัดตามกฎหมายเมื่อวันที่ 16 
ธนัวาคม 2552 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10.0 ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญ
เอก) เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทฯ บริษัท ออริจิน้ วัน จ ากัด (" ออริจิน้ วัน ") บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิเนียม จ ากดั (" ออริจิน้ คอนโด ")  บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ากดั (" เวอร์ติเคิล ") บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ากดั  

(" เวอร์ติเคิล 2 ") บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั (" ออริจิน้ สาทร ") บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากดั (" ไพรม์ “) บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ 
จ ากัด (" สเฟียร์ ") และ บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จ ากัด(" เฮ้าส์ ") และธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
บริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา ซึ่ง
ด าเนินการโดยบริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากดั (“ พรีโม ”) ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
การออกแบบโครงการที่มีเอกลกัษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function of 
Unit Plan Design) และเป็นเลิศในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale Service Excellent)  บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน
ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นผู้บกุเบิกโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณสถานีรถไฟฟา้ BTS 
แบร่ิง จงัหวดัสมทุรปราการ และได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี ท าให้มีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอยา่งตอ่เนือ่ง  
โดยปัจจบุนับริษัทฯ ยงัได้ขยายการพฒันาโครงการไปในท าเลศกัยภาพต่างๆ เช่น ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นตอ่ขยาย หมอ
ชิต-สะพานใหม่-คคูต ท าเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง ท าเลใจกลางเมือง สาทร-นราธิวาส เจริญกรุง และ ท าเลเมืองอตุสาหกรรมศรี
ราชา – แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

นอกจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งสร้างการรับรู้จากการขายแล้ว  บริษัทฯ ยงัมีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เชา่ และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้อยา่งตอ่เนือ่ง
ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบักลุม่บริษัทฯ ในระยะยาว จากการมีรายได้แบบ Recurring 
Income รายได้สม ่าเสมอในอนาคต 

 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว 
จ านวน 4 โครงการ มลูคา่โครงการประมาณ 801.8 ล้านบาท มีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการขายจ านวน 30 โครงการ (โดยแบง่เป็น 
โครงการที่พฒันาแล้วเสร็จจ านวน 14 โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 8,120.0 ล้านบาท และโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการ
พฒันา จ านวน 16 โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 17,755.0 ล้านบาท)  

 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์ 

ออริจิน้ฯ มีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ที่จะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะสง่มอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ด้วยการคิดที่มากกวา่ 
ให้มากกวา่ เพื่อลกูค้าได้มากกวา่  
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สว่นท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 2 

 

พันธกิจ 

เราใสใ่จในรายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทกุๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอยา่งสร้างสรรค์ 
เพื่อสง่มอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทัง้มุ่งเน้นที่จะพฒันาบคุลากร และองค์กรให้เติบโตอย่าง
ยัง่ยืนร่วมกบั คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม 

 

ค่านิยม 

O   Optimize           เพิ่มผลงานอยา่งยอดเยี่ยม 

R    Responsive          พร้อมปรับเตรียมอยา่งฉบัไว 

I   Innovation           แสวงหาสร้างคณุคา่ท าสิง่ใหม ่

G   Growth            พร้อมเติบใหญ่ไปพร้อมกนั 

I   Integrity            ซื่อสตัย์สจุริต 

N   Neat              ร่วมกนัคดิประณีตในงาน 

S   Service Excellence      เต็มทีใ่นการบริการ 

T   Teamwork           ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดียว 

ทัง้นี ้ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ น าในการเข้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในท าเล
ศกัยภาพใหม่ๆ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการที่อยู่อาศยัสงู  และมีความเป็นไปได้ในการแข่งขนั เช่น ท าเลแนว
รถไฟฟา้สว่นตอ่ขยาย และยา่นอตุสาหกรรม โดยมีรูปแบบในการขยายตวัและการพฒันาโครงการในแตล่ะท าเล 2 รูปแบบหลกั 
คือ (1) Cluster Model เป็นการพฒันาโครงการในรูปแบบและระดบัราคาที่หลากหลายในแต่ละท าเล เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในทุกระดบัในท าเลต่างๆ ส่งผลให้สามารถควบคุมตลาดและการแข่งขนัได้ และประหยดัต้นทุนการตลาดและการ
พฒันา จึงสามารถขยายการพฒันาโครงการในท าเลต่างๆ  ได้อย่างต่อเนื่อง (2) Compound Mix use Model หรือที่เรียกว่า 
Origin District ซึง่เป็นการรวมการพฒันาโครงการในรูปแบบและระดบัราคาตา่งๆ ไว้ในพืน้ท่ีเดียวกนั และเสริมด้วยโครงการค้า
ปลกีหรือที่อยูอ่าศยัประเภทเช่า ให้มีลกัษณะการอยูอ่าศยัเป็นชมุชนท่ีพร้อมรองรับทกุความต้องการในการอยูอ่าศยั นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัทกุรายละเอียดการอยู่อาศยั ตามสโลแกนบริษัทฯ “คิดมากกวา่ ให้มากกวา่ ได้มากกว่า (Living 
More)”  เพื่อสร้างความแตกต่างและเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงการที่มี
เอกลกัษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟังก์ชัน่การใช้งานห้องชุดที่คุ้มคา่ (Best Function of Unit Plan Design) และเป็น
เลศิในด้านการบริการหลงัการขาย (After Sale Service Excellent)  

กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

1) การกระจายการพฒันาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ที่รอบนอก และพืน้ที่ แถบนิคม
อตุสาหกรรมที่ส าคญั  
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สว่นท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 3 

 บริษัทฯ มีแผนการกระจายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในหลายพืน้ที่ที่มีศกัยภาพตามแนว
สถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนสว่นตอ่ขยาย บางนา - 
แบร่ิง-สมทุรปราการ ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คคูต ท าเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง และท าเลใจ
กลางเมือง เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการที่พกัอาศยัที่ใกล้แหลง่อตุสาหกรรมที่มีคณุภาพ อนั
เนื่องมาจากการขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ บริษัทฯ จึงมีแผนในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
บริเวณพืน้ที่ใกล้กบันิคมอตุสาหกรรม เช่น นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหมราช 
นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย เป็นต้น 

2) การออกแบบโครงการท่ีมีแนวคิดและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Concept and Unique Design) 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยทุกโครงการจะมีรูปแบบที่เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั มีความโดดเดน่ ทัง้รูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแตง่ห้องชดุ และพืน้ท่ีสว่นกลางของอาคาร โดยค านงึถึงการใช้
ประโยชน์สงูสดุของพืน้ที่ใช้สอยในโครงการทัง้หมด เช่น ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน เร่ิมต้นที่ขนาดประมาณ 23-35 ตร.ม. โดย
สามารถจดัสรรพืน้ที่ใช้สอยได้อย่างลงตวั และแบ่งสดัส่วนได้เป็นห้องนัง่เล่น ห้องนอน และห้องครัว นอกจากนี ้ห้องที่ได้รับ
ความนิยมจากลกูค้าอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนพลสั โดยเป็นห้องชดุขนาด 36 ตร.ม. แบ่งเป็น 1 ห้องนอน 
และ 1 ห้องเอนกประสงค์ ซึง่ห้องเอนกประสงค์ดงักลา่วนีส้ามารถปรับเป็นห้องท างาน หรือห้องนอนเลก็ได้ เป็นต้น 

3) การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทที่อยูอ่าศยัที่หลากหลาย  
บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในผู้น าทางด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูอ่าศยัในทกุประเภท โดยไม่

จ ากดัเฉพาะผลิตภณัฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน้ แต่ยงัอาจพิจารณาการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่อยู่อาศยัประเภทอื่นๆ รวมถึง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น การพัฒนาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ย่านนิคม
อุตสาหกรรมในต่างจังหวัด การลงทุนในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น โรงแรม , อพาร์ทเม้นท์, 
ส านกังานเพื่อเช่า, พืน้ท่ีเช่าเพื่อการพาณิชย์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประเมินโอกาส
ในการการลงทนุดงักลา่ว โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ และผลตอบแทนของโครงการ เพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัทฯ และต่อผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการเปิดกว้างทางด้านผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายของบริษัทฯ จะช่วย
ขบัเคลือ่นให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว  

4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทนุในธุรกิจ หรือโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอื่น  

 นอกจากการเติบโตจากโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พฒันาเองแล้ว บริษัทฯ ยงัประเมินโอกาสในการเข้าลงทนุในกิจการ 
หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอื่น เพื่อเพิ่มความตอ่เนื่อง และอตัราการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้
การเข้าลงทนุในกิจการ หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอื่นนัน้ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาการพฒันาโครงการ 
สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ และก าไรได้เร็วขึน้ เป็นต้น  

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

1.2.1 ประวัติความเป็นมา 

บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดัตามกฎหมายบริษัทจ ากดัตามกฎหมายเมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2552 ด้วย
ทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10.0 ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เพื่อประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล และ จากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มากกว่า 10 ปี ทัง้ในการเป็นผู้บริหาร
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ระดบัสงูในบริษัทขนาดใหญ่ และ การด าเนินธุรกิจสว่นตวั โดยทัง้สองท่านเร่ิมจากการด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ (Service Apartment) ตอ่มาในปี 2552 ครอบครัวจรูญเอกได้เลง็เห็นโอกาสทางธรุกิจในการเป็นผู้พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ จึงได้ก่อตัง้บริษัทฯ ขึน้ โดยเร่ิมพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก คือ โครงการ  Sense of London 
สขุมุวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จ านวน 162 หน่วย ตัง้อยู่บนถนนสขุมุวิท 109 มลูค่าโครงการประมาณ 
198.7 ล้านบาท ซึ่งได้รับการการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถปิดการขายโครงการได้แล้ว ทัง้นี ้จากความส าเร็จดงักลา่ว 
บริษัทฯ จึงมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างตอ่เนื่อง ท าให้มีฐานลกูค้าเพิ่มมากขึน้ และกลุม่ลกูค้าเป้าหมายสามารถ
จดจ าช่ือของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่มีการ
ออกแบบที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั       

1.2.2 พัฒนาการที่ส าคัญ 

พฒันาการท่ีส าคญัของบริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้

ปี 2552  บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ  
นางอารดา จรูญเอก)  ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 10.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

ปี 2553  บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 10.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 20.0 ล้านบาท เมื่อ
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2553 เพื่อเป็นเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์  

 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 20.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 30.0 ล้านบาท เมื่อ
วนัท่ี 21 ตลุาคม 2553 เพื่อเป็นเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 ในปี 2553 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 1 โครงการ คือ โครงการ Sense of London 
สขุมุวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการแรกของบริษัทฯ โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้
จ านวน 162 หนว่ย มลูคา่โครงการประมาณ 198.7 ล้านบาท  

ปี 2554  บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 30.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 40.0 ล้านบาทเมื่อ
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 เพื่อเป็นเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 40.0 ล้านบาทเป็น จ านวน 50.0 ล้านบาทเมื่อ
วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 เพื่อเป็นเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากดั ("คอนโด เอเจนซี่") (ในปี 2559 มีการ
เปลีย่นแปลงช่ือเป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากดั (“ พรีโม ”)) ก่อตัง้ขึน้โดย
ครอบครัว จรูญเอก เมื่อวนัที่ 24 มิถนุายน 2554 ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวน 1.0 ล้าน
บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริการจดัหาผู้
เช่าห้องชดุ และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิคุคลอาคารชดุให้แก่โครงการท่ีบริษัท
ฯ เป็นผู้พฒันา  

 บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวจรูญเอก เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2554 
ด้วยทุนจดทะเบียน จ านวน 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 

 ในปี 2554 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 1 โครงการ มลูคา่ 300.0 ล้านบาท  
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ปี 2555  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก จ านวน 50.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 200.0 ล้านบาท 
เมื่ อวันที่  16 กรกฎาคม 2555 เพื่ อ เ ป็น เ งินทุนส าห รับการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซือ้หุ้น ออริจิน้ วนั ทัง้หมด จาก
ครอบครัวจรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน ออริจิน้ วนั 
จ านวน 3,999,998 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียนของออริจิน้ วนั 

 บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 1.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 10.0 
ล้านบาทเมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจากจ านวน 10.0 
ล้านบาท เป็นจ านวน 40.0 ล้านบาทเมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 เพื่อเป็นเงินทนุส าหรับ
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 ในปี 2555 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 2 โครงการ มลูคา่ 1,167.2 ล้านบาท 
ปี 2556  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 200 ล้านบาทเป็นจ านวน 300 ล้านบาท โดย

เรียกช าระค่าหุ้นแล้ว จ านวน 255.0 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2556 เพื่อเป็น
เงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซือ้หุ้น คอนโด เอเจนซี่ ทัง้หมดจาก
ครอบครัวจรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในคอนโด เอเจน
ซี่  จ านวน 99,998 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียนของคอนโด เอเจนซี่   

 ในปี 2556 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 5 โครงการ มลูคา่ 2,880.9 ล้านบาท 
ปี 2557  จากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 ที่ประชมุได้

มีมติให้บริษัทฯ ลดทนุจดทะเบียนจาก จ านวน 300.0 ล้านบาทเป็น จ านวน 225.0 ล้าน
บาท เพื่อปรับโครงสร้างทุนในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีการลด
จ านวนหุ้นจากจ านวน 30 ล้านหุ้น เป็นจ านวน 22.5 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท และเรียกช าระค่าหุ้นแล้วทัง้จ านวน และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนแล้วเสร็จ
เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2557 

 จากการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 
2557 ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ด าเนินการ ดงันี ้
– จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ภายใต้ช่ือ บริษัท ออริจิน้ พร็อพ

เพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 
– เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท 
– เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 76.6 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม

จ านวน 225.0 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 301.6 ล้านบาท แบง่เป็น
หุ้นสามญั จ านวน 603.2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 150.0 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก และ
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จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 3.2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
(ESOP Warrant) 

 ในปี 2557 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 7 โครงการ มลูคา่ 3,835.0 ล้านบาท 
ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2559 
 
 

 บริษัท ทิสา ลฟิวิ่ง จ ากดั ก่อตัง้ขึน้โดยบริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากดั 
เมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2558 ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
ด าเนินธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าขาย
ห้องชุด และบริการจดัหาผู้ เช่าห้องชุด โดยจะมุง่เน้นกลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาติโดยเฉพาะ
คนญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้คอนโด เอเจนซี่ ถือหุ้นใน ทิสา ลิฟวิ่ง คิดเป็นร้อยละ 51 ของจ านวนทนุ
จดทะเบียนของทิสา ลฟิวิ่ง และมีผู้ ถือหุ้นอื่น ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นถือหุ้นคิดเป็นร้อย
ละ 45 และพนกังานบริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 4 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกลุ่มดงักล่าวไม่ได้
เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

 วนัท่ี 18 กนัยายน 2558 แตง่ตัง้ TSD เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 วนัที่ 5 ตลุาคม 2558 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรับรองหนงัสือบริคณสนธิ โดยแก้ไขทนุ

จดทะเบียนช าระแล้วจาก 225.0 ล้านบาท เป็น 300.0 ล้านบาท (จาก 450 ล้านหุ้น 
เป็น 600 ล้านหุ้น) 

 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งรับหุ้น
สามญับริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และได้
เข้าท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์อยา่งเป็นทางการ (First day Trade) 

 ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 8 โครงการ มลูคา่ 6,955.0 ล้านบาท 
 บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที่ บริษัทฯ ถือหุ้ นอยู่

ร้อยละ 99.99 ได้เปลี่ยนช่ือ เป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากดั  เมื่อวนัที่ 13 
มกราคม 2559  

 บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จ ากดั เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 1.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 2.0 
ล้านบาท เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2559 โดย พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูั่น ถือหุ้นใน พรีโม 
เรียลเตอร์ จ านวน 124,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.0 
ของจ านวนทนุจดทะเบียนของพรีโม เรียลเตอร์ และมีผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นถือหุ้นร้อยละ 
20.0 และพนกังานของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ18 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกลุ่มดงักล่าวไม่ได้เป็น
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

 บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากัด ได้เข้าท าสญัญากับ Intercontinental Hotels Group (IHG) 
เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2559 เพื่อร่วมวางแผนและพฒันาโครงการลงทนุในธุรกิจโรงแรม
ที่มีการ รับ รู้รายได้แบบ Recurring Income โครงการแรก  ในแปลงที่ดินหน้า
มหาวิทยาลยัเกษตร (ศรีราชา) 

 บริษัท ออริจิน้ วัน จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 40.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 
400.0 ล้านบาทเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เพื่อรองรับแผนการลงทุนและพัฒนา
โครงการในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น โรงแรม, เซอร์วิสอ



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

 
สว่นท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 7 

พาร์ทเม้นท์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นออ
ริจิน้ วนั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ ออริจิน้ วนั 

 บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูั่น จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1 ล้านบาท
เป็นจ านวน 53.5 ล้านบาทเมื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 เพื่อรองรับแผนการลงทุนและ
พฒันาโครงการในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น ส านกังานเพื่อ
เช่า, พืน้ที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
ของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 

 บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จ ากดั ได้เปลี่ยนช่ือ เป็น บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จ ากดั เมื่อวนัที่ 5 
กนัยายน 2559 

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจดจดัตัง้บริษัทยอ่ย เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขาย เพื่อเช่า และ ธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการขยายตวัของกลุม่บริษัทในอนาคต ได้แก่ 
บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ากัด (" ออริจิน้ คอนโด ")  บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 
จ ากัด (" เวอร์ติเคิล ") บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ากัด (" เวอร์ติเคิล 2 ") บริษัท ออ
ริจิน้ สาทร จ ากดั (" ออริจิน้ สาทร ") บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากดั (" ไพรม์ “) บริษัท ออ
ริจิน้ สเฟียร์ จ ากัด (" สเฟียร์ ") บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จ ากัด(" เฮ้าส์ ") บริษัท พรีโม 
แคมปัส จ ากัด (" พรีโม แคมปัส ") บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จ ากัด (" พรีโม แมเนจ
เม้นท์ ") บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จ ากดั (" อโูน่ ") และ บริษัท พรีโม รีเทล จ ากดั (" พรีโม รี
เทล ") 

 ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ เปิดขายโครงการทัง้หมดจ านวน 9 โครงการ รวมมลูคา่ 11,340 
ล้านบาท โดย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้เปิดขายคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง
โครงการแรกของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ โครงการ KnightsBridge Prime Sathorn สงู 43 
ชัน้ จ านวน 726 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 3,800.0 ล้านบาท ซึ่งสามารถปิดการ
ขาย (Sold out) ตัง้แตว่นัท่ีเปิดโครงการวนัแรก 

 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครัง้แรก รวมมลูคา่ 1,200 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 
ระยะเวลา 3 ปี โดยครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2562 

 บริษัทฯ ลงนามเซ็นต์หนังสือแสดงเจตนารมณ์ เมื่อวันที่  15 ธันวาคม 2559 เป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกบั ARIVA Hospitality ซึง่เป็นบริษัทผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหาร
จัดการโครงการที่อยู่อาศยั และด้านการขายและบริหารงานเช่า ที่มีประสบการณ์อนั
ยาวนาน  เพื่อมาบริหารจดัการโครงการ KnightsBridge The Ocean Sriracha 

 ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 9 โครงการ มลูคา่ 11,340.0 ล้านบาท 
 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

1.3.1    การปรับโครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

 
สว่นท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 8 

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่บริษัทฯ นัน้ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญ
เอก) และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ถือหุ้นในออริจิน้ วนั และ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ในสดัสว่นรวมร้อยละ 100.0 และร้อยละ 100.0 
ของทนุจดทะเบียนของออริจิน้ วนั และ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ตามล าดบั ทัง้นี ้ครอบครัวจรูญเอกเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
และมีอ านาจควบคมุการด าเนินงานของทัง้ออริจิน้ วนั และ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ดงันัน้ จึงได้ท าการการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นภายในกลุม่บริษัทฯ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความโปร่งใส และลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัครอบครัว
จรูญเอก ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รายละเอียดการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ สรุปดงันี  ้

 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ ออริจิน้ วนั 

เดิมออริจิน้ วนั ถือหุ้นโดยนางอารดา จรญเอก ในสดัสว่นร้อยละ 90.0 และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ในสดัสว่นร้อยละ 10.0 
ของทุนจดทะเบียนของออริจิน้ วนั เนื่องจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีอ านาจควบคุมการ
ด าเนินงานของออริจิน้ วนั ดงันัน้ เพื่อลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งออริจิน้ วนั และบริษัทฯ จึงได้เข้าซือ้
หุ้นทัง้หมดของออริจิน้ วนั จากนางอารดา จรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอื่นจ านวน 2 คน รวมเป็นจ านวน 99,998 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของออริจิน้ วนั เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2555 และภายหลงัการปรับโครงสร้าง
เสร็จสิน้ ออริจิน้ วนั จึงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นออริจิน้ วนั ในสดัสว่นร้อยละ  99.99 
ของทนุจดทะเบียนของออริจิน้ วนั 

ทัง้นี ้ในวนัที่ 23 มิถนุายน 2559 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 มีมติเพิ่มทนุจาก 40,000,000 บาท เป็น 
400,000,000 บาท เพื่อรองรับแผนการลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring 
Income เช่น โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต โดยบริษัทฯ  ถือหุ้น
ออริจิน้ วนั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ ออริจิน้ วนั 

 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 

เดิมพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ถือหุ้นโดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เป็น
หลกั ในสดัสว่นร้อยละ 86.0 และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ในสดัสว่นร้อยละ 14.0 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้
โซลชูั่น เนื่องจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีอ านาจควบคุมการด าเนินงานของพรีโม  พร็อพ
เพอร์ตี ้โซลชูัน่ ดงันัน้ เพื่อลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ และบริษัทฯ บริษัทฯ 
จึงได้เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จากครอบครัวจรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอื่นจ านวน 5 คน รวม
เป็นจ านวน 99,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ เมื่อวนัท่ี 8 ตลุาคม 
2556 และภายหลงัการปรับโครงสร้างเสร็จสิน้ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จึงมีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลูชั่น ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้
โซลชูัน่ 

ทัง้นี ้ในวนัที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559  มีมติเพิ่มทนุจาก 1,000,000 บาท เป็น  
53,500,000 บาท เพื่อรองรับแผนการลงทนุและพฒันาโครงการในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income 
เช่น ส านกังานเพื่อเช่า, พืน้ท่ีเช่าเพื่อการพาณิชย์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
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1.3.2    โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (เฉพาะที่จดทะเบียนจดัตัง้แล้วเสร็จ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559) มีดงันี ้

ล าดับที่ วันท่ีจดจัดตัง้ ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 21 กนัยายน 2554 ออริจิน้ วนั 400 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2 24 มิถนุายน 2554 พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้
โซลชูัน่ 

53.50 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ 
บริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุดและ
บริการรับจ้างบริหารโครงการ
นิติบคุคลอาคารชดุ 

3 11 สิงหาคม 2559 ออริจิน้ คอนมิเนียม 500 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

4 11 สิงหาคม 2559 ออริจิน้ เวอร์ติเคิล้ 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

5 11 สิงหาคม 2559 ออริจิน้ เฮ้าส์ 120 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

6 19 สิงหาคม 2559 วนั ทองหลอ่ 540 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

7 8 กนัยายน 2559 ออริจิน้ สาทร 700.50 ล้านบาท 21.43% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

8 15 พฤศจิกายน 2559 ออริจิน้ สเฟียร์ 1.0005 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

9 25 พฤศจิกายน 2559 ออริจิน้ ไพรม์ 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

10 25 พฤศจิกายน 2559 ออริจิน้ เวอร์ติเคิล้ 2 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

Recurring 
Income 
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2.       ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนท าเลย่านนิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
เน้นถึงการพฒันาโครงการ ในด้านของการออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแต่งภายในท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ  
(Unique Design) การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ รวมถึงการเลือกใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพสงูคุ้มค่า
ตอ่ราคาตามสโลแกนของบริษัทฯ “คิดมากกว่า ให้มากกวา่ ได้มากกวา่ (Living More)”  และการบริการหลงัการขาย  

บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทัง้รูปแบบอาคาร High 
Rise และอาคาร Low Rise โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีราคาขายประมาณ 1-3 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มลกูค้าหลกัของ
บริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าวัยเร่ิมท างาน (First Jobber) กลุ่มลูกค้าท่ีต้องการเปลี่ยนจากการเช่าท่ีพกัอาศัยเป็นซือ้ท่ีพกั
อาศยัท่ีมีช่วงอาย ุ21-35 ปี กลุ่มลกูค้าท้องถ่ิน (Local Demand) ท่ีมีความต้องการขยายครอบครัว กลุ่มลกูค้าท่ีมองหาท่ี
พกัอาศยัให้กบัลกูหลานท่ีอยูใ่นวยัเรียน และกลุม่ลกูค้าตา่งชาติเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย
โครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จ านวน 162 หน่วย ตัง้อยู่บนซอยสขุุมวิท 109 มลูค่าโครงการประมาณ 198.7  ล้านบาท และ
บริษัทฯ สามารถปิดการขายโครงการดงักลา่วได้แล้ว  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จ านวน 4 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 
801.8  ล้านบาท มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายจ านวน 30 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จจ านวน 14 
โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 8,120.0 ล้านบาท และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา จ านวน 16 โครงการ มลูค่า
โครงการรวมประมาณ 17,755.0  ล้านบาท)  

 ทัง้นี ้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 สว่นหลกั ดงันี ้ 
1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 
2) ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 รายได้รวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2559 สามารถจ าแนกตาม
กลุม่ธุรกิจได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ประเภทรายได้ 
 

ด าเนินการโดย 

ร้อยละ
การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ 

งบการเงนิรวม*** 
ปีบัญชี 2557 ปีบัญชี 2558 ปีบัญชี 2559 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ และ 
ออริจิน้ วนั 

99.99 550,195.1 98.35 2,010,099.6 97.81 3,153,068.5 98.56 

รายได้จากธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ * 

พรีโม พร็อพ
เพอร์ตี ้โซลชูัน่ 

99.99 2,864.2 0.51 8,077.2 0.39 15,340.0 0.48 

รายได้อ่ืน** บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

62.0-
99.99 

6,381.3 1.14 36,906.4 1.14 30,636.2 0.96 

รายได้รวม   559,440.5 100.00 2,055,083.2 100.00 3,199,044.7 100.00 
หมายเหต:ุ * รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้คา่บริหารนิติบคุคล รายได้ค่าบริการท าความสะอาดนิติบคุคล เป็นหลกั 
   ** รายได้อ่ืนประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงนิให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และรายได้เงนิมดัจ ารับจากการยกเลกิสญัญาซือ้ขายเป็นหลกั 
   *** บริษัทฯ จดัท างบการเงินรวมโดยถือเสมือนว่าบริษัทย่อยทัง้สองอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนัมาโดยตลอด 
แหลง่ท่ีมา: ข้อมลูบริษัทฯ 
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2.1      ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.1.1 ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ ได้แบ่งการพฒันาโครงการเป็นแบรนด์ต่างๆ ตามรูปแบบด้าน Concept Design ซึ่งตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าแต่ละกลุ่ม ทัง้นีปั้จจุบนัโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ปรับเป็น 3 แบรนด์หลกั ตาม
ลกัษณะรูปแบบของโครงการ และกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ในแตล่ะท าเล เพ่ือความชดัเจนในรูปแบบการพฒันาโครงการ และ
การรับรู้ถงึคณุคา่ของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภคมากขึน้ 

สินค้า 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ Kensington (ระดับราคาย่อมเยา), Notting Hill (ระดับราคาปานกลาง) และ 
Knightsbridge (ระดบัราคาสงู) จากการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศยั ผู้บริโภคในแต่ท าเล พบว่าแม้
ผู้บริโภคแต่ละท าเลจะมีก าลงัซือ้ท่ีแตกต่างกนั แต่ในทกุๆ ท าเลก็มีระดบัก าลงัซือ้ต่างๆ (ระดบัย่อมเยา, ปานกลาง และ 
สงู) ของแต่ละท าเล ซึ่งมีลกัษณะความช่ืนชอบในลกัษณะผลิตภัณฑ์และรูปแบบโครงการท่ีแตกต่างกันไป บริษัทฯ จึง
พัฒนาโครงการ ใน 3 แบรนด์หลกันี ้เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในทุกกลุ่มในแต่ละท าเล โดย
เพิ่มเติมรายละเอียดในการพัฒนาโครงการในต่างๆ  ให้สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคแตล่ะกลุม่และแตล่ะท าเลมากท่ีสดุ 

รายละเอียดของโครงการแตล่ะประเภทเป็นดงันี ้

(1) Knightsbridge  
แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคาร High Rise ท่ีมีแนวคิด

ผสมผสานการออกแบบ และการตกแต่งภายในแบบเรียบหรูสง่างามและมีมนต์เสน่ห์
จากการรังสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยความพิถีพิถนั จงึท าให้ผู้อยูอ่าศยัสามารถสมัผสั
กับการใช้ชีวิตท่ีเรียบหรูท่ามกลางกลิ่นอายความงดงามของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
English – Elegant Style ตอบสนองกลุม่ลกูค้าระดบับนในแตล่ะท าเล 

(2) Notting Hill  
แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดไม่เหมือนใคร ทัง้

ทางด้านภาพลกัษณ์ทางสงัคม และการด าเนินชีวิตประจ าวนั เพ่ือหนีจากความซ า้ซาก
จ า เจ  และกรอบทางสังคม ทั ง้ นี  ้ โครงการประเภท English – Modern Style 
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมท่ีสมัผสัได้ถงึความทนัสมยัซึง่เข้ากบัด าเนินชีวิตของคนรุ่น
ใหม่ท่ีพร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่เสมอด้วยแรงบนัดาลใจจากแนวความคิดนีไ้ด้กลายมา
เป็นคอนโดมิเนียมสดุโมเดิร์น ผสมผสานเทคนิคทางสถาปัตยกรรมท่ีสะท้อนถึงเสน่ห์
ของผู้ พักอาศัยแบบคนรุ่นใหม่  young entrepreneurs, ตอบสนองกลุ่มลูก ค้า
ระดบักลางในแตล่ะท าเล 
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(3) Kensington 
แนวคดิ: กลุม่โครงการคอนโดมิเนียมที่มีแนวคิดของคนชาญฉลาดในการเลือกสรรท่ีอยูอ่าศยั ท่ี

สามารถตอบสนองการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนเมือง และให้คณุภาพชีวิตท่ีดีกว่า 
ทัง้นี ้โครงการประเภท English – Charming Style เป็นท่ีพกัอาศยัท่ีมีคณุภาพ พร้อม
กับให้ความรู้สึกถึงการพกัผ่อนภายหลงัการเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน ตอบสนอง
กลุม่ลกูค้าทัว่ไปในแตล่ะท าเล 

 
หมายเหต:ุ นอกจาก 3 แบรนด์ท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยงัมีผลิตภณัฑ์ในแบรนด์อ่ืน ช่วงเร่ิมแรกของการพฒันาโครงการ อนัได้แก่ โครงการ Sense of London 
สุขุมวิท 109, โครงการ The Knight I&II, โครงการ B-Loft สุขุมวิท 109, โครงการ B-Loft สุขุมวิท 115, โครงการ B-Republic สุขุมวิท 101/1, โครงการ Tropicana 
เอราวณั, โครงการ Villa Lasalle สขุุมวิท 105, โครงการ The Cabana ส าโรง, โครงการ Pause A&B สขุุมวิท 107, โครงการ Pause สขุุมวิท 103, โครงการ Pause 
สขุมุวิท 115, โครงการ Pause ID สขุมุวิท 107 
แหลง่ท่ีมา: ข้อมลูบริษัทฯ 

  



                     แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

 
สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 2 หน้าท่ี 13 

สถานะ การขาย และการโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดงันี ้

โครงการ 
พืน้ที่

โครงการ 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องทัง้หมด  จ านวนห้องที่ขายแล้ว  จ านวนห้องคงเหลือรอขาย ร้อยละ
ความ

คืบหน้าการ
ขาย 

เดือน/ปี ที่โอน
กรรมสิทธ์ิ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องที่โอน
กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธ์ิ 

 หน่วย   ล้านบาท   หน่วย   ล้านบาท  หน่วย  ล้านบาท  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Sense of London สุขมุวทิ 109 0-3-68.0 162 198.7 162 198.7 - - 100.0% เมษายน 2555 162 198.7 - - 

โครงการ Kensington สุขมุวทิ 107 0-3-81.0 167 300.0 161 279.6 6 20.4 96.4% 
พฤษภาคม 

2556 
161 279.6 - - 

โครงการ Notting Hill สุขมุวทิ 107 0-3-83.0 157 347.2 157 347.2 - - 100.0% กนัยายน 2556 157 347.2 - - 

โครงการ The Knight I สุขมุวทิ 107 0-1-67.0 70 141.5 70 141.5 - - 100.0% สงิหาคม 2557 70 141.5 - - 

โครงการ The Knight II สุขมุวทิ 107 0-1-45.3 55 114.4 55 114.4 - - 100.0% กรกฎาคม 2557 55 114.4 - - 

โครงการ Knightsbridge สุขมุวทิ 107 1-1-56.0 276 820.0 275 817.9 1 2.1 99.6% ธนัวาคม 2557 274 813.5 1 4.4 

โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 109 0-3-60.0 171 240.0 168 231.6 3 8.4 98.2% ธนัวาคม 2557 168 231.6 - - 

โครงการ B-Loft สุขมุวทิ 115 1-0-07.0 202 295.0 198 281.8 4 13.2 98.0% มนีาคม 2558 198 281.8 - - 
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โครงการ 
พืน้ที่

โครงการ 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องทัง้หมด  จ านวนห้องที่ขายแล้ว  
จ านวนห้องคงเหลือรอ

ขาย ร้อยละ
ความ

คืบหน้าการ
ขาย 

เดือน/ปี ที่โอน
กรรมสิทธ์ิ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องที่โอน
กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธ์ิ 

 หน่วย   ล้านบาท   หน่วย   ล้านบาท  หน่วย  ล้านบาท  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Knightsbridge Sky River 
Ocean 

1-3-60.0 460 1,430.0 368 1,142.1 92 287.9 80.0% กนัยายน 2559 278 894.2 90 247.9 

โครงการ B-Republic สุขมุวทิ 101/1 2-0-69.0 318 660.0 280 571.6 38 88.4 88.1% มนีาคม 2558 272 550.5 8 21.1 

โครงการ Tropicana เอราวณั 2-0-96.9 363 665.0 281 495.6 82 169.4 77.4% มนีาคม 2559 269 469.1 12 26.5 

โครงการ Villa Lasalle สุขมุวทิ 105 2-1-63.0 353 730.0 342 707.2 11 22.8 96.9% 
ตุลาคม 
2558 

342 707.2 - - 

โครงการ Notting Hill ตวิานนท-์แค
ราย 

1-1-43.5 180 390.0 95 199.7 85 190.3 52.8% มนีาคม 2559 82 170.4 13 29.2 

โครงการ The Cabana ส าโรง 3-3-54.0 719 1,100.0 349 507.9 370 592.1 48.5% ธนัวาคม 2559 195 277.4 154 230.5 

โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร 1-2-16.1 194 570.0 162 440.9 32 129.1 83.5% 
พฤศจกิายน 

2559 
104 269.9 58 171.1 

โครงการ Pause A สุขมุวทิ 1071 0-2-15 78 190.0 68 152.2 10 37.8 87.2% 
พฤศจกิายน 

2558 
61 134.6 7 17.6 

โครงการ Pause B สุขมุวทิ 1071 0-2-26 78 190.0 67 159.1 11 30.9 85.9% 
พฤศจกิายน 

2558 
67 159.1 - - 
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โครงการ 
พืน้ที่

โครงการ 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องทัง้หมด  จ านวนห้องที่ขายแล้ว  
จ านวนห้องคงเหลือรอ

ขาย ร้อยละ
ความ

คืบหน้าการ
ขาย 

เดือน/ปี ที่
โอน

กรรมสิทธ์ิ 
หรือคาดว่า
จะโอน

กรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องที่โอน
กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธ์ิ 

 หน่วย   ล้านบาท   หน่วย   ล้านบาท  หน่วย  ล้านบาท  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Pause สุขมุวทิ 103 1-2-53.0 254 560.0 132 300.7 122 259.3 52.0% 
ไตรมาส 3 

2560 
- - 132 300.7 

โครงการ Pause สุขมุวทิ 115 1-1-83.0 310 540.0 191 331.0 119 209.0 61.6% 
กนัยายน 

2559 
159 275.9 32 55.0 

โครงการ Pause ID สุขมุวทิ 107 0-3-90.0 201 345.0 44 70.2 157 274.8 21.9% 
ไตรมาส 4 

2560 
- - 44 70.2 

โครงการ Knightsbridge Sky 
City สะพานใหม ่

2-3-60.0 490 1,340.0 484 1,319.0 6 21.0 98.8% 
ไตรมาส 2 

2560 
- - 484 1,319.0 

โครงการ Knightsbridge Ocean 
ศรรีาชา 

4-0-4.5 722 2,500.0 365 1,292.9 357 1,207.1 50.6% 
ไตรมาส 3 

2560 
- - 365 1,292.9 

โครงการ Kensington Phahol-
Kaset 

1-3-62.0 229 540.0 218 506.7 11 33.3 95.2% 
ไตรมาส 4 

2560 
- - 218 506.7 

โครงการ Kensington 
Leamchabang 1 

3-0-50.0 399 530.0 350 468.2 49 61.8 87.7% 
ไตรมาส 4 

2560 
- - 350 468.2 

โครงการ Kensington 
Leamchabang 2 

3-0-48.25 399 600.0 261 391.7 138 208.3 65.4% 
ไตรมาส 4 

2560 
- - 261 391.7 

โครงการ Notting Hill 
laemchabang PH1 2-0-67.0 534 1,200.0 302 662.1 232 537.9 56.6% 

ไตรมาส 3 
2561 

- - 302 662.1 
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โครงการ 
พืน้ที่

โครงการ 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องทัง้หมด  จ านวนห้องที่ขายแล้ว  
จ านวนห้องคงเหลือรอ

ขาย ร้อยละ
ความ

คืบหน้าการ
ขาย 

เดือน/ปี ที่
โอน

กรรมสิทธ์ิ 
หรือคาดว่า
จะโอน

กรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องที่โอน
กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธ์ิ 

 หน่วย   ล้านบาท   หน่วย   ล้านบาท  หน่วย  ล้านบาท  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Notting Hill 
Saphanmai 

3-3-60.6 536 1,245.0 189 436.4 347 808.6 35.3% 
ไตรมาส 1 

2562 
- - 189 436.4 

โครงการ Notting Hill Praksa 3-1-91 980 1,400.0 448 678.4 532 721.6 45.7% 
ไตรมาส 2 

2561 
- - 448 678.4 

โครงการ Knightsbridge 
Tiwanon 

1-2-83 374 1,150.0 189 649.3 185 500.7 50.5% 
ไตรมาส 2 

2561 
- - 189 649.3 

โครงการ Notting Hill The 
Exclusive Charoen Krung 

1-1-79 132 450.0 87 269.3 45 180.7 65.9% 
ไตรมาส 4 

2560 
- - 87 269.3 

โครงการ Kensington Kaset 
Campus 

4-0-85 448 1,050.0 425 981.5 23 68.5 94.9% 
ไตรมาส 4 

2561 
- - 425 981.5 

โครงการ Knightsbridge Prime 
Sathorn 2-3-75.7 727 3,800.0 663 3,526.0 64 274.0 91.2% 

ไตรมาส 4 
2562 

- - 663 3,526.0 

โครงการ Kensington Phahol 
63 (Saphanmai) 1-3-31 231 445.0 142 287.0 89 158.0 61.5% 

ไตรมาส 3 
2561 

- - 142 287.0 

โครงการ Notting Hill Jatujak 
Interchange 1-0-92 156 600.0 64 242.8 92 357.2 41.0% 

ไตรมาส 3 
2561 

- - 64 242.8 

รวม  11,125 26,676.8 7,812 19,202.4 3,313 7,474.5   3,074 6,316.9 4,738 12,885.5 
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2.1.2 ธุรกจิให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ ยงัให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทย่อย คือ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ได้แก่ บริการ

รับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุ  นอกจากนี ้พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ มีบริษัทย่อย อีก 5 บริษัท คือ (1) พรีโม เรียล
เตอร์ ซึ่งด าเนินธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนการขายและบริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุด (2) อโูน เซอร์วิส ให้บริการแม่บ้าน ช่างซ่อม
บ ารุง และ บริการซกัอบรีด เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการลกูค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยทุธ์ด้านการบริการ
หลงัการขายของบริษัทฯ (3) พรีโม เมเนจเม้นท์ ท าหน้าท่ีบริหารนิติบุคคลอาคารชุด (4) พรีโม แคมปัส เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้เพ่ือ
รองรับธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง การบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต (5) พรีโม รีเทล เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือพฒันาและลงทนุ ใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทพืน้ท่ีค้าปลีก และพืน้ท่ีร้านค้าในโครงการท่ีอยูอ่าศยั 

 

2.2.1  กลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ  
บริษัทฯ เช่ือวา่บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขนัท่ีส าคญั ดงันี ้

ท าเลท่ีตัง้ของโครงการ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับท าเลท่ีตัง้ของโครงการเป็นล าดับแรกในการพัฒนาโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ 

เน่ืองจากท าเลท่ีตัง้ของโครงการถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีสดุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับโครงการ
คอนโดมิเนียม ทัง้นี ้ท าเลท่ีตัง้โครงการต้องใกล้แหลง่คมนาคมท่ีส าคญั และเดินทางสะดวก โดยบริษัทฯ เลือกท าเลท่ีตัง้โครงการ
ท่ีใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีอัตราการเติบโตทางด้าน
ประชากรท่ีสูง อย่างไรก็ดีนอกจากพืน้ท่ีแถบจังหวัดสมุทรปราการ  บริษัทฯ มีแผนขยายการพัฒนาโครงการไปยังพืน้ท่ีท่ีมี
ศกัยภาพแห่งใหม่ เช่น ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนส่วนต่อขยาย บางนา- แบร่ิง-สมทุรปราการ ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วน
ตอ่ขยาย หมอชิต-สะพานใหม-่คคูต ท าเลรถไฟฟา้สายสีมว่ง และท าเลใจกลางเมือง  

นอกจากท าเลท่ีตัง้โครงการท่ีใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้ว 
บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัพืน้ท่ีเขตนิคมอตุสาหกรรม เน่ืองจากเป็นแหลง่งานคณุภาพสงูจากโรงงานอตุสาหกรรมซึง่เน้นการ
ผลิตเพ่ือการส่งออกอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของประเทศ และการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ ส่งผลให้พืน้ท่ี
ดงักลา่วมีแนวโน้มความต้องการท่ีอยู่อาศยัเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริเวณพืน้ท่ีใกล้
กบันิคมอตุสาหกรรม เช่น นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหมราช นิคมอตุสาหกรรมปู่
เจ้าสมิงพราย เป็นต้น  

การออกแบบโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) ภายใต้ช่ือโครงการท่ีหลากหลาย 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยแต่ละโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตวั (Unique Design) ภายใต้ช่ือโครงการท่ีหลากหลายมีความเป็นเอกลกัษณ์และเน้นให้แต่ละโครงการมีความโดดเด่น 
น่าดึงดูดต่อลูกค้า เช่น โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 ท่ีมีการออกแบบโครงการเป็นการประยุกต์ความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมปัจจุบัน ผนวกกับความมี เสน่ห์ของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์
อ่อนหวานแบบโรแมนติคตามแบบฉบบัย่านท่ีอยู่อาศยัท่ีน่าหลงใหล และมีระดบัของย่าน Notting Hill มาประยกุต์ให้เข้ากบัการ
ตกแต่งห้องและพืน้ท่ีสว่นกลางของอาคาร เป็นต้น ท าให้ลกูค้ามีความประทบัใจ และต้องการเป็นเจ้าของห้องเพ่ือสะท้อนความ
เป็นเอกลกัษณ์และสไตล์ของตนเอง  
  

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

 
สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 2 หน้าท่ี 18 

นวตักรรมการออกแบบห้องชดุเพ่ือการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุ (Unit Plan Innovation) 

บริษัทฯ ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุของห้องชดุในแต่ละโครงการ โดยทีมออกแบบของบริษัทฯ ได้
พฒันา และออกแบบห้องชดุพกัอาศัยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีห้องชดุได้อย่างสงูสดุ เช่น การออกแบบ และจดัวางห้อง
ขนาดพืน้ท่ี 30 ตารางเมตร ให้สามารถเป็นห้องประเภท 2 ห้องนอนได้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์การด าเนินชีวิตแบบครอบครัวของ
คนเมืองยคุใหมไ่ด้เป็นอยา่งดี  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้แก่ห้องชุดของโครงการ เช่น โครงการ Villa 
Lasalle สขุมุวิท 105 โดยบริษัทฯ ออกแบบห้องนอนของโครงการให้มีกระจก 2 ด้าน เพ่ือให้ผู้พกัอาศยัได้รับความรู้สกึเหมือนได้
อยูห้่องมมุและมีความโปร่งสบาย 

 

รูปแสดงห้องนอนท่ีมีกระจก 2 ด้าน 

การเจาะกลุม่ลกูค้าด้วยกลยทุธ์น่านน า้สีน า้เงิน (Blue Ocean Strategy) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการเจาะกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยทุธ์น่านน า้สีน า้เงิน (Blue Ocean 
Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ท่ีก าหนดขึน้มาเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาดหรืออุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์แบบดัง้เดิมโดย
บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึน้มาโดยใช้นวัตกรรม ( Innovation) หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่าง
ทางด้านผลิตภณัฑ์ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

 จากกลยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทฯ จงึมุง่เน้นการสร้างความแตกตา่งทางด้านผลติภณัฑ์ โดยการออกแบบรูปแบบโครงการท่ี
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) มีความโดดเด่น น่าดึงดูดต่อลูกค้า เพ่ือสร้างความแตกต่างจากโครงการ
คอนโดมิเนียมท่ีมีอยู่ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ณ ปัจจบุนั รวมทัง้ การขยายการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ไปยงั พืน้ท่ีท่ียงัไม่มี
ผู้ประกอบการใดเข้าไปพัฒนาโครงการ เพ่ือสร้างตลาดใหม่ และสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ 
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ประสบความส าเร็จจากกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก อันเห็นได้จากการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีจาก
โครงการท่ีผ่านมา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบักลุ่มลกูค้าชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งซึ่งเห็นว่าเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมีศกัยภาพใน
การเติบโต เช่น กลุ่มลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น และกลุ่มลกูค้าชาวสิงคโปร์ ท่ีมีแนวโน้มการเข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  
เป็นต้น อนัเน่ืองมาจากการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้ท า
การตลาดเชิงรุก และเปิดเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบภาษาญ่ีปุ่ น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มลกูค้าชาวญ่ีปุ่ นท่ีก าลงั
มองหาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนัเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ดงักลา่วเป็นเว็บไซต์ท่ีติดอนัดบัหนึง่ในสิบเวบไซต์ ส าหรับ
ค าค้นหา " อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย " ผ่านทางเวปไซต์ www.google.co.jp ตลอดจนทีมขายและทีมการตลาดซึ่งประจ า
อยู่ตามส านกังานขายโครงการต่างๆของบริษัทฯ มีความสามารถในการสื่อสารได้ทัง้ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาองักฤษ เป็นอย่างดี 
เพ่ือรองรับลูกค้าชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางด้านภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และ
ภาษาองักฤษให้แก่ทีมขายและทีมการตลาดของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ     

การวางแผนการขายแบบเป็นทีมและเป็นระบบ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็นทีม โดยเม่ือลูกค้าเข้ามาเย่ียมชมโครงการ จะมีทีมขายและทีมการตลาด
ร่วมกันน าเสนอข้อมูลโครงการแก่ลูกค้า โดยเร่ิมต้นจากเจ้าหน้าท่ีการตลาดจะเป็นผู้ อธิบายแนวคิด รูปลักษณ์ สไตล์ ของ
โครงการ เพ่ือจงูใจให้ลกูค้ามีความรู้สกึร่วม และอยากเป็นเจ้าของ ต่อมาเจ้าหน้าท่ีขาย และผู้จดัการขายของโครงการนัน้จะเข้า
มาน าเสนอข้อมลูโครงการ เช่น ขนาดพืน้ท่ีห้อง ราคาห้องชดุ เป็นต้น เพ่ือปิดการขายกบัลกูค้ารายดงักล่าวซึ่งหากเปรียบเทียบ
กบักรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีขายเพียงคนเดียว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงท่ีลกูค้าไม่พอใจการบริการของเจ้าหน้าท่ีขายดงักล่าว และท า
ให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขาย หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องพึ่งพิงเจ้าหน้าท่ีขายคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ อาจท าให้บริษัทฯ เสีย
ลกูค้าหากเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวลาออกไป ดงันัน้ นโยบายแผนการขายแบบเป็นทีมดงักล่าวถือเป็นหนึ่งในจดุแข็งของบริษัทฯ ซึ่ง
สามารถช่วยเพิ่มอตัราสว่นความส าเร็จ (Success Rate) ในการปิดการขายกบัลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) และบริการหลงัการขาย 

เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีก าลงัตดัสินใจในการซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจดัให้มีบริการหลงั
การขายในหลายด้าน เช่น การรับประกนัคณุภาพของห้องชดุหลงัจากวนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ การอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับสถาบนัการเงิน ซึ่งนอกจากจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ลกูค้าแล้ว ยงัช่วยให้บริษัทฯ สามารถวาง
แผนการโอนห้องชดุในอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยฝ่าย
ดงักลา่วจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ ตัง้แต่ขัน้ตอน การขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัสถาบนัการเงิน การตรวจ
รับมอบห้องชุด การโอนกรรมสิทธ์ห้องชุด ตลอดจนการให้บริการหลงัการขาย (After Sale Service) อ่ืนๆ เช่น การบริการให้
ค าปรึกษาในการตกแต่งห้องชุด และการช่วยประสานงานในการจัดหาผู้บริการตกแต่งภายใน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ 
เล็งเห็นความส าคญัของลกูค้าปัจจบุนัท่ีเคยซือ้ห้องชดุกบัทางบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้สิทธิพิเศษในการจองซือ้โครงการท่ีบริษัทฯ 
จะพฒันาแก่ลกูค้าเดิมของบริษัทฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอยา่งเป็นทางการ เพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาว สง่ผล
ให้ลกูค้าหลายรายจะเป็นลกูค้าท่ีได้รับการบอกตอ่จากลกูค้าท่ีเคยซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ  

http://www.google.co.jp/
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้บริการสนบัสนนุธุรกิจหลกั โดยได้ด าเนินการผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ พรีโม พร็อพเพอร์
ตี ้โซลูชั่น ซึ่งให้บริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุดแก่ลูกค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดเพ่ือให้ทางบริษัทฯ ได้
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถบริการลกูค้าหลงัโอนกรรมสิทธ์ิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลกูค้า เพ่ือให้เป็นลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองส าหรับโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 

รวมทัง้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการบริการ ท่ีเรียกว่า Hotel Service ให้บริการแม่บ้านท าความสะอาด (โดยเน้นในแบรนด์ 
Notting Hill เป็นหลัก) เพ่ือสร้างความแตกต่างอย่างเหนือความคาดหมายส าหรับโครงการอาคารชุดในระดับกลาง โดยมี
ให้บริการโดยเฉลี่ย 2 ครัง้ต่อเดือน (มีทัง้แบบรวมในค่าส่วนกลางและแบบซือ้บริการเพิ่มเติม) จากการด าเนินการแล้วในบาง
โครงการพบวา่เป็นท่ีช่ืนชอบของลกูค้าอยา่งมาก และสร้างการตอบรับให้กบัโครงการเป็นอยา่งดี 

การก าหนดราคาขาย 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาขายโดยพิจารณาจากกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ท าเลท่ีตัง้ ต้นทนุท่ีดิน และการก่อสร้าง
โครงการ โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาขายห้องชดุเบือ้งต้น ตัง้แต่ช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้น และจะ
ก าหนดราคาขายจริงเม่ือเปิดขายโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดราคาขายแต่ละหน่วยแตกต่างกันโดยขึน้อยู่กับจ านวนชัน้ 
ต าแหน่งท่ีตัง้ของห้อง และทศันียภาพของห้องชดุ รวมถึงระยะเวลาในการเปิดขายโครงการ ได้แก่ ช่วงเปิดขายก่อนการก่อสร้าง 
ช่วงการก่อสร้าง และช่วงโครงการแล้วเสร็จ โดยมีสดัสว่นในการขายเฉล่ียประมาณร้อยละ 60 25 และ 15 ของมลูค่าโครงการ   

อย่างไรก็ดี ราคาขายของแต่ละโครงการจะเป็นราคาท่ีสามารถแข่งขันได้เม่ือเปรี ยบเทียบกับโครงการของ
ผู้ประกอบการอื่นในท าเลท่ีตัง้ใกล้เคียงกนั โดยบริษัทฯ ค านงึถงึราคาขายตอ่ห้องที่เหมาะสมกบัก าลงัซือ้ของลกูค้า การออกแบบ
พืน้ท่ีห้องท่ีเหมาะสมกบัความคุ้มค่ากบัสิ่งท่ีลกูค้าจะได้รับ รวมไปถึงการรักษาระดบัก าไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม
ตามท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายไว้ 

การสง่มอบงานได้ตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

เพ่ือให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจวา่การก่อสร้างโครงการจะเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างท่ีถกูต้องครบถ้วนตามแบบท่ี
ตกลงไว้ และสามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ลูกค้าได้ทันตามเวลา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์
ท างานร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง (Construction 
Management) มาท าหน้าท่ีควบคมุดแูลเร่ืองคณุภาพ และการควบคมุการท างานก่อสร้างของผู้ รับเหมาในแต่ละโครงการอย่าง
ใกล้ชิด ท าให้การพฒันาโครงการท่ีผ่านมาของบริษัทฯ สามารถส่งมอบงานให้ลกูค้าได้ตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งท าให้
บริษัทฯ สามารถบริหารการเงินและต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าของ
บริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

กลยทุธ์การวางภาพลกัษณ์บริษัทฯ  

บริษัทฯ วางภาพลักษณ์และต าแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ  อย่างชัดเจนโดย บริษัทฯ เน้นการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะทางด้านรูปแบบของโครงการท่ีโดดเด่น โดยน าจุดเด่นของสถานท่ีส าคญัต่างๆ ทัว่โลก เช่น สถาปัตยกรรม 
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานและประยกุต์ใช้กบัการด าเนินชีวิตของคนเมืองยคุใหม่ได้เป็นอย่างดี 
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ท าให้ลกูค้าจดจ าช่ือบริษัท ”Origin” วา่เป็นบริษัทฯ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีให้ความคุ้มค่าตอ่การซือ้ห้องชดุเพ่ืออยู่อาศยั หรือ
เพ่ือการลงทนุอย่างแท้จริง และการเข้าพฒันาโครงการในพืน้ท่ีใหม่ (Virgin Area) ท่ียงัไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมมากนกั โดย
พิจารณาจากศกัยภาพของพืน้ท่ี และก าลงัซือ้ของประชากรท่ีอยู่อาศยัในบริเวณนัน้ รวมถึงการพฒันารูปลกัษณ์ เฉพาะให้ตรง
ตามกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้อยา่งชดัเจน 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ในระยะตอ่ไปดงันี ้ 
1. มุ่งเน้นการพฒันาโครงการในแบรนด์สินค้า 3 แบรนด์หลกั ในการพฒันาจากนี ้คือ Kensington (ระดบัราคายอ่มเยา), 

Notting Hill (ระดบัราคาปานกลาง) และ Knightsbridge (ระดบัราคาสงู) โดยในระยะต้นนีย้งัจะพฒันาใน 3 แบรนด์หลกัตามท่ี
กลา่วมาข้างต้น ด้วยการเพิ่มจ านวนโครงการในท าเลต่างๆ และขยายไปในท าเลใหม่ๆ  เพิ่มขึน้  

2. ยดึมัน่และขยายผลจากฐานการรับรู้เดิม คือ การสื่อสารจะมุ่งเน้นในสิ่งท่ีต่อยอดจากภาพลกัษณ์ท่ีมีอยู่เดิม คือ ให้
ลกูค้ารับรู้วา่ เราคือสนิค้าราคาท่ีจบัต้องได้ ให้ลกูค้าได้มากกวา่ และได้ความใสใ่จท่ีมากกวา่  

3. ระยะต่อไปจะเพิ่มเติมการสื่อสาร from London to Bangkok เสริมบุคลิกภาพของแบรนด์ ท่ีจะเปรียบถึงคนยุค
ใหม่ ท่ีสมดลุระหว่างเก่า-ใหม่ได้อย่างกลมกลืน มีหลากหลายแต่เป็นตวัของตวัเอง ไม่หลดุความทนัสมยัพร้อมไม่ละเลยจารีตท่ี
สัง่สมมา เป็นคณุคา่เดิมท่ีจะตอ่ยอดไปอนาคต 

4. การสื่อสารแบรนด์จากภายในสูภ่ายนอก การให้ความส าคญัจากพนกังานก่อน แล้วสง่ต่อความรับรู้ไปสูภ่ายนอก
ในระยะต่อไป พนกังานทกุคนเป็นผู้สะท้อนบุคลิกของแบรนด์ จาก 6 นิสยัสไตล์ผู้ ดีองักฤษ (Written by Daniel / Advice For 
You (Thailand)) 

- อารมณ์ขนัและการถ่อมตวั (Humor and Understatement) 
- สื่อสารแบบอ้อมๆ (Indirect communication) 
- ความเป็นกนัเอง (Informality) 
- ไมบ่น่และอดทน (No complaints and Patient) 
- ความเป็นมิตร (Friendly)สภุาพและเงียบ (Polite and Quiet) 

ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานท่ีมีคณุภาพและมีวิสยัทศัน์ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ 
เป็นผู้ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี ท าให้ระบบการท างานภายในของบริษัทฯ มี
ความชัดเจนโปร่งใส ประกอบกับการน าแนวคิดใหม่ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ การคดัเลือกทีมงานมืออาชีพ เช่น บริษัทออกแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน และ
บริษัทออกแบบภมูิสถาปัตย์ เป็นต้น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความส าคญักับพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ และพืน้ฐานใน
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และจดัอบรมในด้านต่างๆ เช่น การอบรมภาษาญ่ีปุ่ น-ภาษาจีน และการอบรมด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็น
ต้น ทัง้นี ้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความมุ่งมั่น และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  โดยบริษัทฯ 
ต้องการให้พนกังานมีส่วนร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ และมุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ และบริการใหม่ท่ีสามารถตอบโจทย์กลุ่ม
ลกูค้าเปา้หมายได้เป็นอยา่งดี เน่ืองจากบริษัทฯ เช่ือวา่แนวทางดงักลา่วนี ้ จะสามารถขบัเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และ
สามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน และท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาพนกังานท่ีมีคณุภาพให้อยูก่บับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 
  



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

 
สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 2 หน้าท่ี 22 

 
2.2.2 ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ก่อนท่ีบริษัทฯ จะเร่ิมพฒันาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใน
เบือ้งต้น โดยจะเร่ิมพิจารณาจากกลุม่ลกูค้าเปา้หมายของแต่ละโครงการเป็นหลกั ต่อมาจึงก าหนดลกัษณะรูปแบบของโครงการ 
และก าหนดราคาขายให้สอดคล้องกบักลุ่มลกูค้าเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้โครงการของบริษัทฯ สามารถปิดการขายได้
อยา่งรวดเร็ว รวมไปถงึการรักษาระดบัก าไรของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตามท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

ทัง้นีปั้จจบุนัโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ปรับเป็น 3 แบรนด์หลกั ตามลกัษณะรูปแบบของโครงการ 
และกลุม่ลกูค้าเปา้หมายบริษัทฯ ก าหนดกลยทุธ์ ดงันี ้

 
แบรนด์และ 

รูปแบบของโครงการ 
ระดับรายได้ต่อเดือน 

(บาท / เดือน) 
กลุ่มลูกค้า 

Knightsbridge  
English – Elegant Style 

60,000 บาท ขึน้ไป ระดบักลางบน - บน  
(Up-Scale) 

Notting Hill  
English – Modern Style 

35,000 - 60,000 บาท ขึน้ไป ระดบักลาง - กลางบน 
(Mid-range) 

Kensington  
English – Charming Style 

20,000 - 35,000 บาท ขึน้ไป ระดบักลาง - กลางบน 
(Mid-range) 

 
นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการท่ีอยู่อาศัยใกล้กับระบบขนส่ง

มวลชนระบบรางในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยงัได้มีการเจาะกลุ่มลกูค้าใหม่ๆ เพ่ือเพิ่ม
โอกาสในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมุง่เน้นกลุม่ลกูค้าเปา้หมายประเภทพนักงานท่ีท างานอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ 
ซึง่ต้องการท่ีพกัอาศยัในท าเลท่ีเดินทางไปมาสะดวกระหวา่งโรงงาน และอยูใ่กล้แหลง่อ านวยความสะดวกท่ีตอบสนองตอ่การใช้
ชีวิตท่ีทนัสมยั รวมทัง้กลุม่นกัธุรกิจชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยท่ีมองหาท่ีพกัอาศยัท่ีไม่วุ่นวาย มีความปลอดภยัสงู แต่
ยงัมีความสะดวกในการเดินทางเข้ามาท างานภายในนิคมอตุสาหกรรม และยงัใกล้แหล่งอ านวยความสะดวกท่ีมีระดบัอีกด้วย 
เช่น โครงการ Tropicana เอราวณัสถานีรถไฟฟา้ BTS เอราวณัภายใต้ Eco Green Resort ซึง่ท่ีตัง้โครงการใกล้กบักลุม่บริษัทโต
โยต้า อีซซู ุฮอนด้า และพานาโซนิคเป็นต้น หรือ โครงการ KnightsBridge the Ocean Sriracha ซึง่ทัง้ 2 ท าเล มีอปุสงค์ของชาว
ไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากซึ่งจากการวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้นของกลุ่มลูกค้า
เปา้หมาย บริษัทฯ จึงได้ออกแบบพืน้ท่ีภายในห้องชดุและ รูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใช้สอยในสไตล์ญ่ีปุ่ น ซึง่ท าให้ลกูค้าชาว
ญ่ีปุ่ นมีความประทบัใจ เน่ืองจากสามารถตอบสนองกบัวิถีชีวิตท่ีคุ้นเคย เป็นต้น 

2.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯ มีทีมขายท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจในตวัสินค้า รวมถึงความรู้เก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพย์โดยรวมเป็นอย่างดี ทีมขายของบริษัทฯ จะรับรองลกูค้าทัง้ท่ีเข้ามาแวะเย่ียมชมโครงการท่ีส านกังานขาย และ
ห้องตวัอย่าง ณ ที่ตัง้โครงการ และทางโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือติดต่อเข้ามาผ่านทางส านกังานขาย
ของโครงการนอกจากนี ้ส าหรับลกูค้าประเภทบริษัท หรือลกูค้าระดบัผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีออกไปแนะน า 
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และน าเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเหล่านัน้โดยตรงถึงท่ีท างาน หรือสถานท่ีท่ีลูกค้าสะดวก และบริษัทฯ  ยังมีเว็บไซต์ 
www.origin.co.th และระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ซึ่งลกูค้าสามารถเข้าไปอ่านและศึกษารายละเอียดเบือ้งต้น
ของแต่ละโครงการได้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา การ
แจกแผ่นพบั (Brochure) หนงัสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ การจดัตัง้บูท การออกงานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น รวมถึง
การสง่เสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ของแถม การให้สว่นลดเงินสด เป็นต้น นอกเหนือจากทีมขาย
มืออาชีพของบริษัทฯแล้ว ส าหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะใช้บริษัทท่ีเป็นตัวแทนขายมืออาชีพท่ีมีช่ือเสียง และมี
คณุภาพมาร่วมงานในการขายให้กบัทางบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจ่ายค่านายหน้าให้กบัทีมขายของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเป็น
ตวัแทนขายเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ อีกทางหนึง่  

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขัน 

(1) ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 

2559 มีการคาดการณ์วา่จะขยายตวัร้อยละ 3.2 (แหลง่ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 31 ม.ค.2560) เร่งขึน้จากปีก่อนหน้าท่ี
ขยายตวัร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยหลกัจากการใช้จ่ายภาครัฐท่ีขยายตวัต่อเน่ือง รวมทัง้การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีความ
ต่อเน่ือง ขณะท่ีการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟืน้ตวัเช่นกัน ภาคการส่งออกสินค้าและบริการเร่ิมฟืน้ตัวขึน้
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.6 (แหลง่ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
31 ม.ค.2560) โดยยงัคงได้รับแรงขบัเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 190,000 ล้านบาท และโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมใหม่ๆในปี 
2560 ประกอบกับแนวโน้มรายได้เกษตรกรท่ีปรับตวัดีขึน้ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก นอกจากนีก้ารส่งออกเร่ิมมี
แนวโน้มขยายตวัดีขึน้ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า รวมทัง้การบริการคาดว่าจะขยายตวัได้ต่อเน่ืองตามจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มขึน้ และภาระหนีส้ินจากมาตรการรถคนัแรกท่ีจะหมดลง จากปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มในเชิงบวกเหล่านีย้่อมส่งผลให้
ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคปรับตวัดีขึน้ตามล าดบั ภายใต้การฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปของความเช่ือมัน่ผู้บริโภคในภาวะความผนั
ผวนของเศรษฐกิจท้งภายในและภายนอกประเทศ  

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
หน่วย : ร้อยละ 

 
 ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
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อตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่อาศยัยงัคงอยู่ในระดบัต ่าเป็นปัจจัยบวกต่อภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในฝ่ังผู้บริโภคและฝ่ัง
ผู้ประกอบการ แม้ว่าแนวโน้มอตัราดอกเบีย้เร่ิมจะปรับตวัสงูขึน้บ้าง แต่คาดว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยยังคงด าเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนปรนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ภาวะการเงินโดยรวมเอือ้ต่อการฟืน้ตัวของ
เศรษฐกิจ ควบคู่กบัการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ แมก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยเร่ิมชดัเจนข้ึน แต่ยงัคงค่อนขา้ง
เปราะบาง ขณะท่ีแรงกดดนัเงินเฟ้อดา้นอุปสงคย์งัอยูใ่นระดบัต่าํ ส าหรับดอกเบีย้ท่ีอยู่อาศยัลอยตวับคุคลทัว่ไปของ 6 ธนาคาร
ใหญ่ ในปี 2559 มีการปรับลดลงถึง 2 ครัง้ในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม จาก 6.85% ลงมาท่ี 6.69% อย่างไรก็ตามในเดือน
ตลุาคมมีการปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้ 1 ครัง้มาอยูท่ี่ 6.71% 
 
ดอกเบีย้ที่อยู่อาศัยลอยตัวบุคคลทั่วไปของ 6 ธนาคารใหญ่ 
หน่วย: ร้อยละ  

  
ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
 

ข้อมลูจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตวัเลขสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสว่นบคุคล ณ พฤศจิกายน ปี 2559 มลูค่าอยู่ท่ี 
1.96 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.2 จากสิน้ปี 2558 และเติบโตร้อยละ 7.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา ซึ่ง
ถือว่าเป็นการเติบโตต่อเน่ือง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ประกาศซึ่งมีผลถึงเดือนเมษายนท่ี
ผ่านมา อย่างไรก็ตามหลงัสิน้มาตรการอาจจะมีการชะลอลงบางส่วน เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์มีความระมดัระวงัการปล่อย
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมากขึน้ อยา่งไรก็ตามในด้านก าลงัซือ้ของผู้บริโภคน่าจะมีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้ จากเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มฟืน้ตวั
ดีขึน้  ขณะที่อตัราดอกเบีย้ยงัอยูใ่นระดบัต ่าซึง่สง่ผลตอ่ความสามารถในการขอสินเช่ือโดยตรง 
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สนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล 
 

 
หน่วย: ล้านบาท 
 ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

(2) ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 
สถานการณ์ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในต้นปี 2559  ได้รับอานิสงค์จากนโยบายกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ท่ีตอ่เน่ืองมาจาก

ต้นปีจนสิน้สดุในเดือนเมษายนท่ีผ่านมา ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อขยายยงัคงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ของการขยายตวัของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัในท าเลท่ีรถไฟฟา้ก าลงัจะไปถงึ นอกจากนีโ้ครงการท่ีอยูอ่าศยัใจกลางเมืองรวมทัง้
แนวรถไฟฟ้ายงัได้รับความสนใจจากผู้บริโภคสงูมากขึน้ ขณะท่ีภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศเร่ิมฟืน้ตวัชัดเจนขึน้ น่าจะ
สง่ผลให้ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคฟืน้ตวัดีขึน้ ในด้านผู้ประกอบการนัน้ก็มีการปรับตวัตามสถานการณ์อปุสงค์และอปุทานโดยตลอด 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีสินค้าคงเหลือสงูยงัคงชะลอการเปิดโครงการและพยายามระบายสินค้าคงเหลืออย่างต่อเน่ือง ใน
สถานการณ์ท่ียอดขายยงัไม่ฟืน้ตวัดีนกั ส่งผลให้ตลาดค่อนข้างจะอยู่ในภาวะสมดลุ อย่างไรก็ตามนอกจากแนวโน้มการเติบโต
ของท าเลต่างๆแล้ว ปัจจยัด้านราคาท่ีดินท่ีปรับตวัสงูขึน้มากและภาวะอปุทานคงค้างในบางท าเลยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ตดัสินใจพฒันาโครงการในแตล่ะท าเล 

ด้านอุปสงค์ ยอดคงค้างสินเช่ือสว่นบคุคลเพ่ืออสงัหาริมทรัพย์ ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 5.2 จาก
สิน้ปี 2558 

ด้านอุปทาน  ยอดคงค้างสินเช่ือผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ ณ สิน้ไตรมาส 3ปี 2559 -ขยายตวัร้อยละ 0.3 จาก
สิน้ปี 2558 

สินค้าท่ีเปิดขายมากท่ีสดุในช่วง เดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี 2559 ก็คืออาคารชดุ โดยมีจ านวน 58,350 หน่วยหรือ 52% ของ
หน่วยขายเปิดใหมท่ัง้หมด รองลงมาก็คือทาวน์เฮาส์ 29,932 หน่วย หรือ 27% และบ้านเด่ียว 12,146 หน่วย หรือ 11% 

ด้านราคา ดชันีราคาท่ีดินและดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัปี 2559 ปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับปี 2558 โดยเฉพาะราคา
ท่ีดินเพิ่มขึน้ถงึร้อยละ 8.9 ขณะที่บ้านเด่ียวพร้อมท่ีดิน ทาวน์เฮ้าส์พร้อมท่ีดิน และอาคารชดุ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 1.9 และ
ร้อยละ 6.8 ตามล าดบั    

 

956,712 
1,087,446 1,197,715 

1,338,128 
1,505,587 

1,688,444 
1,846,016 

1,960,707 

 -
 200,000
 400,000
 600,000
 800,000

 1,000,000
 1,200,000
 1,400,000
 1,600,000
 1,800,000
 2,000,000
 2,200,000
 2,400,000

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 ม.ค.-พ.ย. 
2559



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

 
สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 2 หน้าท่ี 26 

(3) ภาวะตลาดคอนโดมิเนียม 
ตวัเลขจ านวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวดัปริมณฑล ในช่วง

มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2559 มีจ านวนท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัด
ปริมณฑลจ านวนทัง้สิน้ 123,383 หน่วย เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.4 ซึ่งประกอบด้วย (1) บ้าน
จดัสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบการ) จ านวน 31,773 หน่วย ลดลงร้อยละ 6.1 (2) บ้านสร้างเองจ านวน 21,914 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 2.1 และ (3) อาคารชดุจ านวน 69,696 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการท่ีโครงการบ้านจดัสรรชะลอการ
เปิดขายใหม่ เน่ืองจากเน้นการระบายสินค้าเสร็จ ขณะท่ีอาคารชดุท่ีเปิดตวัมากในปี 2556 และ 2557 ทยอยสร้างเสร็จจึงมียอด
จดทะเบียนเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตามการเปิดตวัลดลงในปี 2558 ยอดโอนกรรมสิทธิท่ีสงูขึน้ในช่วงมาตรการอสงัหาริมทรัพย์แสดงให้
เหน็วา่ผู้ประกอบการยงัปรับตวัได้ดีตามสภาวะดีมานด์และซพัพลาย สง่ผลให้ตลาดยงัคงอยูใ่นสภาวะท่ีคอ่ยข้างสมดลุ 
จ านวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึน้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (แบง่ตามประเภทที่อยูอ่าศยั) 

หน่วย: หน่วย 
ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
 

ส าหรับ ม.ค.-ธ.ค.ปี 2559 โครงการอาคารชดุท่ีเปิดโครงการใหม่ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจ านวนทัง้สิน้ 
58,350 หน่วย ลดลงร้อยละ 7.13 จากช่วงเวลาเดียวกนัปี 2558 ซึง่มีจ านวนอาคารชดุเปิดตวัใหม ่62,833 หน่วย อนัเน่ืองมาจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการชะลอการเปิดโครงการ เพ่ือเน้นการขายสินค้าสร้างเสร็จในช่วงท่ีมีมาตรการ
กระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ และจากสถานการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคและก าลงัซือ้ท่ียงัไม่ฟืน้ตวัเทา่ท่ีควร  
 
จ านวนหน่วย และมลูค่าของคอนโดมิเนียมท่ีเปิดตวัใหมใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

ประเภทที่อยู่อาศัย 

จ านวนหน่วย
เปิดขายใหม่ 
ปี 2558 
(หน่วย) 

จ านวนหน่วย
เปิดขายใหม่ 
ปี 2559 
(หน่วย) 

อัตราการ
เตบิโต(ร้อยละ) 

มูลค่าหน่วย
เปิดขายใหม่ 
ปี 2558  

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วย
เปิดขายใหม่ 
ปี 2559  

(ล้านบาท) 

อัตราการเตบิโต
(ร้อยละ) 

คอนโดมิเนียม 62,833 58,350 -7.13% 238,567 192,659 -19.24% 

บ้านเดี่ยว 12,564 12,146 -3.33% 96,589 82,024 -15.08% 

ทาวน์เฮ้าส์ 25,000 29,932 19.73% 69,348 69,320 -0.04% 

บ้านแฝด 5,073 7,287 43.64% 19,248 26,185 36.04% 

อาคารพาณิชย์ 2,518 2,860 13.58% 11,304 11,922 5.47% 

รวม 107,988 110,575 2.40% 435,056 382,110 -12.17% 

ประเภทที่อยู่
อาศัย 

2553 2554 2555 2556 2557 2558  2559 

บ้านจดัสรร 24,476 26,994 23,174 37,577 33,935 33,827 31,773 
อาคารชดุ 59,919 34,734 78,391 71,440 75,058 67,628 69,696 
บ้านสร้างเอง 22,498 20,128 23,437 23,285 24,446 22,375 21,914 
รวม 106,893 81,856 125,002 132,302 133,439  123,830  123,383 
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  ท่ีมา:  (1) Agency for Real Estate Affair (AREA) 
ตวัเลขจ านวนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัรวมในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑล จากข้อมลูของกรม

ท่ีดิน เดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี 2559 มีจ านวน 175,315 หน่วย ลดลงจากงวด ม.ค.-ธ.ค. ปี 2558 ท่ีจ านวน 196,642 หน่วย หรือคิด
เป็นการลดลงประมาณร้อยละ 10.85 ทัง้นี ้พิจารณาตามประเภทท่ีอยู่อาศัยจะพบว่า จ านวนโอนกรรมสิทธ์ิคอนโดมิเนียม
เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 25.40 บ้านเด่ียวลดลงร้อยละ 39.22 และทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อยละ 25.51 ในขณะท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านแฝด
ลดลงร้อยละ 40.04 และอาคารพาณิชย์ลดลงร้อยละ 40.99 ซึง่การเพิ่มขึน้ของยอดโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชดุมีปัจจยัหลกัมาจาก
การเร่งโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ือรับประโยชน์มาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งอาคารชดุส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคจองไว้ก่อน
หน้าแล้วไมใ่ช่การตดัสินใจซือ้ใหม่ 
 
จ านวนการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัใน กทม และปริมณฑล (แบง่ตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั) 
หน่วย: หน่วย 

ประเภทที่อยู่
อาศัย 

2553 2554 2555 2556 2557 2558  2559 
อัตราการ
เตบิโต 
(ร้อยละ) 

คอนโดมิเนียม 73,441 60,291 66,767 74,942  66,688 71,833  90,077  25.40% 
บ้านเดี่ยว 32,357 27,037 27,577 31,842  30,974 33,551 20,392  -39.22% 
ทาวน์เฮ้าส์ 56,226 47,308 46,784 55,563  54,278 68,612 51,111  -25.51% 
บ้านแฝด 5,486 4,201 4,392 5,456  6,299 7,490 4,491  -40.04% 
อาคารพาณิชย์ 16,250 12,525 13,589 14,189  11,896 15,156 8,944  -40.99% 

รวม 183,760 151,362 159,109 181,992 170,135 196,642  175,315  -10.85% 
ท่ีมา: กรมท่ีดิน 
 

(4) การแข่งขันในธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมเินียม  
การแข่งขันในตลาดท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนัน้มีคู่แข่งหลายราย ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด

หลกัทรัพย์ครองสดัส่วนการตลาดสงูกว่าร้อยละ 60 ด้วยความได้เปรียบในด้านการลงทุน และศกัยภาพในการด าเนินธุรกิ จ 
เน่ืองจากโดยทัว่ไปแล้วการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมต้องใช้เงินลงทุนสงูและใช้ระยะเวลาในการพฒันา
ค่อนข้างนานอีกทัง้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนรวมถึงการสร้าง
ความแตกต่างของโครงการท่ีชัดเจนเพ่ือท าให้โครงการประสบความส าเร็จในการขาย บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นคู่
แข่งขนัหลกัของบริษัทฯ จงึได้แก่ ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมท่ีมี
ท าเลท่ีตัง้ตามแนวระบบขนสง่มวลชนระบบรางท่ีเปิดให้บริการแล้วและที่อยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง  

ภาวะสถานการณ์ทัง้ทางด้านต้นทนุการพฒันาท่ีปรับตวัสงูขึน้และการให้สินเช่ือส าหรับผู้ประกอบการท่ีเข้มงวดมาก
ขึน้ รวมทัง้สถานการณ์การขายโดยรวมท่ียังไม่ฟื้นตัวมากนัก ส่งผลให้ผู้ ประกอบการต้องใช้ความสามารถและความมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านการเงิน การพัฒนาโครงการ และการตลาด รวมทัง้การศึกษาความต้องการผู้บริโภคอย่างจริงจงั จึงจะ
สามารถชิงสว่นแบง่การตลาดได้มากขึน้ 

หากพิจารณาสภาพการแข่งขนัของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ เช่ือว่าท าเลท่ีตัง้ของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ เป็น
โครงการท่ีตัง้อยู่บนท าเลที่มีศกัยภาพและเป็นท าเลใหม่ๆ ท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสงู เช่น พืน้ท่ีสว่นต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า หรือ
พืน้ท่ีใหม่ (Virgin Area) ท่ียังมีโครงการท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมอยู่น้อย หรือ พืน้ท่ีแถบนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 
นอกจากนี ้ทุกโครงการของบริษัทฯ จะเน้นการออกแบบโครงการท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) และสามารถใช้
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ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยได้สงูสดุ ซึง่สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า และท าให้ตดัสินใจซือ้โครงการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง 
หรือเป็นการแนะน าแบบบอกตอ่ (word of mouth) อีกทัง้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย ซึง่
จะอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการเลือกซือ้โครงการเสมือนเป็นท่ีปรึกษา รวมทัง้การให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการเข้าอยู่
อาศยั ซึง่เป็นสิ่งท่ีสร้างความประทบัใจและความเช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภคท่ีก าลงัจะตดัสินใจเลือกซือ้ เช่น การอ านวยความสะดวก
ให้แก่ลกูค้าในการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การรับบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุให้แก่โครงการท่ีบริษัทฯเป็นผู้พฒันา เป็นต้น  

 
 

2.3     การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

การจัดซือ้ที่ดนิ 

ในการจัดหาท่ีดินเพ่ือน ามาพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์นัน้  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายถือครองทรัพย์สินหรือท่ีดิน
เปลา่ท่ีไม่พร้อมจะพฒันา แต่บริษัทฯ จะใช้วิธีวางแผนในการจดัซือ้ท่ีดิน ในท าเลศกัยภาพซึง่สามารถพฒันาโครงการได้ภายใน
ระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพฒันาโครงการของบริษัทฯ ทัง้ในด้านเป้าหมายยอดขาย และ เป้าหมายการรับรู้
รายได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัซือ้ท่ีดินแตล่ะแหง่โดยศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ รวมถึงความเหมาะสมของ
กลุม่ลกูค้าเปา้หมายในบริเวณท่ีดินดงักลา่วแล้วจึงด าเนินการจดัซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ เน้นการท าสญัญาจะ
ซือ้จะขายท่ีดินด้วยการวางมดัจ า และก าหนดการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินในระยะเวลา 1-2 ปี ตามที่เหน็วา่เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ี
จะเร่ิมพฒันาโครงการ ท าให้บริษัทฯ ไมไ่ด้ถือท่ีดินเปลา่ท่ีไมพ่ร้อมจะพฒันาไว้ เว้นแตจ่ะเป็นท่ีดินท่ีบริษัทฯ เลง็เหน็วา่มีศกัยภาพ
สงูในการพฒันา และราคาอยู่ในระดบัท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทนุสงูกวา่ต้นทนุทางการเงิน 

เม่ือได้รายละเอียดของทางกายภาพของท่ีดิน บริษัทฯจะท าการก าหนดรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกบัท าเลท่ีตัง้
ตามสมมตุิฐานต่างๆ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทัง้ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการตลาด ซึ่งเม่ือบ ริษัทฯ 
พิจารณาปัจจยัต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ และเห็นความเป็นไปได้ในการพฒันาแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาท่ีดินอย่างน้อย 2 แปลง 
เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน และเพ่ือต่อรองราคาซือ้ท่ีดิน โดยนโยบายการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ จะเป็นการซือ้แล้ว
พฒันาทนัทีโดยค านึงถึงความต่อเน่ืองในการพฒันาโครงการในทกุๆรอบของการพฒันาโครงการประมาณ 1 - 2 ปี ของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ซือ้ท่ีดินเพ่ือเก็บสะสมไว้รอการพฒันานานจนเกินไป เน่ืองจากไม่ต้องการมีภาระต้นทนุการถือครองท่ีดินโดย
ไม่จ าเป็น และเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการใช้ท่ีดินในอนาคต เว้นแต่จะเป็นท่ีดินท่ีบริษัทฯ เล็งเห็นว่ามี
ศกัยภาพสงูในการพฒันา และราคาอยู่ในระดับท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงทัง้นี ้การจัดหาท่ีดินของบริษัทฯ มีทัง้การ
จดัหาท่ีดินโดยบริษัทฯเองและผ่านนายหน้าค้าท่ีดิน และบริษัทฯซือ้ขายท่ีดินในนามบริษัทฯเท่านัน้ ซึ่งหากบริษัทพิจารณาใช้
นายหน้าในการจดัซือ้ท่ีดิน บริษัทฯจะจ่ายคา่นายหน้าตามอตัราตลาด 

การจัดหาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 

บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทดงักล่าวจะท าหน้าท่ีร่วมกบัฝ่ายพฒันาโครงการ
ของบริษัทฯ เพ่ือควบคุมการท างานของผู้ รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างท่ีถกูต้องครบถ้วนตามแบบ และ
สร้างเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด ในการคดัเลือกบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้างนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจาก ช่ือเสียง ผลงาน 
ประสบการณ์ และความพร้อมของทีมงานของบริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเป็นหลกั โดยในการคดัเลือกบริษัทท่ีปรึกษา
ควบคมุงานก่อสร้าง บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกดงันี ้
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 การจัดเตรียมรายละเอียดขอบเขตงาน และแผนงานการบริหารโครงการ เพ่ือจัดส่ง และขอรับใบเสนอราคาจาก
บริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง 

 การพิจารณาเปรียบเทียบราคา และขอบเขตงานท่ีเสนอจากบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้างตา่งๆ  
 การคดัเลือกคณุสมบตัิของบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง โดยฝ่ายพฒันาโครงการ และฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทฯ   
 เสนอต่อผู้ มีอ านาจอนมุตัิของบริษัทฯ เพ่ือสรุปผลคดัเลือก และเข้าท าสญัญา 

การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ในการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯมีกระบวนการในการคดัเลือกดงันี ้
 การจัดเตรียมรายละเอียดเงื่อนไขการว่าจ้างโดยฝ่ายพฒันาโครงการของบริษัทฯ จดัเตรียมรายละเอียดขอบเขต

งาน และเง่ือนไขการว่าจ้างเพ่ือจดัสง่จดหมายเชิญการเข้าร่วมการประกวดราคาให้แก่บริษัทผู้ รับเหมาตามรายช่ือท่ี
ผ่านการคดัเลือกเบือ้งต้นในการประมลูงาน (Approved Vendor List) 

 พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาหลังจากได้รับข้อเสนอการบริการจากผู้ รับเหมารายต่างๆ แล้ว
คณะกรรมการจดัซือ้ และฝ่ายพฒันาโครงการของบริษัทฯ จะท าการคดัเลือกผู้ รับเหมาท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม และ
อยูใ่นงบประมาณมาเปรียบเทียบ และเสนอผู้ มีอ านาจอนมุตัิของบริษัทฯ เพ่ือสรุปผลการคดัเลือก  

 การอนุมัตเิพื่อเข้าท าสัญญา หลงัจากท่ีบริษัทฯได้สรุปผลการคดัเลือกผู้ รับเหมาแล้ว จะเสนอต่อผู้ มีอ านาจอนมุตัิ
ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และเข้าท าสญัญากบัผู้ รับเหมาดงักลา่วตอ่ไป 

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างหลักท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ ก เป็นต้น บริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างทัง้หมด ตามสญัญาว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างโดยก าหนดราคาท่ี
แน่นอนในสญัญา (Turnkey Contract) โดยค านวณรวมเป็นสว่นหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้าง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะเป็นผู้จดัหา
วสัดกุ่อสร้างบางประเภทท่ีสามารถนับจ านวนได้แน่นอน และมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสงูเช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์  เป็นต้น โดย
บริษัทฯ มีคณะกรรมการจัดซือ้เพ่ือพิจารณาการจัดซือ้วสัดุ อุปกรณ์ ตามความเหมาะสม ก่อนเสนอต่อผู้ มีอ านาจอนุมตัิของ
บริษัทฯ 

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาโครงการ 

การพฒันาโครงการต่างๆของบริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการด าเนินการท่ีแตกต่างกนัไปโดยจะขึน้อยู่กบัขนาดและ
รูปแบบของแต่ละโครงการ ทัง้นี ้อาคาร Low Rise (อาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน8 ชัน้) จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 12-15 
เดือน ซึ่งสร้างเสร็จเร็วกว่าการก่อสร้างอาคาร High Rise (อาคารท่ีมีความสงูมากกว่า 8 ชัน้ขึน้ไป) ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้าง
ประมาณ 24-36 เดือน รายละเอียดขัน้ตอนและระยะเวลาการก่อสร้างโดยประมาณสรุปดงันี ้
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รูปแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาในการศกึษาและพฒันาโครงการ 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างสาธารณปูโภคตา่งๆ สว่นใหญ่ของบริษัทฯจะอยู่ภายใต้การควบคมุของประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนด หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัิ และแนวทางในการจดัท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการท่ีมีขนาดตัง้แต ่4,000 ตารางเมตร หรือ การสร้างอาคารสงูตัง้แต ่23 เมตร หรือ 
80 หน่วย ขึน้ไป จะต้องมีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอในขัน้ตอนของการขออนญุาตก่อสร้าง
อาคารตามกฎหมาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีมาตรการการป้องกันมลภาวะท่ีจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ในระหว่างการก่อสร้าง 
และหลงัการก่อสร้าง เช่น  มีผ้าใบคลมุอาคารในระหวา่งท่ีก่อสร้าง เพ่ือปอ้งกนัเศษวสัดกุ่อสร้างหลน่มาท าอนัตรายแก่ผู้สญัจรไป
มา และเม่ือก่อสร้างเสร็จแล้ว ในอาคารนัน้ๆ จะมีระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ซึง่มาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมนัน้เป็น
สิ่งท่ีบริษัทฯให้ความส าคญัและจดัให้ทกุโครงการมีการปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัดโดยท่ีผ่านมาบริษัทฯไม่มี
ประเด็นเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมีนยัส าคญัในการป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่
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อย่างใด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือประกอบการขออนญุาตก่อสร้างอาคาร
ตามกฎหมาย 

การวจิัยและพัฒนา 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึง
พอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการออกแบบภายนอกอาคาร และการออกแบบห้องชดุเป็น
อนัดบัแรก ซึง่จะต้องมีการวางแผนการออกแบบให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งาน
ห้องชดุท่ีคุ้มคา่ (Best Function Unit Plan Design) ซึง่ถือเป็นจดุเด่นท่ีส าคญัของโครงการของบริษัทฯ  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและวิจยั มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการวิจยั เพ่ือก าหนดท าเลท่ีจะท าพฒันาโครงการโดยพิจารณา
ถงึการเติบโตของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัจากปัจจยัการเปลี่ยนแปลงเชิงศกัยภาพของท าเลต่างๆ รวมทัง้สถานการณ์การแข่งขนั
และอปุทานในแต่ละท าเล รวมถึงการศกึษาวิจยัถึงลกัษณะความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือก าหนดรูปแบบ และระดบัราคาสินค้า
ในโครงการ อีกทัง้มีฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึง่รับผิดชอบการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้โครงการ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากท่ีสดุ ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสอดคล้องกับ
ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทัง้สร้างความพงึพอใจสงูสดุในการอยูอ่าศยัในโครงการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทฯ ได้มี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการอยู่อาศยัและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทัง้มี
การรวบรวมข้อมลูการส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการของลกูค้าภายหลงัจากการเข้าซือ้ห้องชุดของบริษัทฯ จากฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพัฒนาโครงการ และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น จากนัน้จึงท าการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดงักล่าวและน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ทัง้ทางด้านรูปแบบอาคาร รูปแบบห้อง ขนาดพืน้ท่ี
ห้อง การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใช้สอย และความต้องการด้านบริการ การอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้
เหมาะสมกบัความต้องการและการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั ของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือต่อยอดและขยายตัวไปยังธุรกิจพัฒนาและบริการด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยา่งครบวงจร รวมทัง้การเติบโตอยา่งยัง่ยืน
ของบริษัทฯ อีกด้วย 

 

2.4      งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีห้องชุดท่ีได้ท าสญัญาซือ้ขายแล้วแต่ยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิจากทัง้หมด 25 
โครงการ จ านวน 4,738  หน่วยคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 12,885.5 ล้านบาท 
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3.         ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งการประกอบธุรกิจนี ้อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากปัจจยัความเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก บริษัทฯ จึงมีการประเมินปัจจยัเสีย่งและวางมาตรการปอ้งกนัความ
เสีย่งในทกุๆ ด้าน โดยความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจมี ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายถือครองทรัพย์สินหรือที่ดินเปล่าที่ไม่พร้อมจะพฒันา แต่บริษัทฯ จะใช้วิธีวางแผนในการ
จดัซือ้ที่ดิน ในท าเลศกัยภาพซึ่งสามารถพฒันาโครงการได้ภายในระยะเวลา 1-2 ปี ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาโครงการ
ของบริษัทฯ ทัง้ในด้านเป้าหมายยอดขาย และเป้าหมายการรับรู้รายได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัซือ้ที่ดินแต่ละแห่งโดย
ศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นในการพัฒนาโครงการ รวมถึงความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในบริเวณที่ดิน
ดงักลา่วแล้วจึงด าเนินการจดัซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ เน้นการท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินด้วยการวางมดั
จ า และก าหนดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินในระยะเวลา 1-2 ปี ตามที่เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเร่ิมพฒันาโครงการ 
ท าให้บริษัทฯ ไม่ได้ถือที่ดินเปลา่ที่ไมพ่ร้อมจะพฒันาไว้ เว้นแต่จะเป็นท่ีดินที่บริษัทฯ เล็งเห็นวา่มีศกัยภาพสงูในการพฒันา 
และราคาอยูใ่นระดบัท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทนุสงูกวา่ต้นทนุทางการเงิน  

จากนโยบายดงักล่าวบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ใน
อนาคต และจากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นท าเลที่ตัง้บริเวณใกล้เคียงกบัสถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลซึง่ที่ดินบริเวณดงักลา่วมีการแขง่ขนัในการซือ้ที่ดินของผู้ประกอบการรายอื่นหรือราคาที่ดินที่สงูขึน้ซึง่อาจท า
ให้บริษัทฯ ต้องจัดซือ้ที่ดินในราคาแพงขึน้และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออตัราผลตอบแทนในการลงทุน ฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตอยา่งมีนยัส าคญั 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีการท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินไว้รอการพฒันาโครงการใหม่
ในอนาคตแล้วจ านวน 17 โครงการเพื่อพฒันาโครงการในอีก 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทฯ พิจารณาว่าการถือครองที่ดินเปลา่ที่
ไม่พร้อมพฒันา ไว้นอกกรอบระยะเวลาในการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ในช่วง 1-2 ปี อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยตรง
กับบริษัทฯ และท าให้ต้นทุนในการพฒันาโครงการเพิ่มขึน้จากต้นทุนทางการเงินที่ต้องใช้ในการซือ้ที่ดินเก็บไว้ ถ้าหาก
สามารถจดัหาที่ดินได้ต้นทนุที่ดินในราคาที่เหมาะสม หรือ มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนจากการพฒันาโครงการที่เติบโต
สงูกวา่ต้นทนุการถือครอง บริษัทฯ จึงจะพิจารณาซือ้เพื่อถือครองไว้เพื่อรอพฒันา 

เพื่อบริหารความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ในระยะยาว เพื่อก าหนดแผนการซือ้ที่ดิน
อย่างเหมาะสมทัง้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซือ้ที่ดินและการพัฒนาโครงการ ราคาที่ดินที่เหมาะสมในการพฒันา
โครงการรูปแบบตา่งๆในแต่ละท าเล ให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจและสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ แล้วจึงด าเนินการ
คดัเลือกและจดัซือ้ที่ดินดงักล่าว โดยเน้นท าเลที่มีแนวโน้มการเติบโตของศกัยภาพสงู และการแข่งขนัในการซือ้ที่ดินกบั
ผู้ประกอบการรายอื่น ยงัต ่า สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถจดัซือ้ที่ดินในราคาไม่แพงและเงินที่ใช้วางมดัจ าที่ค่อนข้างต ่า เมื่อ
เปรียบเทียบกบัโอกาสการพฒันาโครงการในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการพฒันาให้สงูกวา่ต้นทนุทางการเงินใน
การถือครองที่ดินระยะยาว นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบันายหน้าจดัหาที่ดิน ท าให้บริษัทฯ คาดว่าจะ
สามารถจดัหาที่ดินเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีศกัยภาพ และสร้างผลประกอบการท่ีดีในอนาคตได้ 
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3.1.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจประเภทเดียว (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย) 

ปัจจุบนั รายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเน้นการพฒันาโครงการที่อยู่
อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม ดงันัน้บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงหากตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดภาวะอุปทานล้นตลาด  อนัเกิดจากจ านวนห้องชุดพกัอาศยัเพิ่มสงูขึน้เกินกว่าความ
ต้องการของผู้บริโภค หรือเกิดจากก าลงัซือ้ของกลุ่มลกูค้าหลกัอาจถูกกระทบอย่างมากจากอัตราดอกเบีย้ที่ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ และอตัราสว่นสินเช่ือต่อรายได้ที่มีแนวโน้มสงูขึน้ รวมถึงหากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการท่ี
อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมไปยงัโครงการที่อยู่อาศยัประเภทอื่น ที่บริษัทฯ ไม่ได้พฒันาในปัจจุบนั ท าให้อาจส่งผล
กระทบตอ่รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัความเสี่ยงนี ้จึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยก่อนการลงทนุ
พฒันาโครงการแตล่ะโครงการ บริษัทฯ ได้ศกึษาความเป็นไปได้อยา่งละเอียด เพื่อก าหนดแผนงานอยา่งรอบคอบทัง้ในเร่ือง
ของรูปแบบผลิตภณัฑ์ที่น าเสนอ ท าเลที่ตัง้ของโครงการ การก าหนดราคาขายต่อห้อง ภาวะตลาด ความต้องการของผู้ซือ้ 
เงินลงทนุท่ีต้องใช้ในการพฒันา และผลตอบแทนที่คาดวา่จะได้รับจากการลงทนุ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนัที่
ยงัต้องการที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมมากขึน้ และเมื่อเร่ิมลงทุนพฒันาโครงการ บริษัทฯ จะมีการติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนปัจจัยอื่นๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์อยา่งใกล้ชิดและสม ่าเสมอ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สรรหาโอกาสในการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวจากการมีรายได้ที่สม ่าเสมอ 
(Recurring Income)  

โดยกลุม่บริษัทฯ มีแผนจะเร่ิมพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 1 โครงการในปี 
2560 ภายใต้บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จ ากดั และ อยู่ระหว่างการวางแผนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในธุรกิจโรงแรมที่ศรี
ราชา จงัหวดัชลบรีุ ภายใต้ บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั โดยความร่วมมือกบั Intercontinental Hotels Group (IHG) เพื่อสร้าง
ความมัน่คงให้กบักลุม่บริษัทฯ ในระยะยาว  

3.1.3 ความเสี่ยงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึน้ 

ปัจจยัหลกัที่ส าคญัของการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากต้นทนุราคาที่ดินแล้ว ต้นทนุการก่อสร้าง
เป็นปัจจยัเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้นทนุการก่อสร้างของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทนุราคา
วสัดกุ่อสร้าง และต้นทนุค่าแรงเป็นหลกั ทัง้นีร้าคาวสัดกุ่อสร้าง มีการปรับตวัตามสถานการณ์อปุสงค์อปุทานในตลาดโลก
และสถานการณ์การก่อสร้างภายในประเทศ รวมทัง้การปรับค่าแรงขัน้ต ่า ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการก่อสร้างในอนาคตของ
บริษัทฯ 

เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านต้นทุนการก่อสร้างดังกล่าว บ ริษัทฯ ได้ด าเนินการพิจารณาจัดจ้างบริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มีความน่าเช่ือถือ โดยท าสญัญาจ้างเหมาก่อสร้างแบบก าหนดราคาแน่นอนรวมคา่วสัดกุ่อสร้าง (Turn 
Key Contract) ซึ่งบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างหลกั โดยค านวณรวมเป็นสว่นหนึง่
ในราคาค่าจ้างก่อสร้าง ดงันัน้ หากวสัดุก่อสร้างหลกัปรับตวัสงูขึน้ในระหว่างการก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
เนื่องจากผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับความเสี่ยงดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่วสัดกุ่อสร้างหลกัปรับตวัสงูขึน้เกินกว่าร้อย
ละ 10 ของมลูคา่ราคาคา่จ้างก่อสร้าง บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างสามารถเจรจากบับริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มมลูคา่ราคา
ค่าจ้างก่อสร้างตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาวสัดกุ่อสร้างบางประเภทที่สามารถนบัจ านวนได้
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แน่นอนและมีราคาตอ่หนว่ยคอ่นข้างสงู เช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น ดงันัน้ หากราคาวสัดุเหลา่นี ้
ปรับสงูขึน้ อาจจะสง่ผลกระทบต่อก าไรในการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายโดยตกลงราคากบั
ผู้ผลติโดยตรง ท าให้บริษัทฯ สามารถลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางด้านราคาในอนาคต 

3.1.4 ความเสี่ยงจากโครงการที่ก าลังพัฒนาอยู่และโครงการในอนาคต 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหวา่งการขายจ านวน 30 โครงการ โดยแบ่งเป็น โครงการท่ี
พฒันาแล้วเสร็จจ านวน 14 โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 8,120.0 ล้านบาท โครงการท่ีเปิดขายและอยูร่ะหวา่งการ
พฒันา จ านวน 16 โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 17,755.0 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จะมีความไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัความส าเร็จของโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันา
ดงักล่าว ทัง้นี ้ความส าเร็จในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  จะขึน้อยู่กับปัจจยัต่างๆ หลายด้าน ได้แก่ 
ความเพียงพอของเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ความผนัผวนทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ
ในระดบัภมูิภาคและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัเก่ียวกบัภาษีการเงินและการคลงัของ
ประเทศไทย อุปสงค์และอุปทานของที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม ความคืบหน้าของการขยายระบบขนส่งมวลชน
ระบบราง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่และก าลงัซือ้ของผู้ซือ้ เช่น อตัราดอกเบีย้  ราคาน า้มนั เป็นต้น 
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในการด าเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการในอนาคตให้ประ สบ
ความส าเร็จ และอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่ง
มีนยัส าคญั 

3.1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในตลาดที่อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มการแข่งขนัท่ีสงูขึน้เนื่องจากการเติบโตของตลาด
คอ่นข้างจ ากดั และมีสนิค้าคงเหลอืในตลาดคอ่นข้างสงู จากสถานการณ์ขายที่ยงัไมฟื่น้ตวั นอกจากนี ้ยงัมีคูแ่ขง่หลายราย 
โดยบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นคู่แขง่สว่นใหญ่ ได้แก่ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่พฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมที่มีท าเลที่ตัง้ตามแนวระบบขนสง่มวลชนระบบราง
เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก 

จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์หลกัที่แตกต่างด้วยการเน้นการเป็น First Mover ในการเข้าไป
พฒันาโครงการในท าเลใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางศกัยภาพสงู แต่ยงัมีการแข่งขนัต ่า ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการในท าเลตา่งๆ อยา่งเจาะลกึ สง่ผลให้สามารถได้ที่ดินในราคาถกู และมีคา่ใช้จ่ายทาง
การตลาดที่ต ่ากว่าในท าเลที่มีการแข่งขันสงู อีกทัง้ยงัสามารถก าหนดราคาชีน้ าตลาดได้ ขณะเดียวกันในท าเลที่มีการ
แข่งขนัสงูบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในการพฒันาโครงการให้มีความแตกต่างและมีจุดขายที่ชัดเจนตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมทัง้ความสามารถในการสือ่สารท่ีท าให้ผู้บริโภครับรู้ และเข้าถึงความโดดเดน่ของโครงการและภาพลกัษณ์ของ
แบรนด์ได้อย่างชดัเจน ด้วยกลยทุธ์และศกัยภาพในด้านต่างๆ เหลา่นีข้องบริษัทฯ สง่ผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการ
แขง่ขนัสงู และลดความเสีย่งในการแขง่ขนัลดลง 

3.1.6 ความเสี่ยงจากการกู้ยมืเงนิและความผันผวนของอัตราดอกเบีย้เงนิกู้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 4,014.9 ล้านบาท โดยเป็นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 
(Interest Bearing Debt) จ านวน 2,576.7 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 64.18 ของหนีส้ินรวม โดยหากอตัราดอกเบีย้
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เพิ่มขึน้หรือลดลงทกุ 1.00% จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้หรือลดลงประมาณ 25.8 ล้านบาท ทัง้นี ้หาก
พิจารณาเฉพาะในส่วนของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) ของบริษัทฯ จะพบว่าอตัราส่วนหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นมีค่าเท่ากับ 0.94 เท่า โดยเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวน ามาใช้ในการพฒันา
โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และมีแนวโน้มที่จะต้องใช้เงินกู้ เพิ่มขึน้ในการพฒันาโครงการ ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาจ านวนทัง้สิน้ 16 โครงการรวมมลูค่าโครงการทัง้สิน้ 17,755.00ล้านบาท แม้ว่า
อตัราดอกเบีย้ในปัจจุบนัมีแนวโน้มที่จะทรงตวั แต่หากในอนาคตอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมมีการปรับเพิ่มสงูขึน้ อาจท าให้
สง่ผลกระทบโดยตรงในทางลบตอ่ต้นทนุการพฒันาโครงการ ก าไรและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้ภายใต้สญัญาเงินกู้ เพื่อพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นัน้ บริษัทฯ จะต้องรักษาอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัตลอด
อายุสญัญาเงินกู้  เช่น อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ( Interest Bearing Debt to Equity ratio) 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) เป็นต้น และหากบริษัทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญา
เงินกู้ดงักลา่วได้ อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ตาม จากที่บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกได้
แล้วเสร็จ อตัราสว่นทางการเงินของบริษัทฯ เช่น อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ ลดลง
ต ่ากวา่ที่เจ้าหนีธ้นาคารก าหนด นอกจากนี ้เมื่อบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯ สามารถเพิ่มช่องทางการ
ระดมทนุผา่นตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดเงิน ที่มีโอกาสได้ต้นทนุเงินทนุท่ีต ่าลง 

3.1.7 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระดอกเบีย้ของบริษัทฯ 

โดยหากพิจารณา อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio : ICR)  กรณี ค านวณ
จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้นิติบคุคลหารด้วยดอกเบีย้จา่ย (เกณฑ์เงินสด) จะตดิ
ลบ เนื่องจาก กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล  ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จะ
รวมถึงเงินลงทนุในต้นทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และเงินมดัจ าค่าที่ดิน ซึ่งสอดคล้องกบัช่วงที่บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
ขยายตวัที่มีรายการใช้ไปเพื่อการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้การจ่ายมดัเงินมดัจ าที่ดินของโครงการใหม่ๆ  
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านยงัคงมีผลเป็นลบเนื่องจากบริษัทฯ ยงัมีการ
ขยายการลงทนุอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้สะท้อนประสิทธิผลของการขยายการลงทนุ
โดยพิจารณาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 550.2  ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 2,010.1 
ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็นอตัราสว่นการเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 265.34  และ ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ทัง้สิน้แล้วกวา่ 3,153.1 ล้านบาท 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในระยะยาวของโครงการเพื่อก าหนด
แผนการพฒันาโครงการให้เหมาะสมกับสภาพคล่องทางการเงิน และที่ผ่านมา บริษัทฯ ยงัไม่มีการผิดนดัช าระหนี ้และ 
ดอกเบีย้จ่าย สถาบนัการเงิน และ/หรือ ตัว๋แลกเงินแตอ่ยา่งใด 

3.1.8 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบี ยบซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ 

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึ่งเกิดขึน้เป็นครัง้คราวในประเทศไทยเป็นปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วอาจจะสง่ผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดการจดัสรรที่ดินตาม พ .ร.บ. อาคารชุด 
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และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ได้แก่ การก าหนดเนือ้ที่ที่ดิน / การก าหนดความกว้างของเขตทางเดินและเขตถนน / การ
ก าหนดพืน้ท่ีสว่นกลาง / การสง่มอบและโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินสว่นกลางทัง้หมดให้แก่นิติบคุคลโครงการ / การก าหนด
ระเบียบชุมชน / การประเมินและจดัท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม / การประเมินและจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ
สภาพอาคารสงู) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) กฎหมายผงั
เมือง การวางผงัจราจรและโครงการระบบขนสง่มวลชนระบบราง โครงการทางดว่นพิเศษ เป็นต้น 

ณ ปัจจุบนั ภาครัฐอยู่ระหวา่งขัน้ตอนการปรับปรุงนโยบายการจดัเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งร่างกฎหมาย
ภาษีที่ดินดงักลา่วอยู่ระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ถกูบงัคบัใช้เป็นกฎหมายแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการปรับปรุง
นโยบายการจดัเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ที่ดินดงักลา่ว อาจสง่ผลให้ต้นทนุการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้
ตามราคาที่ดินท่ีปรับตวัสงูขึน้อนัเนื่องมาจากอตัราการจดัเก็บภาษีที่ดินท่ีสงูขึน้ 

นอกจากนีม้าตรการการก าหนดอตัราสว่นเงินให้สินเช่ือต่อมลูคา่หลกัประกนั (Loan to Value: LTV ratio) ในการ
ให้สินเช่ือหรือให้เงินกู้ ยืมเพื่อที่อยู่อาศยัที่มีราคาซือ้ขายต ่ากว่า  10 ล้านบาทลงมาส าหรับสินเช่ือที่อยู่อาศยัแนวสูงหรือ
คอนโดมิเนียมนัน้ ก าหนด LTV ratio ที่อตัราร้อยละ 90 และมีการปรับใช้มาตรการดงักลา่วเฉพาะกบัการซือ้ขายทรัพย์สนิ
ตามสัญญาซือ้ขายที่ท าตัง้แต่วันที่  1 มกราคม  2554 หรือภายหลังจากนัน้ซึ่งมาตรการเหล่านีจ้ะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการกู้ยืมของผู้บริโภคอีกทัง้มาตรการเหลา่นีอ้าจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศและนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลาตา่งๆ 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ท าการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆ  ที่อาจเกิดขึน้อยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับเปลี่ยนการด าเนินการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจจะเกิดขึน้ดงักลา่วควบคู่ไปกบัการศกึษาภาวะตลาดอยา่งสม ่าเสมอซึง่จากการเตรียมความ
พร้อมดงักลา่วท าให้บริษัทฯ มัน่ใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบดงักลา่ว 

3.1.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติตลาดการเงนิ
และปัจจัยมหภาคอื่นๆ 

อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
รวมทัง้ความกงัวลตอ่สถานการณ์การเมืองในอนาคต ซึง่เป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่ก าลงัซือ้และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มที่ดีขึน้ โดยคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.1 – 4.1 เร่งขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 3.2ในปี 2559 (แหลง่ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 31 ม.ค.2560) โดยยงัคงได้รับแรงขบัเคลื่อนจาก
การใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
190,000 ล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมใหม่ๆ  ในปี 2560 อาทิ โครงการรถไฟทางคู่และ
รถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ และ  โครงการพฒันาท่าอากาศยาน ประกอบกับแนวโน้มรายได้เกษตรกรที่
ปรับตัวดีขึน้ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก นอกจากนี ้การส่งออกเร่ิมมีแนวโน้มขยายตัวดีขึน้ตามเศรษฐกิจ
ประเทศคูค้่าที่ การบริการคาดวา่จะขยายตวัได้ตอ่เนื่องตามจ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่เพิ่มขึน้  

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศยัจะได้รับอานิสงค์จากการพฒันาสาธารณูปโภคและการคมนาคมในท าเลต่างๆ 
โดยเฉพาะความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟา้สายใหมแ่ละสว่นต่อขยายยงัคงเป็นปัจจยัที่ส าคญัของการขยายตวัของความ
ต้องการท่ีอยูอ่าศยัในท าเลที่รถไฟฟา้สายใหมแ่ละสว่นตอ่ขยาย 
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ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ค านึงถึงการควบคมุความเสี่ยงที่จะเกิดจากปัจจยัมหภาคตา่งๆ เหลา่นีป้ระกอบในการพิจารณา
ลงทนุพฒันาโครงการต่างๆอยา่งเหมาะสม เพื่อรักษาความมัน่คงและการเติบโตของบริษัทฯ ทัง้การวางต าแหน่งสินค้าให้
สอดคล้องกบัความต้องการและก าลงัซือ้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในแตล่ะท าเล ตลอดจนการท าการตลาดและโปรโมชัน่ตา่งๆ 

3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของบริษัทฯ 

3.2.1  ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญั ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก นางอารดา จรูญเอก และบริษัท ทนุ
พีรดา จ ากดั) ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกนัในสดัสว่นประมาณร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด และในปี 
2559 ครอบครัวจรูญเอกได้มีการขายหุ้นออกให้แก่นกัลงทนุรายยอ่ยและกองทนุคงเหลือสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 66.149 
ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ  จึงท า
ให้ครอบครัวจรูญเอก ในฐานะที่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่มีอ านาจในการควบคมุการบริหารจดัการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคมุ
การออกเสยีงลงคะแนนของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่น
ที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 
4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และเสียงที่ครอบครัวจรูญเอกมีสว่นได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจ
ไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

อยา่งไรก็ตาม จากโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยชดุ
ตา่งๆ ทัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมถึง
คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุจะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อยา่งชดัเจน ท าให้บริษัทฯ มีความ
โปร่งใสของการบริหารจดัการและมีระบบที่ตรวจสอบได้ 

ทัง้นี ้ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทัง้หมด 5 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านด ารง
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี ้
คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการท่ีไมใ่ช่ครอบครัวจรูญเอก จ านวน 8 ทา่น จากทัง้หมด 10 ทา่น จึงสามารถ
พิจารณากลัน่กรองการเสนอเร่ืองตา่งๆ ที่จะพิจารณาเข้าสูท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ระดบัหนึง่ นอกจากนัน้แล้ว บริษัทฯ ได้มีแนว
ปฏิบตัิกรณีที่มีการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการที่เก่ียวโยงกบักรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ภายในกิจการ รวมทัง้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยบคุคลดงักลา่วจะไมม่ีอ านาจอนมุตัิ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการท า
รายการนัน้ๆ ซึง่จะสามารถช่วยลดความเสีย่งในข้อนีไ้ด้อีกด้วย 

3.3 ความเสี่ยงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3.3.1 ความเสี่ยงกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถอืครองหุ้นของบริษัทฯ จ านวนมาก และหากผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ดังกล่าวสามารถขายหุ้นได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ นางอารดา จรูญเอก และบริษัท ทนุพีรดา 
จ ากดั) ถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้หุ้นของบริษัทฯ 
ซึ่งถือโดยครอบครัวจรูญเอกในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุ้นของ
บริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการห้ามผู้บริหารหรือผู้
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ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ครอบครัวจรูญเอกสามารถทยอยขายหุ้นของบริษัทฯ บางสว่นที่ตนถือเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากหุ้นของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเมื่อครบระยะเวลา 1 ปีหลงัจากหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ครอบครัวจรูญเอกสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ทัง้หมดภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาห้ามขายหุ้นดงักลา่ว 

การท่ีครอบครัวจรูญเอกอาจขายหุ้นจ านวนมากหรือการคาดการณ์วา่จะมีการขายหุ้นในจ านวนมากเกิดขึน้อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ขายของหุ้นของบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ (ถ้ามี) ของการ
ขายหุ้นในอนาคตหรือปริมาณหุ้นที่จะขายในอนาคตวา่จะมีผลกระทบตอ่ความเคลือ่นไหวของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 
อยา่งไรก็ตาม การขายหุ้นจ านวนมากในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นหรือการคาดการณ์วา่จะมีการซือ้ขาย
ในลกัษณะดงักลา่วเกิดขึน้ อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 

3.3.2 ความเสี่ยงเร่ืองผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซ่ึงราคาใช้สิทธิต ่ากว่าราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัท่ี10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จ านวน 
3,150,000 หน่วย อายุ 3 ปี นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น
สามญั ราคาการใช้สทิธิ 4.50 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) ซึง่ก าหนดออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัที่ 1 ตลุาคม 2558 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และจะสามารถเร่ิมทยอยใช้สทิธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ตัง้แตใ่บส าคญัแสดงสทิธิอายคุรบ 6 เดือน  

ราคาการใช้สิทธิดงักล่าวต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครัง้นีร้้อยละ 50 ดงันัน้ ผู้
ลงทนุจึงมีความเสีย่งจากการมีต้นทนุในการถือหุ้นสามญัสงูกว่าต้นทนุการใช้สทิธิของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานที่ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และอาจมีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นอาจลดต ่าลง หากกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานขายหุ้นหลงัการใช้
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ นอกจากนี ้ผู้ลงทนุจะมีผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) และผลกระทบด้านสดัสว่น
การถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้
จ านวน โดยผู้ลงทนุจะมีสว่นแบ่งก าไรและสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 0.52 โดยค านวณจากฐานทนุช าระแล้วภายหลงัการ
เสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนและการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 603,150,000 หุ้น 

นอกจากนีต้ามมาตรฐานบญัชีเร่ือง Share-based payment จากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานนัน้ บริษัทฯ จะต้องบนัทึกค่าใช้จ่ายดงักลา่วเมื่อมีการจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัทฯ โดยจะทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามสดัส่วนของการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่
เกิดขึน้จริง ดงันัน้ ปัจจยัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบโดยตรงในทางลบตอ่ก าไรและผลการด าเนินงานของบริษัทฯในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวข้างต้นจะยงัไม่เกิดขึน้ทนัที เนื่องจากเง่ือนไขของระยะเวลาการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ก าหนดให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้หลงัจากมีอายุครบ 6 เดือนนบัจากวนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิแล้ว โดยสามารถใช้สทิธิครัง้แรกได้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
แต่ละคนได้รับจดัสรร และในทกุๆ 6 เดือนหลงัวนัใช้สทิธิครัง้แรกสามารถใช้สิทธิได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 
ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรร 
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และในปี 2559  ได้มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 2 ครัง้ ในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายน ซึ่งยงั
ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) และผลกระทบด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มากขึน้จากที่
เคยได้แจ้งไว้ เนื่องจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 มีมติอนมุตัิจ่ายปันผลบางสว่นเป็นหุ้นปันผล และบริษัทก็ได้
มีการประกาศแก้ไขเปลี่ยนราคาและอัตราการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายหุ้นปันผลตาม
หลกัเกณฑ์ที่ทางตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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4.        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยที่ดินรอการ
พฒันา ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

รายการ 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี  ลกัษณะ 

ภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 
กรรมสิทธ์ิ 

( ล้านบาท )   

ทีด่นิรอการพฒันา 8.1 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เงนิมดัจ าค่าทีด่นิ 898.3 เป็นเจา้ของ - 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 4,517.3 เป็นเจา้ของ 
จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื

กบัสถาบนัการเงนิ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 5.7 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 359.0 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2.6 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

รวมทัง้ส้ิน 5,791.0    
 

 

4.1.1 ที่ดินรอการพัฒนา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ที่ดินรอการพฒันามีมลูคา่สทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวม เทา่กบั 8.1 ล้านบาทโดย
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

รายการ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

ที่ดินโครงการเทพารักษ์ 4 
จงัหวดัสมทุรปราการ1 

0-1-99.0 8.1 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 
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 4.1.2 เงนิมัดจ าค่าที่ดนิ 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯ มีเงินมดัจ าคา่ที่ดนิส าหรับโครงการซึง่อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง จ านวน 13 
โครงการ  ซึง่มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวม เทา่กบั 898.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 

พืน้ท่ี  มลูค่าสทุธิตามบญัชี  

(ไร่) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ( ล้านบาท ) 

โครงการขยายถนนแบริง่ซอย 1 0-0-15.5 0.2 

โครงการ Knightbridge นราธวิาส 13 2-3-75.7 188.7 

โครงการ Notting Hill Jatujak Interchange 1-0-92 35.0 

โครงการในอนาคต  ประมาณ 53 ไร่ 674.4 

รวมทัง้ส้ิน   898.3 

 
 

4.1.3    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2559 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ประกอบด้วยที่ดินและสิง่ปลกูสร้างเพื่อขายใน
โครงการตา่งๆ มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวมเทา่กบั  4,517.3 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้

รายการ 

  
พืน้ท่ี

โครงการ 
มลูค่าสทุธิตาม ลกัษณะ 

ภาระผกูพนั 
ลกัษณะ
โครงการ 

( ไร่ )  บญัชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
  

โครงการ Kensigton สุขมุวทิ 
107 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 0-3-81.0  9.3 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

โครงการ Knightbridge สุขมุวทิ 
107 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-1-56.0  3.8 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี
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รายการ 

  
พืน้ท่ี

โครงการ 
มลูค่าสทุธิ

ตาม 
ลกัษณะ 

ภาระผกูพนั 
ลกัษณะ
โครงการ 

( ไร่ )  
บญัชี (ล้าน

บาท) 
กรรมสิทธิ 

    
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2559 
  

โครงการ B-Loft  สุขมุวทิ 109  
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 0-3-60.0  4.9 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

โครงการ B-loft  สุขมุวทิ 115 
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-0-07  7.4 เป็นเจา้ของ 

หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิรวม
จ านวน 430.0 ลา้นบาท 
(หลกัประกนัร่วมกบัโครงการ 
The Cabana ส าโรง) 

โครงการ  Knightbridge Sky 
River Ocean ปากน ้า 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-3-60.0  333.0 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

โครงการ B-Republic สุขมุวทิ 
101/1 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 2-0-69.0  80.3   เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

โครงการ Tropicana เอราวณั 
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 2-0-96.9  101.4 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

โครงการ Villa Lasalle สุขมุวทิ 
105 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 2-1-63.0  14.7 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

โครงการ Notting Hill ตวิานนท ์
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-1-43.5  112.7   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิรวม
จ านวน 117.0 ลา้นบาท 

โครงการ The Cabana ส าโรง 
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 3-3-54.0  353.9   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิรวม
จ านวน 430.0 ลา้นบาท 

โครงการ Notting Hill Kaset 
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-2-16.1  129.0   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิรวม
จ านวน 226.95 ลา้นบาท 

โครงการ Pause สุขมุวทิ 103 
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-2-53.0  162.8   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิรวม
จ านวน 182.0 ลา้นบาท 

โครงการ Pause  (A) และ (B) 
สุขมุวทิ 107 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-0-41.0  40.2   เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

โครงการ Pause สุขมุวทิ 115 
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-1-83.0  133.3   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิรวม
จ านวน 210.45 ลา้นบาท 
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รายการ 

  
พืน้ท่ี

โครงการ 
มลูค่าสทุธิตาม ลกัษณะ 

ภาระผกูพนั 
ลกัษณะ
โครงการ 

( ไร่ )  บญัชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
  

โครงการ Knightbridge สะพาน
ใหม ่

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 2-3-
60.0  

561.0   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 
444.4 ลา้นบาท 

โครงการ Pause ID สุขมุวทิ 107 
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 0-3-
90.0  

51.3   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 
133.55 ลา้นบาท 

โครงการ Knightsbridge The 
Ocean ศรรีาชา 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 4-0-4.5  502.2   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 
874.6 ลา้นบาท 

โครงการ Kensington และ 
Nottinghill ศรรีาชา 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 8-1-
65.5  

252.7   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 
889.0 ลา้นบาท 

โครงการ Notting Hill สะพานใหม ่
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 3-3-60  237.5   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 
535.5 ลา้นบาท 

โครงการ KninghtBridge ตวิา
นนท ์

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-2-
83.0  

237.8   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 
440.0 ลา้นบาท 

โครงการ Notting Hill แพรกษา 
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 3-1-
91.0  

184.2   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 
603.93 ลา้นบาท 

โครงการ Kensington พหล-
เกษตร 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-3-
62.0  

117.4   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 185 
ลา้นบาท 

โครงการ Notting Hil 
Charoenkrung 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-1-
79.0  

142.5   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 
159.3 ลา้นบาท 

โครงการ Kensington Kaset 
Campus 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 4-0-
85.0  

201.4   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 
396.0 ลา้นบาท 

โครงการ Knightsbridge 
นราธวิาส 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 2-3-
75.7  

10.7   เงนิมดัจ า ไมม่ ี

โครงการ Kensington Phahol 63 
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 3-3-
14.6  

102.5   เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 182 
ลา้นบาท 

โครงการ Notting Hill Jatujak 
Interchange 

อาคารชุด
พกัอาศยั 

 1-0-92            0.6   เงนิมดัจ า ไมม่ ี
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รายการ 

  
พืน้ท่ี

โครงการ 
มลูค่าสทุธิตาม ลกัษณะ 

ภาระผกูพนั 
ลกัษณะ
โครงการ 

( ไร่ )  บญัชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
  

โครงการในอนาคต 
อาคารชุด
พกัอาศยั 

 ประมาณ 
61 ไร่  

428.8 เป็นเจา้ของ 
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ ในวงเงนิรวมจ านวน 913 
ลา้นบาท 

รวมทัง้ส้ิน     4,517.3     

 
 

4.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุของบริษัทฯ ได้แก่ ห้องชุดของโครงการ Sense of London สขุมุวิท 109  ห้องชดุ
โครงการ Knightbridge สขุุมวิท 107และห้องชุดโครงการ Tropicana เอราวณั ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ลงทุนเพื่อปล่อยเช่า
พืน้ท่ีให้แก่รายยอ่ย เพื่อเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าผู้ซือ้บ้านภายในโครงการดงักลา่ว 

 

รายการ 
พืน้ท่ี 

มลูค่าสทุธิตาม
บญัชี (ล้านบาท) 

มลูค่า
ประเมิน  ลกัษณะ

กรรมสิทธ์  
 ภาระ
ผกูพนั  

(ตร.ม.) 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 (ล้านบาท) 

อาคารชุด Sen of London หอ้ง 219 
(1899/19) 

30.38 0.5 1.7 
 เป็น
เจา้ของ  

 ไมม่ ี 

อาคารชุด Sen of London หอ้ง 220 
(1899/20) 

31.36 0.5 1.8 
 เป็น
เจา้ของ  

 ไมม่ ี 

อาคารชุด Sen of London หอ้ง 221 
(1899/21) 

30.25 0.5 1.8 
 เป็น
เจา้ของ  

 ไมม่ ี 

อาคารชุด Sen of London หอ้ง 222 
(1899/22) 

28.11 0.5 1.6 
 เป็น
เจา้ของ  

 ไมม่ ี 

อาคารชุด Knightbridge สุขมุวทิ 107 หอ้ง 
101 (989/1) 

65.29 3.2 5.9 
 เป็น
เจา้ของ  

 ไมม่ ี 

อาคารชุด Tropicana หอ้ง 101 ( 11/1) 20.34 0.6 1.5 
 เป็น
เจา้ของ  

 ไมม่ ี 

รวมทัง้ส้ิน 205.73 5.7 14.4     
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4.1.3 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

รายการ 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี  
(ล้านบาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ ภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 3.3     

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 51.2 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใช้
ส านกังาน 

29.1 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

ยานพาหนะ 9.4 เป็นเจา้ของ 
เป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั
ตามสญัญาเช่าซื้อบางส่วน

จ านวน 6 ลา้นบาท 

งานระหว่างก่อสรา้ง 266.0 เป็นเจา้ของ   

รวมทัง้ส้ิน 359.0     
 

 

 

4.1.4 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 

รายการ 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

โปรแกรมบญัช ีSUN System 1.1 

ค่าลขิสทิธิ ์Software System 1.5 

รวมทัง้ส้ิน 2.6 

 

5.1 เงนิลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทยอ่ย สรุปดงัตอ่ไปนี ้

    
สัดส่วนเงิน

ลงทุน 
 มูลค่าเงินลงทุนตาม

ราคาทุน  
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ  ณ 31 ธันวาคม 2559  

       ( ล้านบาท )  

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ      
บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 240.2 

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากัด  
ให้บริการบริหารจดัการธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ 100 
28.6 
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สัดส่วนเงิน

ลงทุน 
 มูลค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน  

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ 
 ณ 31 ธันวาคม 

2559  

       ( ล้านบาท )  

บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 500.0 

บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 70.0 

บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหลอ่ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 85 37.5 

บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

    

รวมทัง้สิน้   881.4 

 

5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ 
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือธุรกิจที่สนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึง่จะท าให้
บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯและเพื่อให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่
มีศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน 
โดยการพิจารณาการลงทนุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมนัน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนมุตัิ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

ในการก ากบัดแูลและบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ตวัแทนของบริษัทฯเข้า
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่
เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ ในสดัส่วนที่ เหมาะสม ทัง้นี ้ตัวแทนของบริษัทฯ 
ดงักลา่วมีหน้าที่ติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอยา่งใกล้ชิด และน าเสนอผลประกอบการรวมทัง้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบันโยบายการด าเนินธุรกิจตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม 
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายซึง่อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วหา ข้อพิพาทกบั
หนว่ยงานราชการ หรืออยูร่ะหวา่งการด าเนินการฟอ้งร้อง ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งมีสาระส าคญั (เกินกวา่ร้อยละ 5 
ของสว่นของผู้ถือหุ้น)  
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

 

6.1      ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : ORI 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขทะเบียนบริษัท      : 0107557000381 

ทนุจดทะเบียน : 552,887,427.00 บาท ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 

ทนุช าระแล้ว : 550,634,453.00 บาท ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 

มลูคา่หุ้น : หุ้นละ 0.50 บาท 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

โทรศพัท์ : 02-030-0000    โทรสาร : 02-398-9994 

เว็บไซต์บริษัท    : www.origin.co.th 

 
ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย 
 

  

ช่ือบริษัท : บริษัท ออริจิน้ วนั จ ำกดั (" ออริจิน้ วนั ") 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ทนุจดทะเบียน : 400,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน  

40,0000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
   

ช่ือบริษัท : บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลูชั่น จ ำกัด (" พรีโม ") 

ทนุจดทะเบียน : 53,500,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,350,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ 

อสงัหาริมทรัพย์  
 

http://www.origin.co.th/
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ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 1899/22 หมูท่ี่ 7 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ำกัด (" ออริจิน้ คอนโด ") 

500,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

: 
: 
 
 

: 
: 

บริษัท ออริจิน้ เฮ้ำส์ จ ำกัด (" เฮ้ำส์ ") 

120,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 12,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

: 
: 

 
: 
 

: 

บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ำกัด (" เวอร์ติเคิล ") 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 
: 

บริษัท ออริจิน้ วัน ทองหล่อ จ ำกัด (" วัน ทองหล่อ") 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ำกัด (" ไพรม์ “) 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ำกัด (" สเฟียร์ ") 

1,000,500.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น  

หุ้นบริุมสทิธิจ านวน 50 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ำกัด (" เวอร์ติเคิล 2 ") 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท พรีโม แคมปัส จ ำกัด (" พรีโม แคมปัส ") 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 1899/22 หมูท่ี่ 7 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 
 

: 

บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จ ำกัด (" พรีโม แมเนจเม้นท์ ") 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 1899/22 หมูท่ี่ 7 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 
 

: 

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จ ำกัด (" พรีโม เรียลเตอร์ ") 

2,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 200,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 1899/22 หมูท่ี่ 7 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท พรีโม รีเทล จ ำกัด (" พรีโม รีเทล ") 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 1899/22 หมูท่ี่ 7 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 
 

: 

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จ ำกัด (" อูโน่ ") 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 1899/22 หมูท่ี่ 7 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

: 
: 
 
 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ สำทร จ ำกัด (" ออริจิน้ สำทร ") 

700,000,500.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 15,000,000 หุ้น 

หุ้นบริุมสทิธิ 55,000,050 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

บุคคลอ้ำงอิง 
 
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 

 

 
: 

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

ผู้สอบบัญช ี

 

 

 
 

: 
 
 

 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110  โทรศพัท์ 0-2264-9090 
 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น      -  ไมม่ี – 

 ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  

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

 

 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.origin.co.th/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1 หุ้นสามัญ 

 

 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 552,887,427 บาท และมีทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแล้วจ านวน 550,634,453 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,105,774,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดย
แบง่เป็นทนุ 

1. หุ้นสามญัจ านวน 1,101,268,906 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ช าระแล้วจ านวน 550,634,453  บาท 
2. หุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 4,505,403 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
หมายเหตุ 1.เดิมมีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิจ านวนไม่เกิน 3,150,000 หุ้น มีการใช้สิทธิในเดือนมีนาคมและ
กันยายน 2559 รวมทัง้สิน้ 692,463 หน่วย คิดเป็น 761,683 หุ้น คงเหลือหุ้นสามญัจ านวน 2,388,317 หุ้น : 
บริษัทฯ แจ้งปรับอตัราและราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเนื่องจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 
หนว่ย ตอ่ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หนว่ย ตอ่ 1.1 หุ้นสามญั ราคาใช้สทิธิ 4.0909 บาทตอ่หุ้น 
2. ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559 อนุมตัิจ่ายปันผลระหว่างกาล
เป็นหุ้นสามญั จึงมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 2,117,086 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสทิธิใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย : บริษัทฯ แจ้งปรับอตัรา
และราคาการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิเนื่องจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หนว่ย ตอ่ 1.1 หุ้นสามญั 
เป็น 1 หนว่ย ตอ่ 1.8333 หุ้นสามญั ราคาใช้สทิธิ 2.4545 บาทตอ่หุ้น  

 
7.2   ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

มติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 3,150,000 หน่วย โดยก าหนดจะจดัสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดสรุป
ดงันี ้

ช่ือหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 

ประเภท/ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือไมไ่ด้ เว้นแตโ่อนตามเง่ือนไขในการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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อายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุ้น
รองรับให้แล้วเสร็จตามอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่เสนอขาย 

: ไมเ่กิน 3,150,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรร
ไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิ 

: ไม่เกิน 3,150,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.72 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนเป็น
ครัง้แรก (IPO) จ านวน 450,000,000 หุ้น 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : ก าหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ฯ เป็นผู้พิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูย์บาท)  

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามที่จะก าหนดในข้อก าหนด
สทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ : ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) ร้อย
ละ 50 หรือเท่ากบั 4.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามที่จะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

เง่ือนไขและระยะเวลาการ
ใช้สทิธิ 

 

 

: เว้นแต่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้ดงัที่ก าหนดไว้ในเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่
ของบริษัทฯ เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน นบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  

 “วันก าหนดการใช้สิทธิ” คือ ในวันท าการสุดท้ายของทุกๆ 6 เดือนที่ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้เมื่อครบ
ระยะเวลา 6 เดือนนบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  

โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันท าการสุดท้ายของ  เดือนแรก
ภายหลงัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัที่บริษัทฯ ได้ออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย จะ
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ตรงกบัระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี 
นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลา  

(เดือนที)่ นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

ใช้สทิธิได้ไมเ่กิน 

(ร้อยละของจ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้รับการจดัสรร) 

6 ร้อยละ 10 

12 ร้อยละ 25 

18 ร้อยละ 40 

24 ร้อยละ 60 

30 ร้อยละ 80 

36 ร้อยละ 100 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการ
ใช้สทิธิครัง้ตอ่ๆ ไปได้ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ แตห่ากครบก าหนด
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สิทธิจะ
ถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

“วนัท าการ” หมายถึง วนัท าการของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในระหวา่งเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ลว่งหน้าเป็นระยะไมน้่อยกวา่ 
5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความ
จ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิในระหว่าง 
15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย
และจดัสรร 

: ก าหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558  

วิธีการจดัสรร : จดัสรรโดยตรงให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยไมผ่า่นผู้ รับช่วงซือ้
หลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานแตล่ะราย
จะได้รับไมจ่ าเป็นต้องมีจ านวนเทา่กนั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัต าแหนง่ ประสบการณ์ 
อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัทฯ และ /หรือ
บริษัทยอ่ย 
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เง่ือนไขในการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: 1. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังาน ในวนัก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 

2. เ ง่ือนไขส าหรับผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ พ้นสภาพเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน ในกรณีตา่งๆ ดงันี ้
(ก) กรณีพิการ ในส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลง

สภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถึง
ก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณี
ทัว่ไป 

(ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมถ่ึงก าหนดใช้สทิธิแปลง
สภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทนัที โดยทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ 
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว 
สามารถใช้สทิธิได้ตามกรณีทัว่ไปโดยทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ 

(ค) กรณีเกษียณอายุ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิ
แปลงสภาพให้สามารถใช้สทิธิได้ทนัที และใบส าคญัแสดงสทิธิที่ถึง
ก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณี
ทัว่ไป 

(ง) กรณีการส้ินสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซ่ึงรวมถึงการ
ลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพจะถูก
ยกเลิกไป และใบส าคญัแสดงสิทธิที่ก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้
แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วนัหลงัจากสิน้สภาพการจ้างงาน หรือ
สิน้อายใุบส าคญัแสดงสทิธิแล้วแตอ่ยา่งใดจะถึงก่อน 

3. หากกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวครบอายุตามที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และ /หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืดงักลา่ว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจโดยสมบรูณ์ ในการพิจารณาก าหนดหรือ
แก้ไขเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไป
จากที่ได้ระบมุาข้างต้นได้ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่
ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 
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สทิธิและประโยชน์อยา่งอื่น
นอกจากสทิธิและประโยชน์
ตามปกติของหุ้นสามญั 

: -ไมม่ี-  

ตลาดรองของใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่
เกิดจากการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทัง้จ านวน 3,150,000 หน่วย ราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงในอตัราร้อยละ 0.26 บนสมมติฐานราคาตลาด
ของหุ้นบริษัทฯ คือ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนครัง้แรก  (IPO 
Price) ที่เทา่กบั 9.00 บาทตอ่หุ้น และราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ต ่ากวา่ราคา IPO ร้อยละ 50 จะเทา่กบัราคาใช้สทิธิ ที่ราคา 4.50 บาท
ตอ่หุ้น 

  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และ
สิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution)  
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทัง้จ านวน 3,150,000 หน่วย ส่วนแบ่ง
ก าไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นจะลดลงในอตัราร้อยละ
0.52 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียง เดิมโดยค านวณ
เปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน
603,150,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนให้แก่ประชาชนครัง้แรกและการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้
จ านวน) 

โดยในปี 2559 มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน รวมทัง้สิน้ 692,463 
หนว่ย คิด 761,683 หุ้น : บริษัทฯแจ้งปรับอตัราและราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธิเนื่องจากมีการจ่ายหุ้นปันผล 
จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.1 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ 4.0909 บาทต่อหุ้น) คงเหลือสิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 2,457,537 หนว่ย 

7.3     การออกหลกัทรัพย์อื่นนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตามข้อ 7.2 

-ไม่ม-ี 
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7.4 ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รายช่ือผู้ ถือหุ้น และสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ น เ ว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่า ย 
เงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแตล่ะปี ทัง้นี ้คณะกรรมการ

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ

1 นายพีระพงศ์  จรูญเอก 330,072,186.00           29.97

2 นางอารดา  จรูญเอก 233,405,520.00           21.19

3 นายนเรศ  งามอภชิน 121,000,000.00           10.99

4 นายสมพงษ์  ชลคดีด ารงกุล 58,804,000.00              5.34

5 บริษัท ทนุพีรดา จ ากัด 55,000,000.00              4.99

6 ด.ช. พีระ  จรูญเอก 48,399,981.00              4.40

7 ด.ญ. รดา  จรูญเอก 48,399,981.00              4.40

8 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 25,000,000.00              2.27

9 CHASE NOMINEES LIMITED 16,666,666.00              1.51

10 นางวารุณี  ชลคดีด ารงกุล 9,355,000.00                0.85

ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ 155,165,572.00           14.09

รวม 946,103,334.00           85.91

ยอดรวมทุนช ำระแล้ว 1,101,268,906.00        100.00

ผู้ถอืหุ้นสัญชำติไทย 1,050,435,391.00        95.38

ผู้ถอืหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว 50,833,515.00              4.62
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บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นเป็นหลัก เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงิน
กู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม 

จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.21667 
บาทตอ่หุ้น ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย  

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2559 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการงวดคร่ึงแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.104 บาท 

 และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2559 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากก าไรสะสมของบริษัทและผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.3704 บาท 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทยอ่ยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทยอ่ย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทยอ่ยมีอ านาจอนมุตัิให้
จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทยอ่ยมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี  ้
คณะกรรมการบริษัทยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพื่อผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เชน่ 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การส ารองเงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่าย
ช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบริษัทยอ่ยพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม 

7.6 ยอดหนีค้งค้างในการออกตั๋วเงนิและหุ้นกู้ 

 
7.6.1 ภาระคงค้างจากการออกตั๋วเงนิ (รวมถงึตั๋วแลกเงนิและตั๋วสัญญาใช้เงนิ)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีภาระคงค้างจากการออกตัว๋แลกเงินของบริษัทฯ คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 
196.71 ล้านบาท 
 

7.6.2 ภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้ 
ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559  มีมติอนมุตัิออกหุ้นกู้ ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท โดย 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1 ในวงเงิน 1,200 ล้านบาท 
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8.      โครงสร้างการจัดการ 
 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจดัการตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2559 ซึ่งประชมุ
เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8.1    คณะกรรมการบริษัทฯ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจ านวน 10 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ  
2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 
3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ  
4.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ  
5.  นางอารดา จรูญเอก กรรมการ  
6. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการ  
7.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  
8. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ กรรมการอิสระ 
9.  นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการอิสระ  
10.  นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ  

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

                                     

   
 

 สว่นท่ี 2 ข้อที่ 8 หน้าที่ 61 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ คือ นายพีระพงศ์ จรูญเอก หรือ นางอารดา จรูญเอก ลงลายมือช่ือ
ร่วมกบั นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส หรือ นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ รวมเป็นสองคน พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  

การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  

การเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2557  2558 และ 2559 สรุปดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

หมายเหตุ จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 
1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 12/12 12/12 12/12 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ

วนัที่ 6 ก.พ. 2557 

2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 4/5 11/12 12/12 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 10 ต.ค. 2557 

3. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส - 7/9 11/12 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 9 พ.ค. 2558 

4.  นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 
 

- - 5/6 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 28 ก.ค. 2559 
แทน นางวีณา อรัญญ
เกษม 

5.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 12/12 12/12 12/12 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 16 ธ.ค. 2552 

6. นางอารดา จรูญเอก 12/12 12/12 12/12 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 16 ธ.ค. 2552 

7.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ - - 5/6 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 28 ก.ค. 2559 
แทน นางสาวศิรินทรา 
จริยคณุ 

8.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร 12/12 11/12 12/12 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 6 ก.พ. 2557 

9.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 12/12 12/12 12/12 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 6 ก.พ. 2557 

10.  นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง - - 6/6 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 28 ก.ค. 2559 
แทน นางสาววรุณ
รัตน์  จู้จินดา 

11. นางวีณา อรัญญเกษม 5/5 10/12 6/6 ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งเม่ือวนัที่ 18 
มิ.ย. 2559 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

                                     

   
 

 สว่นท่ี 2 ข้อที่ 8 หน้าที่ 62 

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

หมายเหตุ จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 
12. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ 12/12 12/12 6/6 ลาออกจากการด ารง

ต าแหน่งเม่ือวนัที่   18 
มิ.ย. 2559 

13. นางสาววรุณรัตน์  จู้จินดา 10/10 12/12 6/6 ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งเม่ือวนัที่   18 
มิ.ย. 2559 

14. ดร. วาสเุทพ ภาณววฒัน์ 1/1 - - ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งเม่ือวนัที่ 12 
มิ.ย. 2557 

15. พลต ารวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ์ 1/1 - - ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งเม่ือวนัที่   12 
มิ.ย. 2557 

16. นางวทัธยา พรพิพฒัน์กลุ 2/2 - - ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งเม่ือวนัที่   14 
มิ.ย. 2557 

 

8.2   ผู้บริหาร 

8.2.1  คณะกรรมการบริหาร   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการบริหาร 
3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการบริหาร 
4. นางอารดา จรูญเอก กรรมการบริหาร 
5. นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว กรรมการบริหาร 
6. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร 
7.  นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ กรรมการบริหาร 
8.  นายสมสกลุ แสงสวุรรณ กรรมการบริหาร 
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โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

8.2.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผู้บริหาร1 ของบริษัทฯ มีจ านวน 11 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  
2.  นางอารดา จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร (COO) 
3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
4.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี 
5. นายจิรฐา  วรปรางกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด  
6. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการ 
7. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 
8. นายชยัวฒัน์ จกัรแต ๋ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจใหม ่
9. นายวาทยทุธ์ ทองพรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาองค์กรและส านกับริหาร 
10. นางสาวรวีกร บญุพรม ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
11. นางมะลวิลัย์ บตุรชาต ิ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

หมายเหต:ุ   1ตามค านิยามของ “ผู้บริหาร” ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ที่กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนเข้าอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการ

ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
หลกัสตูรที่จดัโดยสถาบนัอื่น ในปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม และร่วมสมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 
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รายช่ือ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 

2. Ultra Wealth Plus รุ่น 2 
3. The NEXT Real รุ่น 1 
4. สมัมนา"อสงัหาริมทรัพย์ ดชันีหลกัชีเ้ศรษฐกิจปี 2016" 
5. CSI “กลยทุธ์การบริหารเงินลงทนุให้ได้…ผลตอบแทนดีทีส่ดุ”  

(CSI) รุ่นที่ 9 
6. SD Forum ในหวัข้อ “ทิศทางการขบัเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการ

พฒันาที่ยัง่ยืน” 
2.  นางอารดา จรูญเอก 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 

2. Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 
3. สมัมนาผ่ากลยทุธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2559 
4. The NEXT Real รุ่น 1 

3. นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 
4. นายจิรฐา วรปรางกลู - 
5.  นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว   1.การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร (Risk Management) 
6. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 1. การจดัท า KPI และ PDCL BD 

2. Hotel Development Nightmares 
3. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 

7. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ 1. การจดัท า KPI และ PDCL BD 
2. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 

8. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 
2. สมัมนารถไฟฟา้มาหานคร พลิกโฉมเมืองเร่งเคร่ืองลงทนุ 

9. นายชยัวฒัน์ จกัรแต ๋ 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 
10.  นายวาทยทุย์ ทองพรหม 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 

2. สมัมนาผ่ากลยทุธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2559 
11. นางสาวรวีกร บญุพรม - 
12. นางมะลิวลัย์ บตุรชาต ิ 1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้ในปี 2559 

และก้าวทนั IFRS ฉบบัใหมท่ี่จะถกูน ามาใช้ในอนาคต 
2. การยื่นงบการเงินของผู้ท าบญัชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

3. เจาะประเด็นเอกสารรับจา่ย Update กฎหมายใหมล่า่สดุ 
เคล็ด(ไม)่ลบักบัอนสุญัญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน Double 
Taxation 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2557 มีมติแต่งตัง้ นางสาววาริศา วาระ
แก่นทราย เป็นเลขานกุารบริษัท (รายละเอียดข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ตามเอกสารแนบ 1) 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 
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1. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบตัิตามมติ

และนโยบาย 
3. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นที่เก่ียวกับข้อกฎหมาย  

ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบตัิตาม
อยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษัทฯ 

4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 

5. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
5.1 ทะเบียนกรรมการ 
5.2 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
5.3 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5.4 รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
5.5 รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 

6.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

8.4     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1    ค่าตอบแทนของกรรมการ  

1)  คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2559 ได้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ยอ่ยของบริษัทฯ โดยจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นรายครัง้ที่ประชมุ 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

 ประธานกรรมการ ได้รับเบีย้ประชมุจ านวน 40,000 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการ ได้รับเบีย้ประชมุจ านวน 20,000 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

ทัง้นี ้การก าหนดคา่ตอบแทนดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนใน
รูปของเงินเดือนแล้ว 

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบีย้ประชมุจ านวน 20,000 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบีย้ประชมุจ านวน 15,000 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบีย้ประชมุจ านวน 10,000 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 
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 กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบีย้ประชมุจ านวน 7,500 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบีย้ประชมุจ านวน 10,000 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบีย้ประชมุจ านวน 7,500 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 ถึง ปี 2559 สรุปดงัตอ่ไปนี ้
        

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เบีย้ประชุม (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 150,000 365,000 502,500 
2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์  30,000 190,000 340,000 
3. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส - 140,000 415,000 
4. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ1  - - 100,000 
5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก2 - - - 
6. นางอารดา จรูญเอก2 - - - 
7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์3  - - 100,000 
8. นายสหสั ตรีทิพยบตุร 180,000 310,000 482,500 
9. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 160,000 280,000 420,000 
10. นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง4 - - 180,000 
11. นางวีณา อรัญญเกษม 40,000 170,000 80,000 
12. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ2 - - - 
13.  นางสาววรุณรัตน์  จู้จินดา 140,000 280,000 152,500 
14.  ดร. วาสเุทพ ภาณววฒัน์ 10,000 - - 
15.  พลต ารวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ์ 10,000 - - 

รวม 740,000 1,735,000 2,772,500 
หมายเหต ุ 1 แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางวีณา อรัญญเกษม 

  2กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมม่ีค่าเบีย้ประชมุ 

  3 แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางสาวศิรินทรา จริยคณุ 
  4 แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา  

2)  คา่ตอบแทนอื่น 

 จากมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออก
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมจ านวน 3,150,000 หนว่ย ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้กรรมการจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่ก าหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 รวมจ านวน 850,500 หนว่ย   
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8.4.2    ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

1)  คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน   

 คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ส าหรับปี 2557 - 2559 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(หน่วย: บาท) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

คา่ตอบแทน (เงินเดือน และโบนสั) 10* 15.14 10 22.97 12 36.53 
 
*นายสมสกลุ แสงสวุรรณ และนายวาทยทุธ์ ทองพรหม ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 18 มิถนุายน 2559 
**นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว และนายชยัวฒัน์ จกัรแต๋ ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 
***นายจิรฐา วรปรางกลู ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
****ไมร่วมนายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส และนายนิวติั ลมนุพนัธ์ เน่ืองจากกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะไมไ่ด้รับค่าตอบแทนแต่อยา่งใด 
*****คณะกรรมการบริษัท รับทราบการลาออกของนายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2559 

2)  คา่ตอบแทนอื่น 

นอกจากการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในรูปของคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว 
จากมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมจ านวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดเป็นวนัที่ 1 ตุลาคม 2558 รวมจ านวนไม่เกิน 734,000 หน่วย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 25 ของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และในปี 2559 มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายน จ านวน 692,463 หนว่ย  

8.5    บุคลากร 

8.5.1 บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 , 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวน
พนกังานทัง้สิน้ 129 คน , 248 คน และ 384 คน  ตามล าดบั ซึง่ไมร่วมกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
โดยสามารถแบง่ตามสายงาน สรุปดงันี ้ 

สายงาน (หน่วย: คน) 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 ธันวาคม 2559 

ฝ่ายการขายและการตลาด 45 67 92 

ฝ่ายพฒันาโครงการและ
บริหารงานก่อสร้าง 

8 31 64 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 12 22 35 
ฝ่ายบริหารงานนิติบคุคล 38 82 127 
ฝ่ายบญัชี และการเงิน 15 20 29 
ฝ่ายส านกังานบริหาร 11 26 37 

รวม 129 248 384 
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8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  
คา่ตอบแทนพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) ส าหรับปี 2557 2558 และ 2559 มีจ านวน 27.04 ล้านบาท 72.25 

ล้านบาท และ 148.86 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนพนกังานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนสั และ
อื่นๆ เช่น คา่เดินทาง และเบีย้เลีย้ง เป็นต้น 
 
8.5.3 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 (รวมทัง้ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 และได้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยในเครือครบทกุบริษัท 

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญกับพนักงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ระดับ เพราะเป็นปัจจัยหลกัแห่ง

ความส าเร็จ และการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ บคุคลากรเป็นสิ่งที่มีคณุค่าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบาย
เพื่อมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะ และความคิดของพนกังาน เพื่อปรับปรุงการท างานในทกุด้านของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง 
อนัสง่ผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคณุคา่เชิงนวตักรรมให้แก่บริษัทฯ ซึง่ถือเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ที่ส าคญั
ของบริษัทฯ   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริม และด าเนินการให้มีการสมัมนา และการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้การจดั 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้บริหาร และพนกังานในทุก 
ต าแหน่งให้สามารถปรับปรุงคณุภาพงานเพื่อสะท้อนการท างานอย่างมืออาชีพ อีกทัง้ บริษัทฯ เน้นเปิดโอกาสให้คนรุ่น
ใหม่ก้าวขึน้มารับผิดชอบและมีสว่นร่วมในการบริหารและผลกัดนัความส าเร็จของบริษัทฯ โดยเน้นการท างานเป็นกลุม่
ยอ่ย เพื่อลดปัญหาด้านการสือ่สารและช่วยให้การตอบสนองลกูค้าทัง้ภายในและนอกองค์กรเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้
บริษัทฯ บรรลตุามเปา้หมายที่วางไว้  

8.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน  

ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2559) บริษัทฯ เช่ือว่าได้ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของทางราชการ
อยา่งครบถ้วนแล้ว และไมเ่คยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนยัส าคญั และบริษัทฯ ไมท่ราบวา่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน
ที่ค้างอยูห่รือจะเกิดขึน้ ณ ขณะนีแ้ตอ่ยา่งใด 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

 
9.1    นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

  
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินธุรกิจโดยยดึแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมทัง้หลกัเกณฑ์ว่าด้วย ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี ้
พนกังาน รัฐ ลกูค้า ตลอดจนประชาชนทัว่ไปและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และสามารถบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

การบริหารงานของบริษัทฯ มีการแบ่งหน้าที่ไว้อยา่งชดัเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
ก ากับดูแลการบริหารงานของผู้ บริหารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ และผู้ บริหารมีหน้าที่
บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลก าไร โดยการท าหน้าที่ดังกล่าวทัง้คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารจะปฏิบัติและร่วมกัน
รับผิดชอบตอ่ทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นพนกังาน เจ้าหนี ้รัฐ ลกูค้า และสงัคม 

บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อักษรโดย
ครอบคลมุถึงการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามหลกักฎหมายอนัเป็นกติกาสากล โดยนโยบายดงักลา่ว
ได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับรู้เพื่อน าไปปฏิบัติและได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.origin.co.th ส าหรับใช้ในการอ้างอิงตอ่ไป โดยบริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคูม่ือ
จรรยาบรรณธุรกิจประจ าปี เพื่อให้ทนัตอ่ปัจจบุนัและสอดคล้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้น าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ตามค าแนะน าของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมายึดถือและปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการปฏิบตัิแบ่งออกเป็น 6 หมวด โดยมี
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
2. การปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
3. บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
5. การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง 
6. เลขานกุารบริษัท 
 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  
1.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้นจึงให้ความส าคญั เคารพสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุ
รายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง สทิธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ
อย่างเสมอภาคกนัประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
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ลงคะแนนเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับสว่นแบ่งก าไร และเงินปันผลอย่าง
เท่าเทียม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ  ทนัเวลา
และเท่าเทียมกนั ตลอดจนการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงได้อยา่ง
เต็มที่ และในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะท าการเปิดเผย
ข้อมลูสารสนเทศให้ทราบโดยทนัที ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึง
หลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่กฎหมายก าหนด เพื่อคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ 
 1.2  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.) ในการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะก าหนดวนั เวลาและสถานที่จัด
ประชุมทัง้ในเร่ืองสถานที่ และเวลาที่เหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วม
ประชุม โดยบริษัทฯ จะไม่จดัประชมุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และจะเร่ิมประชุมในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกกบัการเข้า
ร่วมประชุม และผู้ ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งหลกัฐานการลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ  ล่วงหน้าเพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้องก่อนวนัประชมุ นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะเลือกสถานที่จดัประชมุที่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชมุ
ของผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2559 บริษัทฯ จดัประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 3 ครัง้ โดยจดัประชุม ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางมาประชุมได้
สะดวกเนื่องจากมีระบบขนสง่มวลชน และทางด่วนศรีรัช ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดัสง่แผนที่ของสถานที่ประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
หนงัสอืเชิญประชมุ 

2.) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ
วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ทัง้นีใ้นวนัประชุม ทางบริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่และตวัแทนของที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท าการตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาบตัรประชน ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือบตัร
ข้าราชการในกรณีบคุคลธรรมดา และหนงัสือรับรองบริษัท ส าเนาบตัรกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ในกรณีนิติ
บคุคล 

3.) บริษัทฯ จดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่อติดในหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ หรือกรรมการอิสระโดยไม่
คิดคา่ใช้จ่าย ณ จดุรับลงทะเบียน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

4.) บริษัทฯ สง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทกุท่านเข้าร่วมประชุม โดยประธาน
กรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นอกจากนีย้ังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้ สอบบัญชีภายนอกหรือ
ตวัแทน ท่ีปรึกษากฎหมายหรือตวัแทน เข้าร่วมประชมุเพื่อรับฟังความเห็น ตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 
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5.) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่ก าหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญั 
หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทนัหนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ และกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องจะเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในท่ีประชมุด้วย โดยในปี 2559 ที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมม่ีการเพิ่มวาะอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุให้ทางที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

และในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ใช้วิธีการลง – นบัคะแนนเสียงแบบบาร์โค้ด (Barcode) โดย
ก่อนเร่ิมประชุม ผู้ด าเนินรายการจะขอตวัแทนผู้ ถือหุ้นเพื่อมาท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนบัและตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชมุสามญัประจ าปี และวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยมีการเปิดเผยไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้ และมีการแจ้งวิธีการลง – นบั
คะแนนเสียงก่อนการประชมุ และในทกุวาระการประชมุ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งเทา่เทียมกนั 

6.) บริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยน าข่าวสารต่างๆ 
และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมลว่งหน้า 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวกและครบถ้วน  

7.) การจดบนัทกึรายงานการประชมุ ให้บนัทกึให้ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทกึประเด็นซกัถามและ
ข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และบริษัทฯ จะน ารายงานการประชมุผู้ ถือ
หุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงน าสง่รายการประชุมดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือน าสง่ไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ 
ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด 

8.) ภายหลงัการประชมุ บริษัทฯ จะท าการแจ้งมติการประชมุผุ้ ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงในแตล่ะวาระให้ผุ้ ถือ
หุ้นรับทราบ ผ่านการแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.origin..co.th เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุ และไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุได้รับทราบผลการประชมุโดยทนัทีและเทา่เทียมกนั 

9.) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปัน
ผล) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ปอ้งกนัปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สญูหาย หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้น
ลา่ช้า 

บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในด้านตา่งๆ และไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสทิธิหรือ
ลดิรอนสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  

1.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น    
  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดแูลให้ผู้บริหารและพนกังาน ท างานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีความ
ส านึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผลของการปฏิบตัิงาน เพื่อท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือถือ และยอมรับในการตดัสนิใจ
วา่การด าเนินการใดๆ กระท าด้วยความเป็นธรรม และค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย 
          นอกจากนี ้ยงัต้องให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนไมว่า่จะด้วยการแสดงความเหน็ 
ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสยีงลงมติร่วมตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัตา่งๆ รวมทัง้การเลอืกตัง้คณะกรรมการบริษัท 

http://www.origin..co.th/
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และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  การจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ
บญัชีในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามความเป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบ
ได้ ทัง้นีก้ารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี และ
ต้องน าเสนอนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตัง้ใจและได้

ก าหนดแนวทางในการดแูลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ย ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย หรือผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว โดยความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจากบริษัทฯ เป็นดงัตอ่ไปนี  ้

1.) การประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะมีการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมลว่งหน้าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาใน

การพิจารณาข้อมลูและวาระตา่งๆ ที่ก าหนดในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะมีการระบขุ้อเท็จจริงในแต่ละวาระ ความเห็นของ
ทางคณะกรรมการ เพื่อประกอบการตดัสนิใจ และนอกจากมีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัท
ฯ ยงัมีการประกาศนดัประชมุผู้ ถือหุ้นทางหนงัสือพิมพ์รายวนัติดต่อกนัไม่น้อยกวา่ 3 วนัและเผยแพห่นงัสอืเชิญประชุมและ
เอกสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.origin.co.th ลว่งหน้าอยา่งน้อย  30  วนัก่อนวนัประชมุ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นไทยและตา่งชาติสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งเทา่เทียมกนั และได้รับข้อมลูที่ครบถ้วนเพียงพอก่อนวนัประชมุ 

และหากผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉันทะทัง้แบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เร่ือง การก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทัง้รูปแบบทัว่ไป และรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยผู้
ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบ
อยา่งเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสยีงแทนตนได้  ส าหรับหนงัสอืมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสยีงแทน
แตม่ิได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นัน้เอง  
  วาระการเลือกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตัง้กรรมการได้เป็นรายบคุคล โดยคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หุ้นเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นตอ่ 1 คะแนนเสยีง 
  การประชมุได้ด าเนินไปตามวาระการประชมุโดยไมม่ีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่ได้ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ
ผู้ ถือหุ้น และได้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคมุการประชมุและเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติใน
วาระการประชมุนัน้ๆ  

2.) การก าหนดนโยบายการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน และการเก็บรักษาข้อมลู 
 ส าหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในเร่ืองดังกล่าวและน าไปบังคับใช้กับ

ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ น าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
สว่นบคุคล โดยมีการประกาศให้ทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรับทราบถึงนโยบายดงักลา่ว เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
ไม่ท าการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ประกาศก าหนดให้เป็นช่วง “Black Out Period” และถึงแม้ว่า
บริษัทฯ จะไม่ได้ก าหนดว่าเป็นช่วง “Black Out Period” ก่อนการประกาศผลประกอบการประจ าไตรมาสหรือประจ าปี 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีลว่งรู้ถึงผลการประกอบการของบริษัทฯ ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องตระหนกัว่าตนได้
ครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ อยู ่และห้ามซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการให้ข้อมลูดงักลา่วตอ่บคุคลภายนอก
จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบการแก่สาธารณชนแล้วรายละเอียดในเร่ืองนีไ้ด้เปิดเผยในหวัข้อการก ากับดแูล
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ข้อมลูภายใน ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2559 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัเร่ืองผลประโยชน์ที่ขดัแย้งกนัไว้ในข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจและ
คูม่ือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานไมพ่งึด าเนินการ
ใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  โดยในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทฯ ได้มีการกระท ารายการท่ีมีความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

3.) รายการการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 

 ในปี 2559 บริษัทฯ ยงัคงมีรายการระหว่างกันในลกัษณะที่เป็นไปตามเง่ือนไขทัว่ไป และเป็นการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทฯ โดยไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไมม่ีลกัษณะเป็น
การให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือค า้ประกนัแก่บริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย  

4.) การท ารายการเก่ียวโยงกนั 

บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการท ารายการเก่ียวโยง หากมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั จะต้อง
มีการขออนุมตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการท ารายการและเปิดแผนข้อมลูตามระเบียบ
ปฏิบตัิ ทัง้นีใ้นปี 2559 ที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมไ่ด้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมิได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหนว่ยงานก ากบัดแูล 

3.  การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการท างานร่วมกนักบัผู้มีสว่นได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจดัการผลประโยชน์เป็น
สิ่งที่บริษัทฯ ระมัดระวังและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร คูค้่า ลกูค้า เจ้าหนี ้รวมถึงสงัคมโดยรวม 
 

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
บริษัทฯ ตัง้มัน่ในความยตุิธรรม และความมีคณุธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่ผู้หนึง่ผู้ใดอย่าง

ไมเ่ป็นธรรม ไมใ่ช้วิจารณญาณ หรือความสมัพนัธ์สว่นตวัตดัสนิ และให้โอกาสเทา่เทียมกนัโดยไมแ่บง่แยก เชือ้ชาติ สญัชาติ 
ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสงัคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลกัที่จะสร้างสรรค์
โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชน โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้
เสยีทกุฝ่ายไว้ดงันี ้ 

1. ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขนัได้ในระยะ
ยาว และแบ่งปันผลก าไรให้ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทัง้น าเสนอข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั 

2. พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน 
(KPI) ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การ
สนบัสนุนเร่ืองการศึกษาต่อของพนกังาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทัง้
บริษัทฯ ยงัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานและสวสัดิการตา่งๆ ก ากบัดแูลเร่ืองความปลอดภยั 
และสขุอนามยัที่ดีในสถานท่ีท างาน ดงันี ้
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1 ) พิจารณาคดัเลอืกพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจใุนต าแหนง่ที่สงูขึน้ก่อนการ
สรรหาจากภายนอก  โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัทฯ  มุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้  
ความสามารถ มีทศันคติที่ดี เข้ากบัองค์กรได้มาร่วมงานกบับริษัทฯ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแต่ละ
หนว่ยงาน โดยค านงึถึงการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

2 ) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน  โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน  และดูแล
พนกังานทกุระดบั ให้ได้รับการพฒันาตามทิศทางดงักลา่วอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่อง เพื่อให้สามารถท างานในหน้าที่
ปัจจบุนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสงูขึน้ในอนาคต 

3 ) บริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวสัดิการ ให้เป็นไปโดยยตุิธรรมและทดัเทียมกบับริษัทชัน้น า และปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะในปัจจบุนัอยู่เสมอ และจะใช้ระบบคณุธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขัน้เงินเดือน 
และการเลือ่นต าแหนง่ โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแตล่ะบคุคลประกอบกนั 

4 ) ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันท างาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกนั ซึง่ถือเป็นวฒันธรรมองค์กรที่ส าคญัของบริษัทฯ ซึง่ท าให้ผลประการของบริษัทฯสามารถเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) กระบวนการสรรหาบุคลากร 
บริษัทฯ มีการก าหนดคณุสมบตัิของพนกังานอยา่งชดัเจนตามลกัษณะงาน ไมน่ าความแตกตา่งด้านเชือ้ชาติ 

สผิีว เพศภาวะ ศาสนา สญัชาติ ภมูิหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมอืง อายหุรือความทพุพลภาพ มาเป็นปัจจยั
ในการพิจารณาและตดัสนิการจ้างงาน โดยจะคดัเลอืกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกระบวนการคดัเลอืกตามวธีิการที่
ก าหนดไว้ นอกจากนีห้ากมีต าแหนง่งานวา่งลงหรือมีต าแหนง่งานใหมเ่กิดขึน้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบคุลากรที่
เหมาะสมจากพนกังานภายในของบริษัทฯ ก่อนการคดัเลือกจากบคุลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบคุคลที่เหมาะสม 
บริษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก  โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้  ความสามารถ มี
ทศันคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกบับริษัทฯ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดย
ค านงึถึงการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

(2) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาบคุลากรทกุระดบั โดยมีนโยบายการพฒันาพนกังานอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพ และความสามารถของพนกังานโดยสนบัสนนุทัง้การจดัการฝึกอบรม
ให้แก่พนกังานและมีสวสัดิการสนบัสนนุเร่ืองทนุการศกึษาตอ่ให้แก่พนกังานโดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ มี
การพฒันาฝึกอบรมพนกังานอยา่งตอ่เนื่องทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานในการ
เพิ่มศกัยภาพในการท างาน และความรู้ด้านอื่นๆ ทัว่ไป ทัง้ด้านกฎหมาย หรือสวสัดิการตา่งๆ หรือสง่พนกังานไปอบรม
กบัหน่วยงานตา่งๆ ภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ โดยน าความรู้ที่ได้มาใช้กบัการท างาน
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึน้  รวมถึงกระตุ้ นและสร้างเสริมความร่วมมือในการท างานเป็นทีม  รักษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานด้วยกนัและระหว่างหวัหน้างานและผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งในปี 2559 นี ้บริษัทฯ มีพนกังาน
ทัง้หมด 396 คน มีการอบรมทัง้หมดคิดเป็นจ านวนรวม 5,203.5 ชัว่โมง เทียบเป็น 13.14 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี  

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน  รวมไปถึงเร่ืองของการสร้างความสขุในการ
ท างาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทัง้ปี เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียด  และส่งเสริมการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีของพนกังานในองค์กร เพื่อประสทิธิภาพในการท างาน ลดปัญหาเร่ืองของการสือ่สารระหวา่งแผนก
ในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตา่งๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2-10 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม)  
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(3) การจ่ายผลตอบแทนในการท างาน 
บริษัทฯ จดัให้มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังาน และให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสม

ตามศกัยภาพ ต าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนกังาน ซึ่งสอดคล้องกบัผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนกังานได้รับเป็นประจ าทกุเดือน
แล้ว ในทกุต้นปี บริษัทฯ จะก าหนดเปา้หมายการท างานท่ีชดัเจนร่วมกบัพนกังานโดยมีดชันีชีวดัความส าเร็จ (KPI) ใน
การค านวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (โบนสั) ทัง้ยงัจดัให้มีสวสัดิการอื่นๆ แก่พนกังาน และมีกิจกรรมส าหรับ
พนกังาน เช่น จัดงานปีใหม่และจบัสลากให้รางวลัพิเศษกับพนกังานจ านวนมาก  และกิจกรรมงานเลีย้งกลางปีเพื่อ
มอบรางวัลให้แก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร  (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2-10 ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม) 

(4) สขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม  

เช่น การก าหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภยับริเวณพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ โดยก าหนดให้พนกังานต้องสวมหมวก
นิรภยัทุกครัง้เมื่ออยู่บริเวณพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อระบบป้องกนัอบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบตัิงาน 
การจดัให้มีสถานที่ท างานที่สะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายที่อาจเกิดขึน้  ทัง้จากอคัคีภยั และโรคภยั เป็นต้น 
ในส่วนของพนักงานบริษัทจัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2-10 ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม) 

 

3. ลูกค้า  :  บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความ
กระตือรือร้น  พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตัง้ใจ และใส่ใจ เพื่อให้ลกูค้า
ได้รับข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าของบริษัทอย่างถกูต้อง ดแูลผู้ รับบริการดจุญาติสนิท บริการด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเช่ือถือ เน้นรักษาความลบัของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิพืน้ฐานของผู้บริโภค 
อาทิ การผลิตที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ  และบริการหลังการขายที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุ อีกทัง้ยงัมุ่งมัน่ท าการวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรม
ของโครงการอาคารชดุให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชัน่การใช้
งานห้องชุดที่คุ้ มค่า (Best Function Unit Plan Design) จัดตัง้ Call Center เบอร์ 02 300 0000 
เพื่อตอบค าถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสยัเพื่อเป็นช่องทางให้ลกูค้าสามารถติดต่อกบับริษัทฯได้
โดยตรง 

4. คู่ ค้า :  การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิต่อคู่ค้าตาม
สญัญาที่ตกลงกนัและยดึมัน่ตามหลกักฎหมาย และปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามหลกักการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี (CG) โดยบริษัทฯ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน (Standard Operation Procedure : SOP) 
ในการจดัซือ้ จดัจ้างผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้มีโอกาศเข้า
มาประมลูงานตามขัน้ตอน และเป็นการคดัเลอืกคูค้่าที่เหมาะตามเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด 

5. คู่แข่ง :  บริษัทฯ ยึดหลกัการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สจุริตเพื่อ
ท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า การแขง่ขนัจะไปเป็นอยา่งเป็นธรรม  
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6. เจ้าหนี ้:  บริษัทฯ ปฏิบตัิตามสญัญาและกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีท้ี่ให้การ
สนบัสนนุเงินกู้ของบริษัทฯ 

7. สังคม :  บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม รวมทัง้ให้
การสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกือ้กูลสงัคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม เป็นไปตามโครงการ
ช่วยเหลือสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการตลอดมา อีกทัง้จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจะดแูลเอาใจใสเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีนโยบายที่
ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่ เสมอ  
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2-10 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

 
3.2  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการดแูลผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  
ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วย

กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
จดหมาย ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

เว็บไซต์  http://www.origin.co.th > Whistleblower 
ส าหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรงทาง  

E-mail ในระบบของบริษัท หรือ กลอ่งสือ่สารภายในองค์กร ที่จะสือ่สารโดยตรงกบัผู้บริหารระดบัสงู 
 
3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
ผู้มีสว่นได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกบัคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ) สามารถ

ร้องเรียน ได้ที่ Email: Whistleblower@origin.co.th ทัง้นีบ้ริษัทฯ ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 
รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลบัของข้อมลูเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแส 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะน าเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 
 

 3.4   ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดแูลให้บริษัทฯ มีการติดตอ่สือ่สารและเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา แก่นกัลงทนุ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น 
เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ การจดัประชมุและการแถลงขา่วต่างๆ รวมทัง้การใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล์ 
ที่สามารถรับ-สง่ข้อมลูได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว รวมทัง้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเร่ืองดงักล่าว
ด้วย 
 
 

http://www.origin.co.th/
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 3.5  งานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ จัดให้มีนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ ที่เก่ียวข้องทุกกลุ่ม ทัง้พนักงาน ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้
นกัวิเคราะห์อยา่งเทา่เทียมกนั เป็นธรรม และทัว่ถึง ผา่นกิจกรรมสือ่สารท่ีหลากหลาย 
 

  ข้อมลูติดตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 
นางสาวฐิติมา  กลุจิตติอมร 
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 ที่อยู ่  :  เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 
     จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 อีเมล์  : ir@origin.co.th 
 เว็บไซต์    : www.origin.co.th 
 โทรศพัท์  :  (662) 030 0000 
 Fax  : (662) 398 9994 
 

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบายที่ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ และยดึ

มั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนกังาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ 

ดงันัน้ เพื่อแสดงถึงความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทในทกุรูปแบบ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 
2558 บริษัทฯ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทจุริตของ
ภาคเอกชน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรก าหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น” เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

นโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิส าคญัเพื่อเป็นแนวทางในการ
น าไปปฏิบตัิ กลา่วคือ ไม่กระท าหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้าน
การทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด  จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในช่วย
ให้บริษัทบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ 
และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจดุออ่น รวมถึงให้ค าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล
ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความมัน่ใจตอ่นกัลงทนุ โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัของบริษัทฯ อย่างถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลา 
โปร่งใส และเทา่เทียมกนั ทัง้ข้อมลูทางการเงินและผลการด าเนินงาน สว่นข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องได้รับการดแูลโดยกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั ตลอดจนวิธีปฏิบตัิของบริษัทฯ เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ความลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหลไปยงัคูแ่ขง่ทางการค้า ตามข้อก าหนด
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ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมลูผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 
56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น าเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่งช่วยให้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัวิเคราะห์ นกั
ลงทนุ และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมกนัและเช่ือถือได้ 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีหน่วยงานและบคุคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทนุกบับริษัทฯ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมทัง้ยงัเปิดโอกาสให้มีการชีแ้จงพบปะและตอบข้อซกัถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ 

4.1   การรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอ
ต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทัง้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจดัท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป มีการตรวจสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีที่เช่ือถือได้และมีความเป็นอิสระดแูลให้
บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ จดัการดแูลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ 
มีความถกูต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัเพียงพอครบถ้วน สมเหตสุมผล และเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
 คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึง่ท าหน้าที่ตรวจสอบทกุหนว่ยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ 
เพื่อให้มีการบนัทกึข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วน มีการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและมีความสจุริตตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด 
และไมด่ าเนินการใดอนัเป็นการละเมิดกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานให้
บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ และระเบียบของบริษัทฯ 
พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ตามข้อก าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่
มีรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตสุมผลก่อนที่จะด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 4.2   การบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการท าหน้าที่พิจารณาและน าเสนอนโยบาย 
แผนงาน และผลการปฏิบตัิงานตามแผนตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสีย่ง ครอบคลมุถึงทกุหนว่ยงาน
ในบริษัทฯ และครอบคลมุปัจจยัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการ
ปฏิบตัิงานด้านอื่นๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการใน
การแก้ไขและผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน และก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล 
 4.3   การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้านทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน 
การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการ
ก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนมุตัิและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดลุในตวัก าหนด
ระเบียบการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษัทฯ มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินระบบควบคมุ
ภายใน และสอบทานการปฏิบตัิงานทัง้หนว่ยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนนุให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 
โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัติง้ จ ากดั ที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ เพื่อ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลยิ่งขึน้ 
 4.4   การท ารายการของกรรมการ 

1)   บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซือ้ -ขายหุ้ น การถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทกุครัง้ 

2)   บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3)   บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายวา่การท ารายงานระหวา่งกนัท่ีส าคญัต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.5 การท ากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 
 ในปี 2559 กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ให้แก่นกัลงทนุ สรุปได้ดงันี ้

 

รูปแบบกิจกรรม จ านวนคน / จ านวนครัง้ 

 การพบปะนกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ (คน) 752 

 การน านกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ เยี่ยมเยียนโครงการของบริษัท (ครัง้) 9 

 การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (ครัง้) 3 

 การเข้าร่วมประชมุกบันกัลงทนุ และโรดโชว์ (ครัง้) 24 

 การเข้าร่วมประชมุกบันกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ทางโทรศพัท์ (ครัง้) 1 

 การเข้าร่วมกิจกรรมการ Opportunity Day ที่ตลาดหลกัทรัพย์ (ครัง้) 4 

 การจดักิจกรรมของบริษัท (ครัง้) 3 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่ส าคัญของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการแพร่ข่าว
ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่มวลชนอีกด้วย 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการที่ชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ด าเนินไป
ตามนโยบายที่ถกูต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม 
 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ทบทวนนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปประกาศใช้ ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายช่ือ ประวตัิ และ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ในรายงานประจ าปี 2559 และใน 
www.origin.co.th นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทยงัสนบัสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจ านวนครัง้ของการ
ประชุม จ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะท่านเข้าร่วมประชมุในปีที่ผ่านมาและความเห็นตอ่การท าหน้าที่ไว้ในรายงานประจ าปี
ด้วย 
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 ไม่เพียงเท่านีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 
2559ในหวัข้อเร่ืองคา่ตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจ านวนครัง้ที่เข้าประชมุของกรรมการในการ
ประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชมุของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และจ านวน
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะ
ตา่งๆ ระหวา่งปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ 
ให้มีความโปร่งใส ถกูต้อง รวมถึงการจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมทัง้
สารสนเทศการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินดงักล่าวจัดตัง้ขัน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไปและ
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร 
เป็นผู้ สอบทานรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ก่อนที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 
 ฝ่ายบญัชีของบริษัทฯ มีหน้าที่น าเสนอข้อมลูรายการที่เก่ียวโยงและรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง
ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูที่โปร่งใส ถกูต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทนัเวลา 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทัว่ไปที่ส าคญัที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูข่าวสา ร
ตา่งๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องทราบอยา่งเทา่เทียมกนั โดยผา่นช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ อาทิ การแจ้ง
ข้อมลูโดยผา่นระบบสื่ออิเลค็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การแจ้งข้อมลูโดยผา่น www.origin.co.th เป็น
ต้น นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคูก่นัไปกบัรายงานของผู้สอบบญัชี โดยจดัพิมพ์ไว้ในรายงานประจ าปี 
เป็นประจ าทกุปี 
 การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอ านาจของ
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ โดยนกัลงทนุสามารถติดต่อได้ที่สว่นงานผู้ลงทุนสมัพนัธ์ของ
บริษัทฯ หมายเลขโทรศพัท์ (662) 030 0000 หรือ  www.origin.co.th 

5.1 วาระในการด ารงต าแหน่ง 
 วาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535   
ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนวา่กรรมการดงักลา่วได้กระท าคณุประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เป็นอยา่งยิ่งและการ
ด ารงต าแหนง่ตามวาระท่ีก าหนดมิได้ท าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทัง้ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
และผู้ ถือหุ้นด้วย 

5.2 การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการก าหนดค่าเบีย้ประชุม 
คา่รับรอง เงินรางวลั และบ าเหน็จ  รวมทัง้ผลประโยชน์อื่นใดที่มีลกัษณะเป็นเงินคา่ตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการ

http://www.origin.co.th/
http://www.origin.co.th/
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เสนอเร่ืองเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี  เว้นแต่
สทิธิอนัพงึมีพงึได้ตามระเบียบของบริษัทฯ 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
 คณะกรรมการบริษัทจะแตง่ตัง้กรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุจากผู้มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชดุยอ่ย
แตล่ะชดุจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอ านาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ 
ชีแ้จง หรือจดัท ารายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนมุตัิกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ 
 ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมาการชดุยอ่ยจ านวน 4 ชดุ 
 1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจ านวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยต าแหนง่ตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยต าแหนง่ 

(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 
(3) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
(4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
(5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
(6) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาโครงการ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 
1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบด ารงต าแหนง่วาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด ารงต าแหน่งวาระ ละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหนง่ตาม
วาระอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 3 คน ด ารงต าแหนง่วาระละ 3 ปี เมื่อพ้น
จากต าแหนง่อาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

 
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบตัิงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการด าเนินงานเป็น
ประจ าอยา่งน้อยทกุ 3 เดือน ในการประชมุกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดลุยพินิจได้อยา่งเป็นอิสระ จ านวน
องค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ  ทัง้นีก้รรมการจะเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ นอกจากจะมีเหตจุ าเป็นอนัเป็นเหตสุดุวิสยั  ซึง่ต้องแจ้งตอ่
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า บริษัทฯ จะรายงานจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะท่านไว้
ในรายงานประจ าปี และบริษัทฯได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทัง้ปี เพื่อให้
คณะกรรมการทกุท่านได้ทราบก าหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะจดัสง่
หนงัสือเชิญประชมุแก่กรรมการทกุท่าน เพื่อยืนยนัก าหนดวนั และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชมุ โดย
จดัสง่เป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั และเลขานกุารคณะกรรมการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชมุจากฝ่าย
จัดการเพื่อจดัส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า  โดยเอกสารดงักล่าวจะเป็นข้อมลูที่เพียงพอต่อการตดัสินใจและการใช้ดลุย
พินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ  และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บนัทึกประเด็นในการประชุม เพื่อ
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จดัท าเป็นรายงานการประชมุ ที่มีเนือ้หาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบรูณ์ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุเสร็จสิน้ เพื่อเสนอ
ให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจดัให้มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สะดวกตอ่การค้นหา และเป็นความลบั 

บริษัทฯ ก าหนดใมการประชมุมากกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี โดยในปี 2559 มีการประชมุทัง้สิน้ 12  ครัง้และกรรมการบริษัท
ทกุคนเข้าร่วมประชมุเกินกวา่ร้อยละ 80 ของการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีที่ผา่นมา (รายละเอียดปรากฎตาม 
การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย) 

5.5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล)  
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

ในปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและ
รายบคุคล) และคณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเป็นการประเมินทัง้แบบรายบคุคลและแบบคณะกรรมการ
ทัง้ชดุ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานของตนเองตอ่ไป 

โดยในทุกสิน้ปีทางเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย อนัได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร จะท าการ
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเอง เพื่อ
ประเมินผลประจ าปี โดยจดัสง่แบบการประเมินกลบัมาให้กบัเลขานกุารคณะกรรมการในแต่ละชดุ เพื่อท าการสรุปรวบรวม
ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการแตล่ะชดุรับทราบตอ่ไป 

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ (ในการประชมุคณะกรรมการ) 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุด

ย่อยของบริษัท 
 

คะแนนที่ได้รับ ผลการประเมิน 
ต ่ากวา่ร้อยละ  50 คะแนน ควรปรับปรุง 

ร้อยละ 50-65 พอสมควร 
ร้อยละ 66-75 ดี 
ร้อยละ 76-85 ดีมาก 
ร้อยละ 86-100 ดีเยี่ยม 

 
ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของบริษัท 

คณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ผลการประเมิน 
คณะกรรมการบริษัท 89.05 ดีเยี่ยม 
คระกรรมการตรวจสอบ 96.32 ดีเยี่ยม 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 88.06 ดีเยี่ยม 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

82.5 ดีมาก 

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ในปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทฯก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยา่งน้อยปีละ 

1 ครัง้ โดยให้ทางคณะกรรมการบริษัทท าการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯได้รับทราบและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป รวมถึงเพื่อเป็นข้อมลูให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนในการพิจารณาคา่ตอบแทนอีกด้วย 
ซึง่การท าการประเมินดงักลา่วเป็นความลบั 

ทัง้นี ้ผลการประเมินโดยรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 90.29 ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดี
เยี่ยม  
 หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ความเป็นผู้น า 
2. การก าหนดกลยทุธ์ 
3. การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
4. การวางแผนและผลการปฏิบตัิทางการเงิน 
5. ความสมัพนัธ์กบักรรมการ 
6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8. การสบืทอดต าแหนง่ 
9. ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
10. คณุลกัษณะสว่นตวั 
5.6 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจ าเป็น เพื่อให้
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย การ
หารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยในปี 
2559 ได้มีการประชมุในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 

5.7 การประชุมกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกนัเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเร่ืองต่างๆได้อย่างอิสระ 
โดยจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 ได้มีการ
ประชมุในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 

5.8 การรายงานข้อมูล 
1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไปต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไป

อย่างถกูต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค าอธิบายอย่างมีเหตผุลพร้อมตวัเลขสนบัสนุน ทัง้ในด้านนโยบายผล
การด าเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส าเร็จ และอปุสรรคของกิจการ 

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนนุการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชี 
3) คณะกรรมการได้จดัท ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัท าและเปิดเผยรายงาน

ทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ าปี ควบคูก่บังบการเงิน และรายงานของผู้สอบบญัชี โดยครอบคลมุถึง 
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3.1) ข้อก าหนดของกฎหมาย ที่ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดท าให้มีการจัดท างบการเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาที่เป็นจริง และสมเหตสุมผล 

3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัการให้มีข้อมลูทางบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
เพื่อจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการ
ด าเนินการท่ีผิดปกติ 

3.3) ให้ค ายืนยนัว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิ ตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลอยา่งรอบคอบในการจดัท างบการเงินของบริษัท 

5.9 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรใน

องค์กรเพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสบืทอดต าแหน่งที่ส าคญัตอ่ไปในอนาคต ทัง้นี ้
ได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อยา่งเป็นระบบ 
 5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน ก่อนการท าหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการ
ใหมรั่บทราบความคาดหวงัที่บริษัทฯ มีตอ่บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยในปีที่ 2559 บริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ขึน้เมื่อ
วนัที่ 28 กรกฎาคม 2559 ให้แก่กรรมการใหม่จ านวน 3 ท่าน คือ นายอธิพงศ์ อมาตยกุล นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ และ
นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรตา่งๆ อยูเ่สมอ 
โดยหลกัสตูรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอยา่งน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
( IOD) ซึ่ ง ไ ด้ แก่  หลักสูต ร  Directors Certification Program (DCP) หลักสูต ร  Directors Accreditation Program 
(DAP)หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทัง้นี  ้เพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาบริษัทฯ  ต่อไปโดยในปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วม
สมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้
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รายช่ือ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 

2. Ultra Wealth Plus รุ่น 2 
3. The NEXT Real รุ่น 1 
4. สมัมนา"อสงัหาริมทรัพย์ ดชันีหลกัชีเ้ศรษฐกิจปี 2016" 
5. CSI “กลยทุธ์การบริหารเงินลงทนุให้ได้…ผลตอบแทนดีทีส่ดุ”  

(CSI) รุ่นที่ 9 
6. SD Forum ในหวัข้อ “ทิศทางการขบัเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการ

พฒันาที่ยัง่ยืน” 
2.  นางอารดา จรูญเอก 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 

2. Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 
3. สมัมนาผ่ากลยทุธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2559 
4. The NEXT Real รุ่น 1 

3. นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 
4. นายจิรฐา วรปรางกลู - 
5.  นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว   1.การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร (Risk Management) 
6. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 1. การจดัท า KPI และ PDCL BD 

2. Hotel Development Nightmares 
3. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 

7. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ 1. การจดัท า KPI และ PDCL BD 
2. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 

8. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 
2. สมัมนารถไฟฟา้มาหานคร พลิกโฉมเมืองเร่งเคร่ืองลงทนุ 

9. นายชยัวฒัน์ จกัรแต ๋ 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 
10.  นายวาทยทุย์ ทองพรหม 1. การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร(Risk Management) 

2. สมัมนาผ่ากลยทุธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2559 
11. นางสาวรวีกร บญุพรม - 
12. นางมะลิวลัย์ บตุรชาติ 1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้ในปี 2559 

และก้าวทนั IFRS ฉบบัใหมท่ี่จะถกูน ามาใช้ในอนาคต 
2. การยื่นงบการเงินของผู้ท าบญัชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

3. เจาะประเด็นเอกสารรับจา่ย Update กฎหมายใหมล่า่สดุ 
เคล็ด(ไม)่ลบักบัอนสุญัญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน Double 
Taxation 

  5.12 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้
น าเสนอข้อมลูที่เก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมลู
ความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท าความเข้าใจมมุมองของ
คณะกรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
ในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท าความรู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทฯ 
 
6. เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึน้ โดยแต่งตัง้ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย ท าหน้าที่
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานกุารบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี  ้

1)  ให้ค าแนะน าและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

2)  ดูแลให้มีการด าเนินการตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและข้อแนะน าของ
คณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบตัิ 

3)  รับผิดชอบในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญัตา่ง ๆ 
4)  ก ากับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5)  ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
6)  ติดตอ่สือ่สารกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 
  

9.2    คณะกรรมการชุดย่อย 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน  4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ  
2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 
3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ  
5.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ  
6.  นางอารดา จรูญเอก กรรมการ  
7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการ  
8.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  
4. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 
9.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ กรรมการอิสระ  
10.  นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการอิสระ  
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โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 

(1) วาระการด ารงต าแหนง่ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา  ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนัน้ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกตัง้ใหม่
อีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทัง้มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ครัง้ที่  8/2557 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการบริษัท และ
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปา้หมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ
ของบริษัท และบริษัทยอ่ย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัท า 

3. ควบคมุก ากบัดแูลการบริหารงานและการจดัการของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท  

5. ด าเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้
จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 
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6. จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัท ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุม
สามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการ
ปรับใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มี
สว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 

9. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 
และก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับ
และวิธีควบคมุเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

10. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ ต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

11. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนกุรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ 
เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดนัน้ ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่
ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิ
รายการที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

12. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบ
อ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบ
อ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ใน
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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศอื่นใดของ
หน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายสหสั  ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์  รัตนวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3.  นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ 1 แตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2559 ทดแทนนางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา 

โดยมีนายสมโภช พรเจริญวิวฒัน์ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นางสาวสจุารี จนัทร์สว่าง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงิน  

(1) วาระการด ารงต าแหนง่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 
โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่1/2557 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

(1) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่ 11/2559 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559ได้มีมติก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

1.  รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

-  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงิน
อย่างถูกต้องน่าเช่ือถือและเปิดเผยอย่างเพียงพอ  และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชี
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

-  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้ สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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-  สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

-  จดัให้มีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

2. การควบคมุภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสีย่งและมาตรการในการจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 

-  สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

3. การตรวจสอบภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและก ากบัให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน 

-  พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

-  อนุมตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภท
และระดบัความเสีย่งของบริษัทฯ 

-  สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ 

-  ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบญัชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกนัรวมทัง้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ให้มีความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั 

4. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

-  สอบทานให้บริษัทฯปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯและกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

-  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่
รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

5. การจัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงันี  ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง และความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
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(ค) พิจารณา และสอบทานการตรวจสอบภายในและพิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชีภายนอก 

(ฉ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ช) จ านวนการประชมุ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ซ) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ และให้ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
กฎบตัร 

(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ญ) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ 

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือ
การกระท าซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรได้แก่รายการที่เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายในการฝ่าฝืน
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น 

7.  หน้าที่อื่นๆ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ ในกรณีจ าเป็นโดย
บริษัทฯ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 

-  ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิ 

 -  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  2/2558 เมื่อวันที  28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ท่าน 
ดงันี ้   
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยมีนายวาทยทุธ์ ทองพรหม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(1) วาระการด ารงต าแหนง่ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้
กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนวา่งลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึง
คราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยบุคคลที่เป็น
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแทนจะอยูใ่นต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนซึง่ตนทดแทน 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

1.  พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้คดัเลือกบคุคลและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงู 

3. ให้ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตอ่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ จะเป็น
ผู้อนุมตัิค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดบัสงู และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ 
และจัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5. จัดท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการ
ประเมินประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
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6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

9.2.4  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการบริหาร 
3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการบริหาร 
4. นางอารดา จรูญเอก กรรมการบริหาร 
5. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ กรรมการบริหาร 
6. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร 
7.  นางสาวกนกไพลนิวิไลแก้ว1 กรรมการบริหาร 
8. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ2 กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ 1 แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 2559 ทดแทนนายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ 

2 แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 2559 ทดแทนนางสาวศิรินทรา จริยคณุ 

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

(1) วาระการด ารงต าแหนง่ 

คณะกรรมการบริหารไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง กรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก าหนด  

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2557ได้มีมติก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัทฯ  ทัง้นี ้การบริหารกิจการของบริษัทฯ ดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และ
กฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง หรือค าสัง่ใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่ในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ หรือ
ให้ความเห็นชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จดัท าวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปา้หมาย 
แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้าน
ตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ  หรือการด าเนินงาน
ต่างๆ เพื่อการกู้ ยืม หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้
ประกนัเพื่อการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอ านาจอนมุตัิที่ผ่าน
การอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้อ านาจอนมุตัิรายการท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริหาร สรุปดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้งบลงทนุและ งบคา่ใช้จ่ายด าเนินการเกินกวา่ที่ได้รับอนมุตัิตามงบประมาณประจ าปีวงเงินไม่
เกินร้อยละ 10 หรือไมเ่กิน 10,000,000 บาท (จ านวนใดต ่ากวา่) 

- การซือ้ที่ดินเพื่อการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท 

- การจัดจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 400,000,000 บาท 

- การจัดซือ้วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันา
โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 60,000,000 บาท 

- การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบตาม
งบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 20,000,000 
บาท 

5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

- รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบ
การเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตนที่ก าหนดใน
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี ้จะต้องประกอบด้วยกรรมการไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ จึงจะถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุในอนัท่ีจะสามารถ
ด าเนินการใดๆ ดงักลา่วได้ 

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 
(หนึง่) เสยีง ในกรณีที่เสยีงเทา่กนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิธิออกเสยีงชีข้าดอีก 1 (หนึง่) เสยีง 
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8. การลงมติในเร่ืองใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิ หรือเห็นชอบ (แล้วแตก่รณี) ไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9. ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึง่จะเรียกให้มีการ
ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกลา่ววาระการประชมุลว่งหน้า
แก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการ
ประชมุนัน้ 

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะท างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองงานที่น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายใน
ขอบเขตแหง่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 

11. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่าง
แทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ
ตามหนงัสอืมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีสว่น
ได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  

12. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง รวมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี  ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
 1. นายสหสั  ตรีทิพยบตุร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 2. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 3. นางอารดา  จรูญเอก กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 4. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ 1 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 5. นางสาวกนกไพลนิ  วิไลแก้ว 2 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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หมายเหต ุ 1 แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 2559 ทดแทนนายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ 

  2 แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 22 ตลุามคม 2559 ทดแทนนางสาวศิรินทรา จริยคณุ 

โดยมีนายสมโภช พรเจริญวิวฒัน์ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(1) วาระการด ารงต าแหนง่ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่พ้น
ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่ 5/2559เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2559ได้มีมติ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. ก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

3. ประเมิน วิเคราะห์ความเสีย่ง จดัล าดบัความเสีย่ง ก าหนดแนวทาง และกลยทุธ์การบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ 

เพื่อให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ภายใต้ต้นทนุท่ีเหมาะสม 

4. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ (Operation Risk) ความเสีย่ง

ด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ 

(Compliance Risk) ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสีย่งด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสีย่ง

ด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น 

5. พิจารณา ทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลกัษณะ 

และขนาดความเสีย่งในแตล่ะด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินการ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจในการเชิญผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ เพื่อชีแ้จง หรือให้

ข้อมลูเพิ่มเติมได้ 

9.2.6  คณะผู้บริหาร 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯมีคณะผู้บริหาร จ านวน 11 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  
2.  นางอารดา จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร (COO) 
3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) และผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
4.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี 
5. นายจิรฐา วรปรางกลู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 
6. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารโครงการ 
7. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 
8. นายชยัวฒัน์ จกัรแต ๋ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจใหม่ 
9.  นายวาทยทุธ์ ทองพรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาองค์กรและส านกับริหาร 
10. นางสาวรวีกร บญุพรม ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
11. นางมะลวิลัย์ บตุรชาติ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2557 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2557 และครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 
2558 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดงันี ้

1   รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินกิจการและ /หรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯทัง้นีใ้นการบริหารกิจการของบริษัทฯดงักลา่วจะต้องเป็นไปตาม
นโยบายข้อบงัคบัหรือค าสัง่ใดๆที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารก าหนด 

2 ดูแลบริหารด าเนินงานและปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษั ทฯให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯตลอดจนระเบียบนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ก าหนดโดยที่
ประชมุคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือผู้ ถือหุ้น 

3 น าเสนอวิสยัทศัน์กลยทุธ์ทางธุรกิจทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแนวทางแผนการด าเนินงาน
งบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อประโยชน์ในการจดัท าเร่ืองดงักลา่วเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและเข้าร่วมการพิจารณาเร่ือง
ดงักลา่วกบัคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

4 ก ากบัดแูลการด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจดัการรวมถึงความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

5 น าเสนอเร่ืองที่ส าคญัต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ อนมุตัิ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม 
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6 ออกค าสัง่ระเบียบประกาศและบนัทึกต่างๆเพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯรวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

7 ประสานงานกบัหวัหน้าหนว่ยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การด าเนินการทาง
ธุรกิจรวมทัง้การบริหารความเสีย่งของบริษัทฯเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัรวมทัง้นโยบายของบริษัท
ฯตามหลกัธรรมาภิบาล 

8 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ใช้จ่ายการด าเนินงานในการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินแตล่ะ
รายการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนมุตัิที่ผ่านการอนมุตัิมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
แล้ว 

ทัง้นี ้อ านาจอนมุตัิรายการท่ีส าคญัของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้งบลงทนุและ งบคา่ใช้จ่ายด าเนินการเกินกวา่ที่ได้รับอนมุตัิตามงบประมาณประจ าปีวงเงินไม่
เกินร้อยละ 7 หรือไมเ่กิน 7,000,000 บาท (จ านวนใดต ่ากวา่) 

- การซือ้ที่ดินเพื่อการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 100,000,000บาท  

- การจัดจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท 

- การจัดซือ้วสัดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพฒันา
โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 30,000,000 บาท 

- การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบตาม
งบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 10,000,000 
บาท 

9 อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีส าคญัๆที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือที่คณะกรรมการบริษัท
ฯ ได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

10 มีอ านาจแต่งตัง้คณะท างานชุดต่างๆเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการที่ดีและโปร่งใสและมีอ านาจ
ในการมอบอ านาจให้บคุคลอื่นใดหนึง่คนหรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดโดยอยู่ภายใต้การควบคมุ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนัน้ๆได้ตามที่เห็นสมควร 

11 ด าเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและ/หรือที่ประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นีก้ารมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง ที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯและ/หรือ
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หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย
และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้องประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ือง
ดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่ออนมุตัิตอ่ไปยกเว้นเป็น
การอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯและ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

9.3    การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อย
กวา่ 3 คนกรรมการอิสระของบริษัทฯจะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดซึ่งมี
ความเข้มงวดไมน้่อยกวา่คณุสมบตัิที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนดทัง้นีก้รรมการไมน้่อยกวา่
กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทฯ จะให้ความส าคญักบับคุคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการ
ท างานท่ีดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องค์กร  สามารถอทุิศ
เวลาให้ได้อยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยงัจะค านึงถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสม
และสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส 
สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 ในการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯบริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจหรือพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  โดยบุคคล
ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัดพ .ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึง
ประกาศข้อบงัคบัและ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอยา่งไรก็ตามการแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ะต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัิจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นีข้้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3)  บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
พงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
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กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามา
รับต าแหนง่อีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ทัง้นีน้อกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาด
คณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงหรือ (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

9.3.2  กรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ จะคดัเลือกบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรือ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องทัง้นี ้จ านวนของกรรมการอิสระจะต้องมี
อยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ 3 คน 

 คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

3.   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของกรรมการ
อิสระรายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  
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 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

9.3.3  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ และจะต้องเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้
ทางด้านการเงินและการบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

1. ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
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2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ  โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ 

4. ไม่ เ ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่ เ ป็นบริษัท  
จดทะเบียน 

5. มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมดท าการเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ให้บุคคลใดที่ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9.3.4  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  2/2558 เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อก าหนดนโยบายด้าน
การสรรหาบคุคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และกลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมก่อนเสนอช่ือให้
คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นอกจากนี ้ยังมีบทบาทส าคัญในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่
ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเปา้หมาย 

9.3.5  กรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ใน
การบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการพิจารณากลัน่กรองเร่ื อง
ต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการด าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่สาม (3) คน  
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9.3.6  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  10/2558 เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการ
อิสระอยา่งน้อย 1 ทา่น ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะถกูแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

9.4   การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดแูลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรง
และทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถก ากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตาม
ดแูลให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกตา่งๆ ที่ก าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหนว่ยงานของบริษัทฯ 
เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบั
และหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 

ในกรณีที่นโยบายนีก้ าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมีนยัส าคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเ ร่ืองที่จะต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  (แล้วแตก่รณี)  ให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 
และ/หรือการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิเร่ืองดงักล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัด
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือก่อนการท ารายการหรือด าเนินการในเร่ือง
นัน้ ในการนี ้ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่จะขอ
อนมุตัินัน้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้ง) 
อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

1. การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) 

(1) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  

(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่าง
น้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและ
ผู้ บริหารที่บริษัทฯ เสนอช่ือ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทัว่ไปและ
ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม เว้นแตเ่ร่ืองที่กรรมการและผู้บริหารรายนัน้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองดงักลา่ว 
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 ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอช่ือนัน้ ต้องเป็นบคุคลที่มีรายช่ืออยูใ่น
ระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (White List) รวมถึง และมี
คุณสมบตัิบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความ
ไมน่า่ไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ  

(ข) การพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทยอ่ย 

(ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย เว้นแตก่ารแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองที่มีนยัส าคญัตามข้อ (2) (ฉ)    

(ง) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของบริษัทยอ่ย 

รายการตัง้แต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นีเ้ป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคญั และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย ดงันัน้  จะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการท่ีบริษัทยอ่ยจะเข้าท ารายการ
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ และ/หรือ เร่ือง การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) 
แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึง่รายการดงัตอ่ไปนีค้ือ 

(จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย หรือรายการที่เก่ียวกบั
การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่
บริษัทยอ่ย 

(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ซ) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทยอ่ย 

(ฌ) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทยอ่ย หรือการรวมกิจการของบริษัทยอ่ย
กบับคุคลอื่น 

(ญ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระส าคญั 

(ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น 
และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ฏ) การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย  

(ฐ) รายการอื่นใดที่ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบตอ่บริษัทยอ่ย
อยา่งมีนยัส าคญั  

(2) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   
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(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย หรือรายการที่เก่ียวกบั
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของ
รายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การ
ค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับ
การพิจารณาอนมุติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้ น รวมทัง้การลดทุน 
จดทะเบียนซึ่ง ไม่ เ ป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมของผู้ ถือหุ้ นอันจะเป็นผลให้สัดส่วน  
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรง
และ/หรือทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ร้อยละห้า
สบิ (50) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนัน้ 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรง
และ/หรือทางอ้อมในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออก
เสยีงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าใน
ทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทยอ่ยในการเข้าท ารายการอื่นใด ที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทยอ่ยที่จะเลกิ
นัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(จ) รายการอื่นใดที่ ไม่ใช่รายการธุร กิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อ  
บริษัทย่อยอยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกบัขนาด
ของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ฉ) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเร่ืองที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและ
การผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยที่
ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ยอ่ย และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

2. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท าให้มัน่ใจได้วา่การด าเนินการตา่งๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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จะเป็นไปตามนโยบายอื่นๆ ของบริษัทอื่น และนโยบายฉบบันีร้วมถึงกฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ  ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้อยา่งแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วมเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ 
รายการที่มีนยัส าคญัอื่นใดต่อบริษัทฯ และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการก ากับดูแลและการ
บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและ
ถกูต้อง 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคมุดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตนดงันี  ้

1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน 
คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะตอ่ส านกังานก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
298 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

2)   ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ จดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัทฯ ตอ่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่รายงานดงักลา่วมายงัเลขานกุารบริษัท ก่อน
น าสง่ส านกังาน ก.ล.ต. ทกุครัง้ ทัง้นี ้ให้จดัท าและน าสง่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และจัดท าและน าส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 

3)   ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ต้องใช้ความระมดัระวงัในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและ
ในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ ที่
เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยจะพิจารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณี ได้แก่การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้น
สภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  
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4)    ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยตอ่
สาธารณชน ซึง่ตนได้ลว่งรู้มาในต าแหนง่หรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย 
หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ  
ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผย
เพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  

5)    ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูล
ความลบัของคูค้่าของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ให้บคุคลภายนอกรับทราบ 
แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและคู่ค้าของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย  

6)   ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้
ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน้ 
ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยน าความลบัและ/หรือข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน
และลกูจ้าง 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 ,31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) ของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็น
จ านวนรวม 1.33 ล้านบาท , 1.54 ล้านบาท และ 1.83 ล้านบาท ตามล าดบั โดยไมร่วมคา่บริการอื่น (non-audit fee) 

9.7 การปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่ี- 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในรอบปี 2559 
บริษัทฯ ประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากับให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ 

สจุริต โปร่งใส และยตุิธรรม เพื่อผลดีต่อความยัง่ยืนของกิจการ ผู้มีสว่นได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมดงันี ้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ เน้นการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม  ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
เหมาะสม และครอบคลมุ โดยมีแนวทางการด าเนินงานดงันี ้

- ด้านพนัธมิตร มีการจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นธรรม ชดัเจน โปร่งใส คดัเลือกผู้ รับเหมาด้วยความเท่าเทียม เปิดโอกาสให้มี
การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิหรือเอนเอียงเพราะความแตกตา่งทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ
การศึกษา รวมทัง้ไม่มีการเปิดเผยข้อมลูที่ถือเป็นความลบัในทางธุรกิจ อาทิเช่น เง่ือนไข ราคา ให้กับทางคู่ค้าของ
บริษัทฯ 

- ด้านพนกังาน สง่เสริมการเรียนรู้และพฒันาพนกังานให้มคีวามก้าวหน้าในอาชีพ คดัเลอืกพนกังานด้วยความสามารถ
ที่แท้จริง ปราศจากอคติด้านเชือ้ชาติ ศาสนา 

- ด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ บริษัทฯ มีนโยบายให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบถูกลิขสิทธ์ิเท่านัน้ และ
รูปภาพท่ีเผยแพร่ในสื่อต่างๆ อาทิ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา โบรชวัร์ เป็นภาพท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย หรือ
ได้รับการอนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธ์ิแล้วทัง้สิน้ 

 
10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น  และยึดมัน่คุณธรรมจริยธรรม 

บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อต้าน
ทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปประพฤตปิฏิบตัิที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน ดงันี ้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะไมก่ระท าหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่า่กรณีใดๆ 
และจะปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีหน้าที่ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทจุริตหรือ
คอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่าบบริหารน ามาตรการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไปสือ่สาร
และปฏิบตัิตาม 

- สร้างวฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์และยดึมัน่ในความเป็นธรรม 
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- จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานภายในองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีความซื่อสตัย์สจุริตตอ่หน้าที่ และพร้อมจะ
น าหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงานด้วยความ
เคร่งครัดทัง้องค์กร 

- บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารงานบคุลากรที่สะท้อนถึงความมุง่มัน่ของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทจุริต
หรือคอร์รัปชัน่ตัง้แตก่ารคดัเลอืก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่นต าแหนง่ 

- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ  บรรลุ
เปา้หมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหนว่ยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และช่วย
ค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้ค าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทจุริตให้กบับคุลภายนอก หากพบเห็นการกระท าความผิดของพนกังาน 
โดยสามารถแจ้งได้ที่ www.origin.co.th  (แจ้งเบาะแสการทจุริต)  

- ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ในการก าหนดให้ทกุหนว่ยงานท่ีเป็นคู่สญัญากบัภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบญัชีรายรับ – 
รายจ่ายตอ่ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) 

 
10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครอบสิทธิเสรีภาพ ตลอดจน

ปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งเสมอภาค และตอ่ต้านการกระท าอนัเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี  ้
- บริษัทฯ สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยนชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labour)  ต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก (Child Labour) และไม่ท าธุรกรรมใดๆ กับคู่ค้าหรือผู้ผลิตที่กระท าการดงักล่าว เป็นต้น โดยมีการระบุ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรในสญัญามาตรฐานของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดย
ปราศจากแทรกแซง การได้รับข้อมลูหรือความคิดเห็นผา่นสือ่ตา่งๆ รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการสือ่สารเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งเสรี 

- ในการคดัเลือกบุคคลเข้าท างาน การเลื่อนต าแหน่ง การมอบหมายงาน บริษัทฯ จะคดัเลือกด้วยความสามารถที่
แท้จริง ไมเ่ลอืกปฏิบตัิอนัมีเหตมุาจากความแตกตา่งทางด้าน เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสงัคม 

 
10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่าการพฒันาทรัพยากรบคุคลเป็นสิ่งส าคญัยิ่งที่จะท าให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง

และยัง่ยืน ดงันัน้จึงให้ความส าคญักับการพฒันางานบริหารทรัพยากรบคุคลทัง้ระบบให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตก่าร
สรรหาบคุคล พฒันาพนกังาน ก าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการอย่างเหมาะสมสง่เสริมและสนบัสนนุให้
พนกังานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการท างานอย่างมีสว่นร่วม  เพื่อความสขุทัง้กายและใจ

http://www.origin.co.th/
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ของพนกังาน อนัจะน าไปสูผ่ลการท างานที่มีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ โดยมีนโยบายการบริหารงานบคุคล 
ดงันี ้

1. จะพิจารณาคดัเลอืกพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจใุนต าแหนง่ที่สงูขึน้ก่อนการสรรหา
จากภายนอก โดยหากเป็นพนกังานจากภายนอก บริษัทฯ มุง่สรรหาและคดัเลอืกพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติที่
ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  โดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

2. จะสง่เสริมความก้าวหน้าของพนกังาน โดยก าหนดทิศทางการพฒันาพนกังานอยา่งชดัเจน และดแูลพนกังานทกุ
ระดบั ให้ได้รับการพฒันาตามทิศทางดงักลา่วอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถท างานในหน้าที่ปัจจุบนัได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสงูขึน้ในอนาคต 

3. จะบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวสัดิการ ให้เป็นไปโดยยตุิธรรมและทดัเทียมกบับริษัทชัน้น า และปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมกบัสภาวะในปัจจบุนัอยูเ่สมอ และจะใช้ระบบคณุธรรม (Merit System) ในการเลือ่นขัน้เงินเดือน และการเลือ่น
ต าแหนง่ โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแตล่ะบคุคลประกอบกนั 

4. จะส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้พนกังานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันท างาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว
เดียวกนั ซึ่งถือเป็นวฒันธรรมองค์กรที่ส าคญัของบริษัทฯ ซึ่งท าให้ผลประการของบริษัทสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอด
ระยะเวลาที่ผา่นมา โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
 

(1) การสรรหา 
บริษัทฯ มีการก าหนดคณุสมบตัิของพนกังานอย่างชดัเจนตามลกัษณะงาน ไม่น าความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ สีผิว 

เพศภาวะ ศาสนา สญัชาติ ภูมิหลงัของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการ
พิจารณาและตดัสินการจ้างงาน โดยจะคดัเลือกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกระบวนการคดัเลือกตามวิธีการที่ก าหนดไว้  
นอกจากนีห้ากมีต าแหน่งงานว่างลงหรือมีต าแหน่งงานใหม่เกิดขึน้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจาก
พนกังานภายในของบริษัทฯ ก่อนการคดัเลือกจากบคุลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบคุคลที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคดัเลือก
และบรรจุบุคคลภายนอก โดยจะสรรหาและคดัเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มา
ร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

(2) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาบคุลากรทกุระดบั โดยมีนโยบายการพฒันาพนกังานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพ และความสามารถของพนกังานโดยสนบัสนนุทัง้การจดัการฝีกอบรมให้แก่พนกังานและ
มีสวัสดิการสนับสนุนเร่ืองทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ  มีการพัฒนาฝึกอบรม
พนกังานอย่างต่อเนื่องทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานในการเพิ่มศกัยภาพในการท างาน 
และความรู้ด้านอื่นๆ ทัว่ไปทัง้ด้านกฎหมาย หรือสวสัดิการตา่งๆ หรือสง่พนกังานไปอบรมกบัหนว่ยงานตา่งๆ ภายนอกบริษัทฯ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ โดยน าความรู้ที่ได้มาใช้กบัการท างานหรือปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ รวมถึง
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กระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการท างานเป็นทีม รักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ร่วมงานด้วยกนัและระหวา่งหวัหน้างาน
และผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งในปี 2559 นี ้บริษัทฯ มีพนกังานทัง้หมด 396 คน มีการอบรมทัง้หมดคิดเป็นจ านวนรวม 5,203.5 ชัว่โมง 
เทียบเป็น 13.14 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาและสง่เสริมความรู้แก่พนกังาน รวมไปถึงเร่ืองของการสร้างความสขุในการท างาน ด้วย
การจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทัง้ปี เพื่อให้พนกังานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีของ
พนกังานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน ลดปัญหาเร่ืองของการสื่อสารระหว่างแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียด
ของกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

1. กิจกรรมวนัรวมใจ ORIGIN 
เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้ในทกุๆ ไตรมาส เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมลู พร้อมทัง้แนะน าผู้บริหารและพนกังานใหม่ รวมไปถึง

นโยบายตา่งๆ ให้แก่พนกังานทราบ ทัง้นีม้ีการเชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก มาให้ความรู้แกพ่นกังาน ซึง่วนัดงักลา่วจะ
เป็นวนัท่ีพนกังานทกุระดบัขององค์กรได้มารวมตวักนัเพื่อแลกท าความรู้จกั และแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

2. กิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์ประจ าไตรมาส 
บริษัทฯ สนบัสนนุให้หวัหน้างานพาพนกังานใต้บงัคบับญัชาไปท ากิจกรรมร่วมกันในแผนก  เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

ความเครียดจากการท างานและท าให้พนกังานเก่าและใหม่ ได้พบปะ ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยให้พนกังานใหม่สามารถ
ปรับตวัเข้ากบัองค์กรได้อยา่งรวดเร็ว 

3. กิจกรรม ORGIN Outing Trip 
กิจกรรมที่พาพนักงานของไปบริษัทฯ ไปท ากิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร และ

พกัผอ่นนอกสถานที่ 
4. กิจกรรม ORGIN Half Year Party 

กิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อเป็นการขอบคณุพนกังาน ที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดคร่ึงปีแรก รวมถึงเป็นการประกาศเป้าหมาย
ในช่วงคร่ึงปีหลงัให้พนกังานทกุฝ่ายได้รับทราบโดยทัว่กนั 

5. กิจกรรม Small Group Activity 
บริษัทฯ ได้สง่เสริมกิจกรรมกลุม่ขนาดเลก็ โดยการรวมกลุม่ของพนกังานในแตล่ะแผนก จ านวน 5-10 ทา่น    เพื่อการ

แก้ไขปัญหาในการท างาน รวมไปถึงปรับปรุงและพฒันา กระบวนการท างานให้มีประสทิธิภาพท่ีดียิ่งขึน้ ท าให้เกิดการปรับปรุง
อยา่งเนื่อง น าไปสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืน 

6. การจดัอบรมให้แก่พนกังาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การให้ความรู้และเพิ่มทกัษะในการท างาน รวมไปถึงทกัษะการบริหารของพนกังานในทกุ

ระดบั ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดอบรมโดยมีวิทยากรภายใน ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกขององค์กรมาให้ความรู้ และการส่งพนกังานไปอบรมกับองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการจดัท าหลกัสตูรร่วมกบัสถาบนั
ภายนอก เพื่อให้เหมาะสมกบัพนกังานขององค์กรในทกุระดบั เช่น 
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- การเข้าร่วมสัมมนาและประชุมต่างๆ  เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ให้ทันต่อโลกในปัจจุบัน  อาทิเช่น ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย( IOD) .สภาวิชาชีพบญัชี , โรงเรียน
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไทย ( TREBS) เป็นต้น 

- หลกัสตูรการฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่พนกังานขาย ได้แก่ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่ น 
- ร่วมกบัวิทยาลยัดสุติธานี จดัท าหลกัสตูรอบรมทัง้ภาคทฤษฏีและปฏิบตัิให้แก่พนกังานกลุม่แมบ้่านเพื่อการบริการทีม่ี

มาตรฐาน โดยอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เช่ียวชาญในงานด้านการบริการโดยเฉพาะ 
- การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของพนักงานขาย  และพนักงานฝ่ายบริหารนิติบุคคลที่ต้องพบปะลูกค้า  เช่น 

หลกัสตูรสอนการแตง่หน้า และพฒันาบคุลกิภาพ เป็นต้น 
- อบรมหลักสูตรระยะสัน้และระยะยาวที่สถานบันการศึกษาเป็นผู้ จัด  เช่น อบรม HROD ซึ่งจัดโดยคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นต้น 
ทัง้นีก้ารจัดฝึกอบรมและการจดักิจกรรมภายในบริษัทฯ วตัถุประสงค์หลกัเพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานมีการพฒันา

ศกัยภาพการเรียนรู้ พฒันาความสามารถและทกัษะให้เพียงพอในการท างาน รวมไปถึงการเพิ่มทกัษะความรู้ในทกุๆ ด้าน 
ให้แก่พนกังานทกุระดบั 
7. กิจกรรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่ (ORIGIN School) 

บริษัทฯ ได้ออกแบบและจดัท าหลกัสตูรการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ของบริษัทฯ โดยเป็นการอบรมระยะสัน้ จ านวน 3 
วนั จ านวนประมาณ 20-40 ทา่น/รุ่น เพื่อให้พนกังานใหมม่ีความเข้าใจแนวความคิด วฒันธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code 
of Conduct) ของบริษัท โครสร้างและกระบวนการขัน้ตอนที่ส าคัญในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และของบริษัทฯเพื่อเป็นการ
วางรากฐาน และหรือเพิ่มประสทิธิภาพให้การประสานและสง่ต่องานท่ีเป็นระบบ และเพื่อให้พนกังานใหมม่ีความพร้อมในการ
ปรับตวัให้เข้าองค์กรและเข้าใจวฒันธรรมรวมไปถึงพืน้เพความเป็นมาขององค์กร 
 

(3)  การจ่ายผลตอบแทนในการท างาน 
บริษัทฯ จัดให้มีเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนกังาน และให้พนกังานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม

ศกัยภาพ ต าแหนง่หน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มคา่ตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัท
ฯ ก าหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนกังาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนกังานได้รับเป็นประจ าทกุเดือนแล้ว ในทกุต้นปี บริษัทฯ จะ
ก าหนดเป้าหมายการท างานที่ชดัเจนร่วมกบัพนกังานโดยมีดชันีชีวัด้ความส าเร็จ  (KPI) ในการค านวณจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษ
ประจ าปี (โบนสั) ทัง้ยงัจดัให้มีสวสัดิการอื่นๆ แก่พนกังาน และมีกิจกรรมส าหรับพนกังาน เช่น จดังานปีใหม่และจบัสลากให้
รางวลัพิเศษกบัพนกังานจ านวนมาก และกิจกรรมงานเลีย้งกลางปีเพื่อมอบรางวลัให้แก่พนกังานและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี
ภายในองค์กร เป็นต้น โดยมีสวสัดิการและนโยบายการดแูลเร่ืองคา่ตอบแทนของพนกังาน ดงันี ้

1. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
การจดัตัง้กองทนุโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการออมทรัพย์และสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและครอบครัว และ

พนกังานได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ซึง่เงินสะสมสว่นของพนกังานนัน้ จะขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและอายงุานของพนกังาน
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โดยอตัราเงินสะสมของพนกังานและอตัราเงินสมทบของบริษัทฯ อยูร่ะหวา่ง 3% - 7% โดยขึน้อยูก่บัระยะเวลาการท างานของ
พนกังาน 

2. กองทนุประกนัสงัคม 
กรณีเจ็บป่วย อบุตัิเหต ุที่มิใช่จากการท างาน ซึง่ที่มาของกองทนุมาจากเงินสมทบจากสว่นของพนกังาน สว่นของ

บริษัทฯ และสว่นของรัฐบาล 
3. กองทนุเงินทดแทน 
กรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอบุตัิเหตเุนื่องจากการท างาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกเงินสมทบเข้ากองทนุทัง้หมด 

4. ของเยีย่ม 
กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพกัรักษาตวัที่โรงพยาบาล หรือกรณีพนกังาน หรือภรรยาพนกังานให้ก าเนิดบตุร 

5. เงินชว่ยเหลอื 
บริษัทฯ มีสวสัดิการสนบัสนนุเงินช่วยเหลอืแก่พนกังาน เช่น กรณีสมรส ประสบภยัพิบตัิ เงินช่วยเหลอืคา่พวงหรีด

เพื่อเคารพศพ เงินคา่เจ้าภาพงานศพ และเงินชว่ยเหลอืงานศพ ซึง่ครอบคลมุถงึพนกังาน บิดา-มารดาของพนกังาน คูส่มรส 
และบตุรของพนกังาน เป็นต้น 

โดยบริษัทฯ ถือว่าผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั มีความรับผิดชอบที่ส าคญัในการปกครองดแูลผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้มีขวญั 
ก าลงัใจที่ดี พฒันาพนกังานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบตัิตนให้
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

พนกังานของบริษัทฯ ถือเป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จที่ผ่านมาและความส าเร็จใหม่ๆ  ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตด้วย
เช่นกนั ด้วยบริษัทฯ เห็นว่าพนกังาน คือ ทรัพยากรอนัมีค่ายิ่งขององค์กร บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมัน่ที่จะให้การดแูล รักษา และ
พฒันาพนกังานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคณุค่าในตวัพนกังานสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานอยา่งทัว่ถึง  โดย
การมุ่งปรับปรุงสวสัดิการเดิมให้มีความทนัสมยั และการเพิ่มสวสัดิการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองและให้เหมาะสมกบักลุม่ตามวยั
ของพนกังาน บริษัทได้มีการจดัท าEmployee Stock Option Plan (ESOP) ให้แก่พนกังานซึง่เป็นฟันเฟืองที่ส าคญั ท าให้บริษัท
ฯ เติบโตขึน้อยา่งรวดเร็ว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัท โดยเฉพาะกลุม่พนกังานท่ีมีผลงานโดดเดน่และที่หาทดแทนได้ยากให้ท างานกบับริษัทฯ ตอ่ไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุ
เปา้หมายทางธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 

(4)  สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม  เช่น การ

ก าหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภยับริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ โดยก าหนดให้พนกังานต้องสวมหมวกนิรภยัทกุครัง้เมื่อ
อยูบ่ริเวณพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อระบบปอ้งกนัอบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งการปฏิบตัิงาน การจดัให้มีสถานท่ีท างานที่
สะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ ทัง้จากอคัคีภยั และโรคภยั เป็นต้น ในส่วนของพนกังานบริษัทจดัให้มี
สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล 
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พนกังานท่ีผา่นพ้นช่วงการทดลองงาน จะได้รับบตัรประกนัสขุภาพแบบกลุม่จากบริษัทประกนัสขุภาพท่ีบริษัทฯ 
ก าหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลท่ีก าหนด โดยจะมวีงเงินคา่รักษาพยาบาลตามระดบัของพนกังาน 
และจะมีสวสัดกิารในเร่ืองของคา่ทนัตกรรมเป็นสว่นท่ีนอกเหนือจากสว่นของประกนัสขุภาพแบบกลุม่ 

2. สวสัดิการด้านสขุภาพอนามยั 
เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพแข็งแรง มีความพร้อมในการท างานบริษัทฯ ได้จดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ าปี ปีละ 1 

ครัง้ โดยจะจดัในชว่งประมาณสิน้เดือนมกราคมถึงต้นเดือนกมุภาพนัธ์ โดยเป็นการตรวจตามแผนแบง่ตามชว่งอาย ุ หน้าที่
ความรับผิดชอบถงึความเสีย่งด้านสขุภาพและระดบัของพนกังาน 

3.ความปลอดภยัในการท างานทัง้ในสว่นของสถานท่ีท านและสถานท่ีก่อสร้างโครงการ 
นอกจากที่บริษัทฯ จะให้ความส าคญักบัการดแูลพนกังานแล้ว ยงัให้ความส าคญักบัสขุอนามยัและความปลอดภยั

ของแรงงานก่อสร้างอีกด้วย ด้วยการท าแผนงานด้านความปลอดภยัโครงการ  (SAFETY PLAN) ซึ่งเป็นแผนงานที่เน้นด้าน
ความปลอดภยัในการท างานและด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง ที่จะมีการน าผลการตรวจสอบมาประชมุ  
Site Meeting ทกุสปัดาห์เพื่อหาแนวทางควบคมุ แก้ไข ป้องกนั ตามหลกัการดแูลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อก าหนดของ EIA หรือ
มากกวา่ข้อก าหนด ซึง่ในสว่นท่ี 4 เป็นแผนด้านความปลอดภยัภายในท่ีพกัคนงาน (Safety Camps) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

- มีการก าหนดให้ห้องพกัมีขนาดตามมาตรฐานท่ีก าหนด มีอากาศถ่ายเทได้ดี  
- มีห้องน า้ที่แยกสดัสว่นชายและหญิง 
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัในท่ีพกัคนงานตลอด 24 ชัว่โมง 
- มีการดแูลด้านความปลอดภยัเพิม่เติม อาทิ จดัให้มีอปุกรณ์ดบัเพลงิทัว่บริเวณที่พกัคนงาน พร้อมทัง้สาธิตวิธีการ

ดบัเพลงิเป็นประจ า 
- จดัให้มีการดแูลด้านสขุอนามยัอยา่งสม า่เสมอ 
- มีการฉีดพน่ยาก าจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุและแมลงรบกวนภายในที่พกัคนงานเป็นประจ า 

นอกเหนือจากเร่ืองความปลอดภยัแล้ว บริษัทฯ ยงัใสใ่จในเร่ืองคณุภาพชีวติของเด็กทีเ่ป็นลกูหลานคนงานก่อสร้าง
ในหลายสว่นดงันี ้

- ให้โอกาสทางการศกึษากบัเดก็ทีอ่ายถุงึเกณฑ์เข้าเรียน มีสญัชาตไิทย และมีสทิธิที่เข้าเรียนในประเทศไทย โดยให้
ค าปรึกษาและประสานกบัโรงเรียนให้ ซึง่ได้ด าเนินการท่ีโครงการ Cabana ส าโรง โดยได้ประสานให้เข้าเรียนที่
โรงเรียนวดัมหาวงษ์จ านวน 2 คน   

- จดังานปีใหม ่แจกของขวญัให้กบัเด็ก โดยที่ผู้บริหารระดบัสงูจะเดินทางมาเยี่ยม พดูคยุถึงปัญหาตา่งๆ และแจก
ของขวญัให้กบัเด็กๆ สร้างความรู้สกึที่ดีให้กบัทัง้พอ่แม ่และลกูหลานผู้ใช้แรงงาน 

- บริษัทฯ สนบัสนนุเร่ืองความสมัพนัธ์อนัอบอุน่ของครอบครัว จึงไมม่ีนโยบายห้ามให้ผู้ใช้แรงงานน าเดก็มาอยูใ่นท่ี
พกัคนงาน แตจ่ะต้องมีการแบง่เขตอยา่งชดัเจนถึงเขตอนญุาตและเขตที่ห้ามเข้า และเน้นย า้กบัผู้ใช้แรงงานวา่ห้าม
ให้เดก็เข้ามาเขตก่อสร้างอยา่งเดด็ขาด 
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10.5 การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี  หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบรวมถึงสง่เสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในทุก
ขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจและการให้บริการ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิของผู้บริโภค กลา่วคือ การผลิตที่อยู่อาศยัที่มีคณุภาพ และบริการหลงัการ
ขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสุด อีกทัง้ยังมุ่งมัน่ท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
นวตักรรมของโครงการอาคารชุดให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดที่
คุ้มค่า (Best Function Unit Plan Design) โดยจัดตัง้ Call Center เบอร์ 02 300 0000 เพื่อตอบค าถาม ข้อร้องเรียน และข้อ
สงสยั นอกจากนัน้ยงัจดังานกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างลกูบ้านกับลกูบ้าน และบริษัทฯ กับ
ลกูบ้าน โดยแบง่กิจกรรมออกเป็น 3 หมวดใหญ่คือ บนัเทิง กีฬา และงานศิลปะ ได้แก่ 

- การพาลกูบ้านไปดภูาพยนตร์ซึง่จดัขึน้จ านวน 4 ครัง้ในรอบปี 2559  
- กิจกรรมออกก าลงักายแทรมโพลนี เสริมสร้างความแข็งแรงให้กบัลกูบ้าน 
- งานศิลปะท่ีเสริมสมาธิ ด้วยการพบักลบีดอกบวัเจริญสติ 
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10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอนัดบัต้นๆ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ

ด้านสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการของการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและประหยดัพลงังานตาม
หลกัการสากล ทัง้งานก่อสร้างตัง้แตเ่ร่ิมวางแผนกระบวนการก่อสร้าง จนไปถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และในสว่นของส านกังาน
เอง  

(1) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง 
บริษัทฯ ได้ด าเนินงานตามหลกั EIA โดยได้จัดท าแผนงานด้านความปลอดภยัโครงการ (SAFETY PLAN) ซึ่งเป็น

แผนงานที่เน้นด้านความปลอดภยัในการท างานและด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง ที่จะมีการน าผลการ
ตรวจสอบมาประชุม Site Meeting ทุกสปัดาห์เพื่อหาแนวทางควบคุม แก้ไข ป้องกัน ตามหลกัการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้
ข้อก าหนดของ EIA หรือมากกว่าข้อก าหนด ซึ่งจะปรากฏในสว่นที่ 2 แผนงานด้านความปลอดภยัภายในโครงการ (SAFETY 
INSITE) และสว่นท่ี 3 จดัท าแผนปอ้งกนัผลกระทบชมุชนตามมาตรการ (EIA) รอบโครงการ  

(2) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 
บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ที่
ประหยดัพลงังานในอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี เคร่ืองท าน า้อุน่รุ่นประหยดัไฟ เป็น
ต้น ซึง่จะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟา้ในอาคารคอนโดมิเนียมได้ในระยะยาว 

(3) การรณรงค์เร่ืองการประหยดัพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในส านักงาน 
บริษัทฯ ได้มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองการประหยดัพลงังานผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กร รวมทัง้น ามาตรการ

การประหยดัพลงังานมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้รางวลัพนกังานทุกคนหากมีการประหยดัไฟได้ตามเป้าที่วางไว้ในแต่ละปี
ส าหรับทรัพยากรชนิดสิน้เปลือง เช่น กระดาษเอกสาร บริษัทฯ มีนโยบายเร่ืองการท างานแบบ Paperless โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จึงได้พฒันาระบบ OSB (Origin Smart Business) เพื่อน าเอกสารตา่งๆ ได้แก่ มาตรฐานการ
ท างาน (Standard of Procedure) และแบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆ ให้อยู่ในระบบฐานข้อมลูออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ
เรียกใช้และอนมุตัิผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษให้เกิดความสิน้เปลอืง
ด้านทรัพยากร 

 
10.7 การร่วมพัฒนาชุมชน 
บริษัทฯ สง่เสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวติชว่ยสร้างเศรษฐกิจและความ

เข้มแขง็ให้กบัชมุชนเพื่อนบ้านและสงัคมไทย รวมทัง้ บริษัทฯ มุง่เสริมสง่เสริมและชว่ยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมโดยผา่น
กิจกรรมตา่งๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯได้เน้นการชว่ยสงัคมโดยการช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาส กลุม่ผู้พิการและสนบัเงินหรือสิง่ของ
ให้ แก่สงัคมด้านการศกึษา และได้เปิดโอกาสให้พนกังาน ลกูค้า และผู้ ค้าของบริษัทได้มีสว่นร่วมกิจกรรมตา่งๆ เช่น ร่วมกบั
หนว่ยงานท้องถ่ิน เพื่อชว่ยเหลอืคนในชมุชน กิจกรรมพาพนกังานท่ีวนัเกิดในไตรมาสนัน้ ๆ ไปร่วมกิจกรรมการเลีย้งอาหารและ
มอบเงินสนบัสนนุแก่กลุม่ผู้พิการ หรือทพุพลภาพ บ้านเด็กออ่น และมลูนิธิตา่งๆ เป็นต้น โดยทกุๆ ครัง้ จะมีผู้บริหารระดบัสงูของ
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บริษัทฯ เข้าร่วม พร้อมทัง้มอบเงินสนบัสนนุเงินด้านการศกึษาให้แก่นกัเรียนผู้ ด้อยโอกาส และมอบเงินสนบัสนนุวสัดกุ่อสร้าง
ให้แก่โรงเรียนและสถานีอนามยั เป็นต้น โดยตลอดปี 2559 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้กิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนบัสนนุการพฒันา
คณุภาพชีวิตและสงัคมโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

- บริษัทฯ ร่วมท าบญุเลีย้งอาหารเด็กพิการและทุพพลภาพ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ และทพุพลภาพ บ้านนนทภูมิ  
ปากเกร็ด พร้อมมอบเงินบริจาคจ านวนหนึง่ให้กบัสถานสงเคราะห์ฯ ตามแนวทางและนโยบายของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ ร่วมกบัธนาคาร UOB จดักิจกรรมมอบความสขุให้กบัเด็กๆ มลูนิธิสนัติสขุ ซึง่เป็นมลูนิธิช่วยเหลอืเด็กยากจน
ด้วยการให้ทนุการศกึษาแก่เด็กๆ  
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11.      การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
11.1    การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และจดัให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ และประเมินปัจจยัเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
รวมทัง้การก ากับดูแลการด าเนินกิจการให้เป็น ไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ จดัให้มีนโยบายตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ และสือ่สาร ให้พนกังานทกุระดบัรับทราบ ถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด โดย
ก าหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท  อย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้
ร่วมกนัประเมินระบบการควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่สอดคล้องกบัแนว
ทางการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Tread way 
Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การควบคุมภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
- มีการจดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ที่ชดัเจน เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ 
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีคณุสมบตัิที่ไมข่ดัตอ่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นที่

เก่ียวข้องตลอดจนข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ข้อบงัคบับริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มาจาก
หลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการ
อยา่งเคร่งครัด 

- จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน มีการกระจายอ านาจ ก าหนดอ านาจผู้บริหารในความรับผิดชอบ และสัง่การที่
เหมาะสม ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท 

- มีการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจดัฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอในทกุระดบั รวมทัง้สนบัสนนุ
การศึกษาแก่พนกังาน และมีการจัดเตรียมผู้บริหารหรือพนกังานให้มีความพร้อมกบัต าแหน่งที่สงูขึน้ หรือเพิ่มขีด
ความสามารถในการท างาน นอกจากนีย้งัมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งที่ส าคญั เพื่อเตรียมความพร้อม
กรณีขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ อยา่งทนัเวลา 

- คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกบัจ านวนพนกังาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละต าแหน่ง มีการก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน Key Performance Indicator (KPI) 
เพื่อพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ผลตอบแทนพนกังาน รวมถึงการน า Competency มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล ในการสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลัแก่บคุลากรท่ีเหมาะสม  

2. การประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 
- บริษัทฯ ได้มีการระบุความเสี่ยงด้าน Strategic Risk, Financial Risk, Operational Risk, Compliance Risk, 

Reputation Risk และ IT Risk ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งรับผิดชอบ
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ในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของพนัธกิจหลกั และได้มอบหมายให้ผู้บริหารทกุระดบัมี
ส่วนร่วมในการจดัการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ โดยมี
สว่นงานตรวจสอบภายในติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทฯ ก าหนด 

- บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตด้านตา่งๆ เช่น การเงิน ทรัพย์สนิ การคอร์รัปชัน่ เพื่อก าหนดมาตรการ
ปอ้งกนัหรือแก้ไขได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงาน ซึ่งประกอบด้วย 
- บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานที่เหมาะสมในการควบคมุความเสี่ยงที่สมัพนัธ์กบั กิจกรรม หน้าที่

และกระบวนการท างาน เพื่อให้องค์กรลดความเสยีหาย โดยบริหารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
- บริษัทฯ ก าหนดมาตรการ ท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งให้

เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

- จดัให้มีคูม่ือในการปฏิบตัิงานของทกุสายงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร ก ากบั ดแูล 
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

- มีหน่วยงานทางการเงินและหน่วยงานกฎหมาย ในการติดตามดูแลการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการท าธุรกรรมกบั
บคุคลภายนอก และยงัมีผู้ตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก ตรวจสอบความถกูต้อง 

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย 
- พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารให้ครอบคลมุทกุกระบวนการท างานอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้ให้ความส าคญักบั

ความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัเก็บรักษาข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
- สือ่สารข้อมลูภายในองค์กรให้รับทราบถึงวตัถปุระสงค์ ความรับผิดชอบเพื่อให้พนกังานทกุระดบัได้ตระหนกัถึงความ

เสีย่ง และการควบคมุภายในอยูเ่สมอ 
- จดัช่องทางการสื่อสารที่เช่ือมโยงทัว่ถึงกนัทัง้องค์กรพร้อมทัง้มีการประเมินและติดตามเพื่อให้ได้ข้อมลูสารสนเทศที่

ถกูต้องตรงกนั และเช่ือถือได้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ใช้ข้อมลูในการตดัสนิใจทนัตอ่เหตกุารณ์ 
- เพิ่มช่องทางให้บุคคลภายนอก  สามารถสื่อสารถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับองค์กรหรือข้อแนะน า เก่ียวกับ

ผลติภณัฑ์ และงานบริการเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาให้เกิดนวตักรรมใหม่ 
- จัดให้มีช่องการการสื่อสารพิเศษส าหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉล หรือทุจริตผ่านเว็บไซต์ 

(www.origin.co.th) มาที่ช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistleblower) หรือ ส่งจดหมายมาถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 496 หมู่ 9 ซอยแบร่ิง 16 
ถนนสขุมุวิท 107 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนด
มาตรฐานในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้อยา่งชดัเจน 
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5. ระบบการติดตาม ซึ่งประกอบด้วย 
- มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน กลยทุธ์ วา่เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้หรือไม ่โดยน าเสนอผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ที่ประชมุ Executive Committee เป็นประจ าทกุเดือน 
- หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่องจะสื่อสารไปยัง

ผู้ รับผิดชอบ ซึง่รวมถึงผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกนัหารือแนวทางแก้ไขและ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนัน้รายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลงัจากนัน้
หนว่ยงานตรวจสอบภายในจะท าการติดตามผลการแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ตอ่ไป 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท ("พีแอนด์แอลฯ") เพื่อท าการสอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการตรวจสอบกระบวนงานที่ส าคัญของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่านโยบายและวิธี
ปฏิบตัิงานตา่งๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยได้สอบทานกระบวนงานท่ีส าคญั 
4 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (2) กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล (3) กระบวนการจัดหาที่ดิน ออกแบบ 
ก่อสร้าง และสรรหาผู้ รับเหมา (4) กระบวนการรับรู้รายได้ ทัง้นี ้จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 7/2559 เมื่อวนัท่ี 
17 กนัยายน 2559 มีมติรับรองรายงานผลประเมนิการควบคมุภายใน และพิจารณาเห็นวา่ ผู้บริหารให้ความส าคญักบัแนวทาง 
และกระบวนการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ พีแอนด์แอลฯ อยา่งเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามผลการปรับปรุง แก้ไข
อยา่งตอ่เนื่อง 

และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2560 ได้มีการพิจารณาประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

อีกทัง้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบ การประเมิน
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม และให้มีติดตามผลมาน าเสนออยา่งตอ่เนื่อง   
 

13.1 การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ มีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และมีผู้บริหารระดบัสงูเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทกุกระบวนการในแผนธุรกิจ ซึง่ขัน้ตอนการจดัท าแผนธุรกิจ ได้มีการวิเคราะห์ และ
ระบถุึงปัจจยัความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางก าหนดกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจดัให้มีการ
ประเมิน ติดตาม ควบคมุและรายงานความเสีย่งให้กบัคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

ในกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่งของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
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1 ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
2 ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) 
3 ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิงาน (Operation Risk) 
4 ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง (Compliance Risk) 
5 ความเสีย่งด้านช่ือเสยีง (Reputation Risk) 
6 ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) 

และยงัมีความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น ที่อาจจะเกิดขึน้จากปัจจัยภายในและ
ภายนอกในระหว่างปีของการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ายจัดการโดยผู้บริหารระดบัสงู  จัด
ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  และปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์แวดล้อมปัจจุบนั ในกรณีที่มีปัจจยัภายในและภายนอกเข้ามากระทบ พร้อมสื่อสารให้พนกังานทกุระดบัรับทราบ
ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการความเสี่ยง จึงท าให้บริษัทฯ สามารถก ากบั ดแูล 
การบริหารความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของ
ฝ่ายจดัการที่รับผิดชอบในปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ และผลของการวดัผลที่เช่ือถือได้ของการปฏิบตัิงานตามแผนงาน รวมทัง้มี
การพิจารณาวา่ระดบัความเสีย่งลดลงหรือไม ่ทัง้นีเ้พื่อให้การบริหารความเสีย่งมีประสทิธิผลอยา่งแท้จริง  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายบริหารความเสีย่งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.origin.co.th) 
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12. รายการระหว่างกัน 
 
รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

1. บริษัท ออริจิน้ วนั 
จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) โดยถือหุ้ น บริษัท ออ
ริจิน้ วนั จ ากดั ร้อยละ 99.99 

 กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 
   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นางอารดา จรูญเอก 
- นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 
- นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 
- นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เงินกู้ยืม 
 บริษัทฯ กู้ยืมระยะสัน้จาก
บริษัทยอ่ย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 ดอกเบีย้จา่ย 
 ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

7,000.00 
7,000.00 

- 

 
36.93 

- 
 

 
 
 

 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
 

 

 
 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะสัน้จากบริษัท ออ
ริจิน้ วัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ น
และกรรมการร่วมกัน โดยมียอดกู้ ยืม
ส าหรับปี 2558 จ านวน 7.00 ล้านบาท 
และได้มีการช าระคืนเงินกู้ ยืมแก่บริษัท ออ
ริจิน้ วัน จ ากัด ทัง้จ านวน 7.00 ล้านบาท 
และไม่มีการกู้ ยืมเพิ่ม ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการ
คิดดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่ง
เป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงิน
กู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีดอกเบี ย้จ่ายส าหรับปี  2558 
จ านวน 0.04 ล้านบาท และส าหรับปีบญัชี 
สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ไมมี่ดอกเบีย้
จ่าย และค้างจ่ายกับบริษัท ออริจิน้ วัน 
จ ากดั 

 
 ตามหลัก เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เม่ือถือหุ้ นบริษัทฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการที่เก่ียวโยงกนั อยา่งไรก็
ตาม การให้เงินกู้ ยืมใช้อัตรา
ดอกเบีย้ที่สงูกว่าตลาด (เทียบ
กับอัตราดอกเบีย้ MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

  1.2 เงินให้กู้ยืม 
 บริษัทยอ่ย กู้ยืมระยะสัน้จาก
บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 
 

 
 
 

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

 
2,989.52 
1,370.16 

 
 
 

70,056.39 
88,017.00 

158,073.39 
0.00 

 
 4,235.56 

0.00 

 
 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทที่มีผู้
ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน โดยมียอดยก
มาจากปี 2558 จ านวน 70.06 ล้านบาท 
โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพ่ิมเติมระหวา่งงวดปี
บัญชีสิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 88.02 
ล้านบาท และได้มีการช าระคืนระหวา่งงวด
ทัง้จ านวน 158.07 ล้านบาท และไม่มีการ
ให้กู้ ยืมเพิ่มเติม ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการคิด
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้
ตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ ยืม
เฉลี่ยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีดอกเบี ย้ รับส าหรับปี  2558 
จ านวน 2.99 ล้านบาท และส าหรับงวดปี
บญัชี สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2559 4.24 ล้านบาท 

 บริษัทฯ มีดอกเบีย้ค้างรับส าหรับปี 2558 
จ านวน 1.37 ล้านบาท และส าหรับงวดปี
บัญชี สิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ไม่มี
ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 ตามหลัก เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เม่ือถือหุ้ นบริษัทฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการที่เก่ียวโยงกนั อยา่งไรก็
ตาม การให้เงินกู้ ยืมใช้อัตรา
ดอกเบีย้ที่สงูกว่าตลาด (เทียบ
กับอัตราดอกเบีย้ MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 124 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

2. บริษัท พรีโม ่พร็อพ
เพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) โดยถือหุ้น บริษัท พรีโม่ 
พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากดั ร้อยละ 
99.98 

 กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 
   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
- นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 
- นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 

2.1 การขายห้องชดุ 
 รายได้จากการขายห้องชดุ 
เพ่ือการลงทนุ 

 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 
13,233.21 

 
 
 
 
 
 

 

 
 บริษัทย่อยฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายห้องชุด
ของโครงการของบริษัทฯ เพื่อการลงทนุใน
เดือนเม.ย. 2559 ดงันี ้

  - KNB แบร่ิง (101) ราคา 5.75 ลบ. 
  - Sense of London (219) ราคา 1.52 ลบ. 
/ (220) ราคา 1.57 ลบ. / (221) ราคา 1.51 
ลบ. / (222) ราคา 1.41 ลบ. 

   ในเดือนต.ค. 2559 ดงันี ้
   - TC (TR#A101) ราคา 1.48 ลบ. 
รวม 6 ห้อง จ านวนเงินทัง้สิน้ 13.23 ลบ. 

 
 เ ป็นรายการธุร กิจปกติของ
บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณา
อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 
 

  2.2 เงินให้กู้ยืม 
 บริษัทยอ่ย กู้ยืมระยะสัน้จาก
บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 
 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 

- 
16,000.00 
16,000.00 

- 

 
255.90 

- 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี ้ โซลูชั่น จ ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ ยืม
เพิ่มเติมระหว่างงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2559 จ านวน  16.00 ล้านบาท และได้มี
การช าระคืนระหว่างงวดทัง้จ านวน 16.00 
ล้านบาท และไม่มีการให้กู้ ยืมเพิ่มเติม 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อย
ละ 7.75 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกับ
อตัราต้นทนุเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ 

 ตามหลัก เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เม่ือถือหุ้นเบริษัทฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการที่เก่ียวโยงกนั อยา่งไรก็
ตาม การให้เงินกู้ ยืมใช้อัตรา
ดอกเบีย้ที่สงูกว่าตลาด (เทียบ
กับอัตราดอกเบีย้ MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 125 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปีบัญชี 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 0.26 ล้าน
บาท และบริษัทฯ ไมมี่ดอกเบีย้ค้างรับ 

3. บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิเนียม 
จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) โดยถือหุ้ น บริษัท ออ
ริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ากัด ร้อยละ 
99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 
   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นางอารดา จรูญเอก 

3.1 เงินให้กู้ยืม 
 บริษัทยอ่ย กู้ยืมระยะสัน้จาก

บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 
- 

170,358.00 
137,750.00 
32,608.00 

 
 1,514.67 

78.62 

 
 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ากัด ซึ่ง
เ ป็นบริษัทย่อย  โดยมีการให้ เงินกู้ ยืม
เพิ่มเติมระหว่างงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2559 จ านวน 170.36 ล้านบาท และได้มี
การช าระคืนระหว่างงวด จ านวน 137.75 
ล้านบาท คงเหลือ 32.61 ล้านบาท ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 
8.0 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกบัอตัรา
ต้นทนุเงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปีบัญชี 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 1.51 ล้าน
บาท และมีดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 78.62 
ล้านบาท 

 
 ตามหลัก เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เม่ือถือหุ้นเบริษัทฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการที่เก่ียวโยงกนั อยา่งไรก็
ตาม การให้เงินกู้ ยืมใช้อัตรา
ดอกเบีย้ที่สงูกว่าตลาด (เทียบ
กับอัตราดอกเบีย้ MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

 
 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 126 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

4. บริษัท ออริจิน้ 
สาทร จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) โดยถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ 
สาทร จ ากดั ร้อยละ 23.04 

 กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ  
   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นางอารดา จรูญเอก 
 ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เป็น
กรรมการ 
- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 

4.1 เงินลงทนุ 
เงินเพ่ิมทนุจากบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
.2 การขายห้องชดุ 
 เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้า
จากกรรมการ  และผู้ บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทฯ 

- คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 
- คณุสหสั ตรีทิพยบตุร 
- คณุสจุารี จนัทร์สวา่ง 
- คณุบรีุรัตน์ รัตนวานิช 
- คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 
- คณุอธิพงศ์ อมาตยกลุ 
- คณุสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
37,250.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

156.20 
120.00 
240.00 
120.00 
120.00 
120.00 
120.00 

 
 บริษัทฯ ได้เพิ่มเงินทนุให้กับบริษัท ออริจิน้ 
สาทร จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีผู้ ถือหุ้ น 
และกรรมการร่วมกัน เป็นเงิน 37.25 ล้าน
บาท ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุด 31 ธ.ค. 
2559 

 
 
 
 
 
 กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท
ฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายห้องชดุของโครงการ 
Knightsbridge Prime Sathorn จ านวน 8 
ห้อง คิดเป็นจ านวนเงินรวม 39.42 ล้าน
บาท ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด วันที่ 31 
ธ.ค. 2559  

 บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั ได้รับเงินมดัจ า 
และเงินรับล่วงหน้าจากกรรมการจ านวน 
1.0 ล้านบาท 

 

 
 รายการดังกล่าวเป็นรายการ
เพิ่มทุนปกติ  ไม่ เ ข้า เงื่อนไข
รายการระหวา่งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 เ ป็นรายการธุร กิจปกติของ
บริษัทฯ 

 ราคาขายห้องชดุเป็นราคาปกติ
ทั่ว ไปและเทียบเคียงไ ด้กับ
ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก
รายอื่น ดงันัน้ จงึเห็นวา่รายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 127 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

5. บริษัท ออริจิน้ วนั 
ทองหลอ่ จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) โดยถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ 
วนั ทองหลอ่ จ ากดั ร้อยละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 
   - นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 
   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 
   - นางอารดา จรูญเอก 
   - นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 
 ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เป็น
กรรมการ 

  - นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 

5.1 เงินให้กู้ยืม 
 บริษัทยอ่ย กู้ยืมระยะสัน้จาก

บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 
- 

50,000.00 
- 

50,000.00 

 
 876.71 

876.71 
 

 
 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหล่อ จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ ยืมเพิ่มเติม
ระหว่างงวดปีบัญชีสิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 
จ านวน 50.00 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการ
คิดดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่ง
เป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงิน
กู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปีบัญชี 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 0.88 ล้าน
บาท และมีดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  0.88 
ล้านบาท 

 
 ตามหลัก เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เม่ือถือหุ้ นบริษัทฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการที่เก่ียวโยงกนั อยา่งไรก็
ตาม การให้เงินกู้ ยืมใช้อัตรา
ดอกเบีย้ที่สงูกว่าตลาด (เทียบ
กับอัตราดอกเบีย้ MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
 

6. บริษัท ออริจิน้ 
ไพรม์ จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้ นบริษัท ออริจิ น้ 
ไพรม์ จ ากดั ร้อยละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 
   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นางอารดา จรูญเอก 
 ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เป็น
กรรมการ 

6.1 เงินให้กู้ยืม 
 บริษัทยอ่ย กู้ยืมระยะสัน้จาก

บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รับ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 

 
 
 
- 

26,600.15 
- 

26,600.15 

 
 198.23 

 
 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหวา่ง
งวดปีบัญชีสิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 
26.60 ล้านบาท ทัง้นีบ้ ริษัทฯ มีการคิด
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้
ตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ ยืม
เฉลี่ยของบริษัทฯ 

 
 ตามหลัก เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เม่ือถือหุ้นเบริษัทฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการที่เก่ียวโยงกนั อยา่งไรก็
ตาม การให้เงินกู้ ยืมใช้อัตรา
ดอกเบีย้ที่สงูกว่าตลาด (เทียบ



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 128 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

  - นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว  ดอกเบีย้ค้างรับ - 198.23  บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปีบัญชี 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 0.20 ล้าน
บาท และมีดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  0.20 
ล้านบาท 

กับอัตราดอกเบีย้ MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
 

7. บริษัท ออริจิน้ 
สเฟียร์ จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้ นบริษัท ออริจิ น้ 
สเฟียร์ จ ากดั ร้อยละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 
   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นางอารดา จรูญเอก 
 ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เป็น
กรรมการ 

  - นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 

7.1 เงินให้กู้ยืม 
 บริษัทยอ่ย กู้ยืมระยะสัน้จาก

บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 
- 

98,144.09 
- 

98,144.09 

 
 1,011.02 

1,011.02 

 
 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหวา่ง
งวดปีบัญชีสิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 
98.14 ล้านบาท ทัง้นีบ้ ริษัทฯ มีการคิด
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้
ตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ ยืม
เฉลี่ยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปีบัญชี 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 1.01 ล้าน
บาท และมีดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  1.01 
ล้านบาท 

 
 ตามหลัก เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เม่ือถือหุ้นเบริษัทฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการที่เก่ียวโยงกนั อยา่งไรก็
ตาม การให้เงินกู้ ยืมใช้อัตรา
ดอกเบีย้ที่สงูกว่าตลาด (เทียบ
กับอัตราดอกเบีย้ MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 129 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

8. บริษัท ออริจิน้ 
เวอร์ติเคิล จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้ นบริษัท ออริจิ น้ 
เวอร์ติเคิล จ ากดั ร้อยละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 
   - นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 
   - นายสหสั ตรีทิพยบตุร 
   - พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 
   - นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 
   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นางอารดา จรูญเอก 
   - นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 
   - นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 
   - นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 
   - นายอธิพงษ์ อมาตยกลุ 

8.1 เงินให้กู้ยืม 
 บริษัทยอ่ย กู้ยืมระยะสัน้จาก

บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 
- 

134,136.76 
- 

134,136.76 

 
 1,381.33 

1,381.33 

 
 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ ยืมเพิ่มเติม
ระหว่างงวดปีบัญชีสิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 
จ านวน 134.14 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ มี
การคิดดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี 
ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุน
เงินกู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปีบัญชี 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 1.38 ล้าน
บาท และมีดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  1.38 
ล้านบาท 

 
 ตามหลัก เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เม่ือถือหุ้นเบริษัทฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการที่เก่ียวโยงกนั อยา่งไรก็
ตาม การให้เงินกู้ ยืมใช้อัตรา
ดอกเบีย้ที่สงูกว่าตลาด (เทียบ
กับอัตราดอกเบีย้ MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 130 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

9. บริษัท ออริจิน้ 
เวอร์ติเคิล 2จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้ นบริษัท ออริจิ น้ 
เวอร์ติเคิล 2 จ ากดั ร้อยละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 
   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นางอารดา จรูญเอก 
 ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เป็น
กรรมการ 

  - นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 

9.1 เงินให้กู้ยืม 
 บริษัทยอ่ย กู้ยืมระยะสัน้จาก

บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพ่ิมระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 
- 

43,646.07 
- 

43,646.07 

 
 39.14 

39.14 

 
 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ ยืมเพิ่มเติม
ระหว่างงวดปีบัญชีสิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 
จ านวน 43.65 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการ
คิดดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่ง
เป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงิน
กู้ยืมเฉลี่ยของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปีบัญชี 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 0.04 ล้าน
บาท และมีดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  0.04 
ล้านบาท 

 
 ตามหลัก เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เม่ือถือหุ้นเบริษัทฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการที่เก่ียวโยงกนั อยา่งไรก็
ตาม การให้เงินกู้ ยืมใช้อัตรา
ดอกเบีย้ที่สงูกว่าตลาด (เทียบ
กับอัตราดอกเบีย้ MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 131 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

10. นายพีระพงศ์
จรูญเอก 

 เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30.00 

 เป็นสามีของนางอารดา จรูญเอก 
 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 

10.1 ค า้ประกนัเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ 
 ค า้ประกนัเงินกู้ยืมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

 
 

616,400.0 
 

 
 

- 
 

 
 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท าสญัญาเงินกู้ยมื
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อใช้ใน
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ และ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  โดย
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ค า้ประกันวงเงินกู้
รวมจ านวน 1,371.1 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2556  จ านวน 2,465.9 ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจ านวน 
616.4 ล้านบาท ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2558 

 ทัง้นี ้นายพีระพงศ์ จรูญเอก ค า้ประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัแตอ่ยา่งใด 

 ทัง้นี ้ณ ปัจจบุัน บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิการ
ขอปลดภาระการค า้ประกันส่วนบุคคล
จากเจ้าหนีธ้นาคารทัง้หมดแล้ว ในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 

 
 

 
 

 เป็นรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บ ริษัทฯ ซึ่ง
รายการดงักลา่วเป็นประโยชน์
ต่ อ บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี
ค่าธรรมเนียมการค า้ประกัน
แตอ่ยา่งใด 
 
(หมายเหตุ รายการดังกล่าว
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในปี 
2556 และไ ด้ เ ปิด เผยไ ว้ ใน 
แ บบ แ ส ด ง ร า ย ก า ร  56-1 
ประจ าปี 2558) 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 132 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

  10.2 ค า้ประกนัการเชา่ซือ้
รถยนต์ 

 ค า้ประกนัการช าระหนีก้ารเชา่
ซือ้รถยนต์ของบริษัทฯ 

 
 

597.74 

 
 

597.74 

 
 
 บริษัทฯ ท าสญัญาเช่าการเงินกับบริษัท ลี
สซิ่งเพื่อเช่ารถยนต์ใช้ในการด าเนินงาน
ของกิจการ โดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก ค า้
ประกันการช าระหนีก้ารเช่าซือ้รถยนต์ 
ส าหรับปี 2558  และส าหรับงวดปีบัญชี 
สิน้สุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559  จ านวนรวม 
0.6 ล้านบาท 0.6 ล้านบาท ตามล าดบั 

 ทัง้นี ้นายพีระพงศ์ จรูญเอก ค า้ประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัแตอ่ยา่งใด 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ขอปลดภาระค า้ประกันส่วนบุคคลจาก
เจ้าหนีบ้ริษัทลีสซิ่ง 

 

 
 
 เป็นรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บ ริษัทฯ ซึ่ง
รายการดงักลา่วเป็นประโยชน์
ต่ อ บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี
ค่าธรรมเนียมการค า้ประกัน
แตอ่ยา่งใด 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 133 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

11. นางอารดา จรูญ
เอก 

 ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือ
หุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 25.00 

 เป็นภรรยานายพีระพงศ์ จรูญเอก 
 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 

 เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 
 

11.1 ค า้ประกนัเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ 

 ค า้ประกนัเงินกู้ยืมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

 
 

616,400.0 
 

 
 

- 
 

 
 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท าสญัญาเงินกู้ยมื
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อใช้ใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  โดย
นางอารดา จรูญเอก ค า้ประกันวงเงินกู้
รวมจ านวน 1,371.06 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 จ านวน 2,465.87 ล้าน
บาท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 และ
จ านวน 616.40 ล้านบาท ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2558 

 ทัง้นี  ้นางอารดา จรูญเอก ค า้ประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัแตอ่ยา่งใด 

 ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิการ
ปลดภาระค า้ประกนัฯ จากเจ้าหนีธ้นาคาร
ทัง้หมดแล้ว ในเดือนก.พ. 59 

 
 
 

 
 

 เป็นรายการให้ความชว่ยเหลือ
ทางการเงินแก่บ ริษัทฯ ซึ่ง
รายการดงักลา่วเป็นประโยชน์
ต่ อ บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี
ค่าธรรมเนียมการค า้ประกัน
แตอ่ยา่งใด 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 134 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

  11.2 ค า้ประกนัการเชา่ซือ้
รถยนต์ 
 ค า้ประกนัการช าระหนีก้ารเชา่
ซือ้รถยนต์ของบริษัทฯ 

 
 

6,868.42 

 
 

6,868.42 

 
 

 บริษัทฯ ท าสญัญาเช่าการเงินกับบริษัท ลี
สซิ่งเพ่ือเชา่รถยต์ใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการ โดยนางอารดา จรูญเอก ค า้
ประกันการช าระหนีก้ารเช่าซือ้รถยนต์
ส าหรับปี 2558  และส าหรับงวดปีบัญชี 
สิน้สุด วันที่  31 ธ.ค. 2559 จ านวนรวม 
6.90 ล้านบาท 6.90 ล้านบาท ตามล าดบั 

 ทัง้นี  ้นางอารดา จรูญเอก ค า้ประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัแตอ่ยา่งใด 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ขอปลดภาระค า้ประกันส่วนบุคคลจาก
เจ้าหนีบ้ริษัทลีสซิ่ง 

 
 
 เป็นรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บ ริษัทฯ ซึ่ง
รายการดงักลา่วเป็นประโยชน์
ต่ อ บ ริ ษั ท  แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี
ค่าธรรมเนียมการค า้ประกัน
แตอ่ยา่งใด 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 135 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

12. นายลกัษณะน้อย 
พึง่รัศมี 

 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ของบริษัทฯ 

 เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 
 

12.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจ าและเงินรับลว่งหน้า
จากลกูค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายได้การขายห้องชดุ 

 
1,621.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
508.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,233.74 

 
 นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้ท าสัญญา
ซือ้ขายห้องชุดของโครงการ Notting Hill 
พหล-เกษตร จ านวน 1 ห้อง และโครงการ 
Knightsbridge Ocean Sriracha จ านวน 
1 ห้อง คิดเป็นจ านวนเงินรวม 6.15 ล้าน
บาท ส าหรับปี 2558 และส าหรับงวดปี
บัญชี สิน้สุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ 
ได้รับเงินมัดจ า จ านวน 1.62 ล้านบาท 
และ 0.51 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้ท าสัญญาซือ้
ขายห้องชุด และได้โอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด
โครงการ Tropicana เอราวณั จ านวน 1 ห้อง 
จ า นวน เ งิ น  1.51 ล้ านบาท  โค ร งกา ร 
Knignhtsbride Sky River Ocean จ านวน 2 
ห้อง จ านวนเงิน 7.72 ล้านบาท รวมโอน
กรรมสิทธ์ิทัง้ 3 ห้องเป็นจ านวนเงิน 9.23 
ล้านบาท ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัที่ 31 
ธ.ค. 2559 

 
 เ ป็นรายการธุร กิจปกติของ
บริษัทฯ 

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

 
 
 เ ป็นรายการธุร กิจปกติของ
บริษัทฯ 

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

 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 136 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

  12.2 คา่ใช้จา่ยคา่ที่ปรึกษาของ
บริษัทฯ 
 คา่ที่ปรึกษา 

 
 

 
 

50.00 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

 บริษัทฯ ว่าจ้างนายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี 
เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยสัญญาที่
ปรึกษามีระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่เดือนก.พ.  
2556 และอัตราค่าที่ป รึกษาเดือนละ 
50,000 บาท ทัง้นีภ้ายหลงัครบระยะเวลา 
2 ปี เม่ือเดือนม.ค. 2558 บริษัทฯ ไมไ่ด้ตอ่
อายสุญัญาที่ปรึกษาแล้ว จึงไม่มีรายการ
ระหวา่งกนัเกิดขึน้อีกในอนาคต 

 

 
 

 เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ  

 อตัราคา่ที่ปรึกษาเทียบเคียงได้
กับอัตราค่าที่ปรึกษารายอ่ืนที่
บริษัทฯว่าจ้าง ดังนัน้ จึงเห็น
ว่ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี  
สมเหตุสมผล และเป็นอัตรา
เดิมที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท 

13. บริษัท ซีโอแอล 
จ ากดั(มหาชน) 

 เป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัทฯ ได้แก่ นายสหัส ตรีทิพย
บุตร ซึงด ารงต าแหน่งกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ 

13.1 ซือ้อปุกรณ์ส านกังาน 
 คา่ใช้จา่ยอปุกรณ์ส านกังาน 
 คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 
 

 
506.93 

 
- 
 

 
1,540.82 

 
258.18 

 
 บริษัทฯ ซือ้อปุกรณ์ส านักงาน เช่น เคร่ือง
เขียน กระดาษ เป็นต้น จากบริษัท ซีโอ
แอล จ ากดั (มหาชน) เพ่ือใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ โดยในปี 2558 
และส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด วันที่ 31 
ธ.ค. 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
ส านักงาน จ านวน 0.51 ล้านบาท และ 
1.54 ล้านบาท ตามล าดบั และมีคา่ใช้จา่ย
ค้างจ่าย ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด วันที่ 
31 ธ.ค. 2559 จ านวน 0.26 ล้านบาท 

 

 
 ราคาซือ้สินค้าเป็นราคาตลาด
ทั่วไปที่บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน) ขายให้กับลกูค้าราย
อ่ืน ดังนัน้ จึงเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 



    
แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้าที่ 137 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

14. นายสหสั ตรีทิพย
บตุร 

 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ 
 

14.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจ าและเงินรับลว่งหน้า
จากลกูค้า 

 
- 

 
321.00 

 
 นายสหัส ตรีทิพยบุตร ได้ท าสัญญาซือ้
ขายห้องชุดของโครงการ Knightsbridge 
The Ocean จ านวนเงินรวม 3.31 ล้าน
บาท ตามสญัญาซือ้ขายเม่ือวนัที่ 16 ม.ค. 
2559 โดยส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัที่ 
31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าและ
เงินรับลว่งหน้า จ านวน 0.32 ล้านบาท 

 

 
 เ ป็นรายการธุร กิจปกติของ
บริษัทฯ  

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

 

15. นางสาวรวีกร 
บญุพรม 

 ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ บริหารของ
บริษัทฯ 

15.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจ าและเงินรับลว่งหน้า
จากลกูค้า 
 

 
90.90 

 
- 

 
 นางสาวรวีกร บุญพรม ได้ท าสัญญาซือ้
ขายห้องชุดของโครงการ  The Cabana 
ส าโรง จ านวน 1 ห้อง จ านวนเงินรวม 1.5 
ล้านบาท ตามสญัญาซือ้ขายเม่ือวนัที่ 14 
ตุลาคม 2557 โดยในปี  2558 บ ริษัทฯ 
ไ ด้ รับ เงินมัดจ าและเงิน รับล่ว งห น้า 
จ านวน 0.09 ล้านบาท 

 อยา่งไรก็ตาม นางสาวรวีกร บญุพรหม ได้
แจ้งความประสงค์ยกเลิกการซือ้ห้องชุด
ของโครงการ  The Cabana ส าโรง โดย
บริษัทฯ ได้คืนเงินจองและเงินดาวน์ทัง้

 
 เ ป็นรายการธุร กิจปกติของ
บริษัทฯ  

 ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

หมดแล้ว โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับ
เงินคืนเท่ากับต้นทุน และไม่มีก าไรจาก
การคืนห้องชดุดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 ทัง้นี  ้ผู้ บ ริหารของบริษัทฯ คืนห้องชุด
ดังกล่าว เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่ายังมี
ความต้องการห้องชดุจากลกูค้าหลายราย
ในโครงการดงักลา่ว และเพ่ือผลประโยชน์
ของบริษัทฯ จงึได้คืนห้องชดุดงักลา่ว และ
ปัจจบุนั  บริษัทฯ ได้ขายห้องชดุได้แล้ว ใน
ราคาขาย re-sale ที่สงูกวา่ราคาเดิม 

 

16. นายคมกฤช 
ตรีทิพยบตุร 

 บุตรของนายสหสั ตรีทิพยบุตร ซึ่ง
ด า ร งต า แหน่ งก ร รมกา ร แล ะ
ประธานกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ 

16.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจ าและเงินรับลว่งหน้า
จากลกูค้า 
 

 
265.00 

 
316.80 

 
 นายคมกฤช ตรีทิพยบุตร ได้ท าสญัญาซือ้
ขายห้องชดุของโครงการ The Tropicana 
เอราวัณ จ านวน 1 ห้อง จ านวนเงินรวม 
2.5 ล้านบาท ตามสญัญาซือ้ขายเม่ือวนัที่ 
25 กันยายน 2557 โดยในปี 2558 และ
ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด วันที่ 31 ธ.ค. 
2559 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ าและเงินรับ
ลว่งหน้า จ านวน 0.27 ล้านบาท และ 0.32 
ล้านบาท ตามล าดบั 

 
 เ ป็นรายการธุร กิจปกติของ
บริษัทฯ  

 ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ความเห็นของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบัญชีสิน้สุด  

31 ธ.ค. 2558 
งวดปีบัญชีสิน้สุด  
31 ธ.ค. 2559 

17. นายสธีุร์ จนัทร์
แจม่จรัส 

 น้องชายของนายเมธา จันทร์แจ่ม
จรัส ซงึด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ 

17.1 การขายห้องชดุ 
 เงินมดัจ าและเงินรับลว่งหน้า
จากลกูค้า 
 

 
107.40 

 
294.30 

 
 นายสุธีร์ จันทร์แจ่มจรัส ได้ท าสัญญาซือ้
ขายห้องชุดของโครงการ Knightsbridge 
Sky City สะพานใหม่  จ านวน 1 ห้อง 
จ านวนเงินรวม 2.7 ล้านบาท ตามสญัญา
ซือ้ขายเม่ือวันที่ 15 มิ.ย. 2558 โดยในปี 
2558 และส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัที่ 
31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าและ
เงินรับล่วงหน้า จ านวน 0.11 ล้านบาท 
และ 0.29 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
 เ ป็นรายการธุร กิจปกติของ
บริษัทฯ  

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

 

18. นางสาวกนกไพลิน 
วิไลแก้ว 

 ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ บริหารของ
บริษัทฯ 

18.1 การขายห้องชดุ 

 รายได้การขายห้องชดุ 

 
- 
 

 
1,634.00 

 
 นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้ท าสญัญา
ซือ้ขายห้องชดุ และได้โอนกรรมสิทธ์ิห้อง
ชุดโครงการ Villa Lasalle จ านวน 1 ห้อง 
จ านวนเงิน 1.63 ล้านบาท ส าหรับงวดปี
บญัชี สิน้สดุ วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 

 

 
 เ ป็นรายการธุร กิจปกติของ
บริษัทฯ 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณาข้อมลูรายการ
ระหวา่งกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ประกอบกบัสอบถามข้อมลูตา่งๆ จากฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทานข้อมลูตามที่ระบใุนหมายเหตปุระกอบงบการเงินของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้วเห็นวา่ 
รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป หรือเป็นไปตามเง่ือนไขที่เหมาะสมและ
ยตุิธรรม ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทาง
การค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สญัญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (Arm's Length Basis) 
และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และบคุคลหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
 

2. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาอนมุตัิ นโยบายและขัน้ตอน
การท ารายการระหวา่งกนั เพื่อให้รายการระหวา่งบริษัทฯ  หรือบริษัทยอ่ย กบับคุคล หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง
เป็นไปอยา่งโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบัประกาศค าสัง่หรือข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยี
จะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการอนมุตัิรายการดงักลา่วได้ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตสุมผล
ของรายการนัน้ๆ ทัง้นี ้การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และการท ารายการที่เป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้มีหลกัการดงันี ้

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ระหวา่งบริษัทฯ กบักรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถ
อนมุตัิการท าธุรกรรมดงักลา่วได้หากรายการดงักลา่วนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระท า
กบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชมุ
คณะกรรมการในทกุไตรมาส 
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การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป เช่น การเช่า / ให้เช่าทรัพย์สินหลกัในการ
ด าเนินงาน การซือ้สนิทรัพย์ถาวรท่ีมีนยัส าคญั การให้หรือได้รับความช่วยเหลอืทางการเงิน เป็นต้น จะต้องถกูพิจารณา
และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิต่อไป ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะ
แตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่วเพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี 
เพื่อให้มัน่ใจวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความจ าเป็นและมีความสมเหตสุมผลโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ี
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
 

3. นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคต หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท
ฯ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัตามที่ บริษัทฯ ก าหนด 
และกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีสว่นได้เสียจะไมส่ามารถมีสว่นร่วมในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว เพื่อให้การตดัสนิใจ
เข้าท ารายการดงักลา่วไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นี ้หากมี
รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรือ บคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ
ด าเนินการค้าปกติในอตุสาหกรรม และเมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว  รายการระหวา่งกนัท่ีอาจ
เกิดขึน้ในอนาคตนัน้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึง การปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และหากหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-
2) ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13.     ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

  
13.1     งบการเงนิ 

13.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิของบริษัทฯและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ 
ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

งบการเงนิ รอบบัญชี 
ช่ือผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

บริษัทผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2557 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั 

บริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2558 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั 

บริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั 

 

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2557 - 2559)  

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 

  

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 59  31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57 

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน 

      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  520,689.8    7.70  295,818.8 8.84 37,876.5 1.98 
เงินลงทนุชัว่คราว-หนว่ยลงทนุ  100,170.9    1.48  168.6 0.01 287.8 0.02 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  11,198.4    0.17  5,945.8 0.18 630.0 0.03 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั  -     -  - - - - 
ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  4,517,323.9    66.84  2,442,136.5 72.95 1,672,363.3 87.57 
เงินมดัจ าคา่ที่ดิน  898,268.8    13.29  314,084.8 9.38 52,628.8 2.76 
เงินจา่ยลว่งหน้า - คา่งานก่อสร้าง  158,178.9    2.34  51,266.4 1.53 38,115.8 2.00 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  62,798.0    0.93  18,603.3 0.56 20,597.0 1.08 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  6,268,628.7    92.75  3,128,024.3 93.44 1,822,499.2 95.43 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

    

ที่ดินรอการพฒันา  8,066.9    0.12  95,216.0 2.84 9,152.9 0.48 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  5,748.3    0.09  2,141.0 0.06 2,267.0 0.12 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  359,025.5    5.31  66,632.2 1.99 44,758.7 2.34 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  2,613.2    0.04  858.6 0.03 503.2 0.03 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  58,893.1    0.87  44,917.9 1.34 30,093.3 1.58 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  55,429.9    0.82  9,704.5 0.29 522.5 0.03 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  489,776.9    7.25  219,470.3 6.56 87,297.6 4.57 
รวมสินทรัพย์  6,758,405.6    100.00  3,347,494.6 100.00 1,909,796.8 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
 

 
 

 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร  198,389.3    2.94  - - 172,339.1 9.02 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  528,979.0    7.83  254,072.8 7.59 155,991.7 8.17 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

 552,996.5    8.18  408,120.4 12.19 514,091.6 26.92 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั   -  
 

- 
 

- 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงินที่ ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

 1,869.4    0.03  1,987.9 0.06 1,085.7 0.06 

เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  767,484.9    11.36  602,966.4 18.01 417,023.5 21.84 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  98,445.9    1.46  42,599.0 1.27 12,450.2 0.65 
เจ้าหนีค้า่หุ้น   -  

 
- 

 
- 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  39,337.5    0.58  7,147.8 0.21 3,437.8 0.18 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  2,187,502.5    32.37  1,316,894.4 39.34 1,276,419.6 66.84 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน   

    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 626,009.5    9.26  277,001.3 8.27 343,134.7 17.97 

หุ้นกู้ ระยะยาว  1,195,140.5    17.68      
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

 2,320.1    0.03  4,189.8 0.13 2,887.7 0.15 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  2,940.4    0.04  981.5 0.03 648.2 0.03 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น  1,000.0    0.01      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  1,827,410.5    27.04  282,172.6 8.43 346,670.5 18.15 
รวมหนีสิ้น  4,014,913.0    59.41  1,599,067.0 47.77 1,623,090.1 84.99 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   

    

ทุนเรือนหุ้น   
    

ทนุจดทะเบียน  552,887.4    8.18  301,575.0 9.01 301,575.0 15.79 
ทนุที่ออกและช าระแล้ว  550,634.5    8.15  300,000.0 8.96 225,000.0 11.78 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  1,254,097.2    18.56  1,248,411.0 37.29 - - 
สว่นต า่กวา่มลูคา่หุ้นบริุมสิทธิของบริษัทยอ่ย  ( 9,769.3 )  (0.14)     
ส ารองสว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  4,580.8    0.07  2,263.2 0.07 - - 
ส ารองตามกฎหมาย  55,288.7    0.82  26,031.0 0.78 7,351.3 0.38 
ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร  337,803.6    5.00  170,585.2 5.10 53,498.7 2.80 
องค์ประกอบอ่ืนสว่นของผู้ ถือหุ้น  856.7    0.01  856.7 0.03 856.7 0.04 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,193,492.2    32.46  1,748,147.2 52.22 286,706.7 15.01 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย  550,000.4    8.14  280.4 0.01 - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,743,492.6    40.59  1,748,427.6 52.23 286,706.7 15.01 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  6,758,405.6    100.00  3,347,494.6 100.00 1,909,796.8 100.00 
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 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
ก าไรขาดทุน: 

      

รายได้ 
      

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,153,068.5    98.56   2,010,099.6 97.81 550,195.1 98.35 
รายได้อ่ืน  45,976.3    1.44   44,983.6 2.19 9,245.5 1.65 
รวมรายได้  3,199,044.7    100.00   2,055,083.2 100.00 559,440.5 100.00 
ค่าใช้จ่าย     

  

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  1,724,158.0    53.90   1,148,764.3 55.90 320,186.4 57.23 
คา่ใช้จา่ยในการขาย  507,945.1    15.88   293,517.4 14.28 91,883.0 16.42 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  158,471.8    4.95   110,774.9 5.39 56,312.6 10.07 
รวมค่าใช้จ่าย  2,390,574.9    74.73   1,553,056.6 75.57 468,382.0 83.72 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 808,469.8    25.27   502,026.6 24.43 91,058.6 16.28 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  6,786.8   0.21  17,233.2  0.84 2,389.6    0.43 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  801,683.0    25.06   484,793.4 23.59 88,669.0 15.85 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  162,088.5   5.07 98,313.3 4.78 18,364.9 3.28 
ก าไรส าหรับปี  639,594.4    19.99   386,480.1 18.81 70,304.1 12.57 
ก าไรส าหรับปี  
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

637,563.4 19.93 386,322.1 18.80 70,304.1 12.57 

 

 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสดรวม  31 ธ.ค. 59  31 ธ.ค. 58   31 ธ.ค. 57  

เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  
( พนับาท) 

 ( 1,659,074.7 )     ( 321,129.3 )     ( 507,885.6 ) 

เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ   
( พนับาท) 

 ( 351,524.7 )     ( 141,131.0 )       ( 27,619.0 ) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
( พนับาท) 

 2,235,470.4           720,202.5           553,535.3   

เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (พันบาท) 224,871.0           257,942.2              18,030.7   

เงนิสดต้นงวดยกมา (พันบาท) 295,818.8 37,876.5 19,845.8 

เงนิสดปลายงวด (พันบาท) 520,689.8 295,818.7 37,876.5 
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13.1.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม  
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เท่า) 1.43 2.38 2.87 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.03 0.23 0.29 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) -0.59 -0.25 -0.95 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า* (เท่า) 370.08 611.36 367.83 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย* (วนั) 1 1 1 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.26 0.56 0.50 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วนั) 1,375 645 727 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 2.49 5.60 4.40 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 145 64 82 
วงจรเงินสด (วนั) 1,231 581 646 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 41.80 42.85 45.32 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 14.87 22.74 24.18 
อตัราก าไรอ่ืน (ร้อยละ) 1.65 2.19 1.44 
อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร (ร้อยละ) -620.79 -70.26 -217.59 
อตัราก าไรสทุธิ** (ร้อยละ) 12.57 18.80 19.93 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 23.93 37.97 28.39 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 4.81 14.70 12.62 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 226.20 707.32 310.71 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.38 0.78 0.63 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 5.66 0.91 1.46 
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 3.60 0.40 0.94 
อตัราสว่นความสามารถช าระหนีด้อกเบีย้ (เท่า) -9.35 -1.80 -15.73 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) -1.36 -0.23 -0.99 
อตัราการจ่ายปันผล  (ร้อยละ) 120.06 64.85 30.19 

หมายเหตุ * อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า และระยะเวลาขายสินค้า ไม่ได้สะท้อนภาพการหมุนเวียนยอดขายของบริษัทฯ อย่างแท้จริง 
เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีน ามาค านวณเป็นลกูหนีท้ัว่ไป เช่น ดอกเบีย้ค้างรับจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เป็น
ลกูหนีท่ี้เก่ียวข้องกบัรายได้จากการขายของบริษัทฯ แต่อยา่งใด 

                 ** ก าไรสทุธิท่ีใช้ค านวณคือ ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13.     ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

  
13.1     งบการเงนิ 

13.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิของบริษัทฯและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ 
ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

งบการเงนิ รอบบัญชี 
ช่ือผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาต 
ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

บริษัทผู้สอบบญัชี 

บริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั 

บริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั 

บริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั 

 

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2557 - 2559)  

ผู้สอบบญัชีให้ความเหน็ส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเหน็ส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเหน็ส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 

  

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 59  31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57 

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน 

      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  520,689.8    7.70  295,818.8 8.84 37,876.5 1.98 
เงินลงทนุชัว่คราว-หน่วยลงทนุ  100,170.9    1.48  168.6 0.01 287.8 0.02 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  11,198.4    0.17  5,945.8 0.18 630.0 0.03 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  -     -  - - - - 
ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  4,517,323.9    66.84  2,442,136.5 72.95 1,672,363.3 87.57 
เงินมดัจ าค่าท่ีดิน  898,268.8    13.29  314,084.8 9.38 52,628.8 2.76 
เงินจ่ายลว่งหน้า - ค่างานก่อสร้าง  158,178.9    2.34  51,266.4 1.53 38,115.8 2.00 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  62,798.0    0.93  18,603.3 0.56 20,597.0 1.08 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  6,268,628.7    92.75  3,128,024.3 93.44 1,822,499.2 95.43 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

    

ท่ีดินรอการพฒันา  8,066.9    0.12  95,216.0 2.84 9,152.9 0.48 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  5,748.3    0.09  2,141.0 0.06 2,267.0 0.12 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  359,025.5    5.31  66,632.2 1.99 44,758.7 2.34 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  2,613.2    0.04  858.6 0.03 503.2 0.03 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  58,893.1    0.87  44,917.9 1.34 30,093.3 1.58 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน  55,429.9    0.82  9,704.5 0.29 522.5 0.03 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  489,776.9    7.25  219,470.3 6.56 87,297.6 4.57 
รวมสินทรัพย์  6,758,405.6    100.00  3,347,494.6 100.00 1,909,796.8 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
 

 
 

 

หนีส้ินหมุนเวียน 
      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร  198,389.3    2.94  - - 172,339.1 9.02 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  528,979.0    7.83  254,072.8 7.59 155,991.7 8.17 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

 552,996.5    8.18  408,120.4 12.19 514,091.6 26.92 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   -  
 

- 
 

- 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินท่ี ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 

 1,869.4    0.03  1,987.9 0.06 1,085.7 0.06 

เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  767,484.9    11.36  602,966.4 18.01 417,023.5 21.84 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  98,445.9    1.46  42,599.0 1.27 12,450.2 0.65 
เจ้าหนีค้่าหุ้น   -  

 
- 

 
- 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  39,337.5    0.58  7,147.8 0.21 3,437.8 0.18 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน  2,187,502.5    32.37  1,316,894.4 39.34 1,276,419.6 66.84 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน   

    

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

 626,009.5    9.26  277,001.3 8.27 343,134.7 17.97 

หุ้นกู้ ระยะยาว  1,195,140.5    17.68      
หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

 2,320.1    0.03  4,189.8 0.13 2,887.7 0.15 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  2,940.4    0.04  981.5 0.03 648.2 0.03 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน  1,000.0    0.01      
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน  1,827,410.5    27.04  282,172.6 8.43 346,670.5 18.15 
รวมหนีส้นิ  4,014,913.0    59.41  1,599,067.0 47.77 1,623,090.1 84.99 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   

    

ทุนเรือนหุ้น   
    

ทนุจดทะเบียน  552,887.4    8.18  301,575.0 9.01 301,575.0 15.79 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว  550,634.5    8.15  300,000.0 8.96 225,000.0 11.78 
สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั  1,254,097.2    18.56  1,248,411.0 37.29 - - 
สว่นต ่ากว่ามลูค่าหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทย่อย  ( 9,769.3 )  (0.14)     
ส ารองสว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  4,580.8    0.07  2,263.2 0.07 - - 
ส ารองตามกฎหมาย  55,288.7    0.82  26,031.0 0.78 7,351.3 0.38 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร  337,803.6    5.00  170,585.2 5.10 53,498.7 2.80 
องค์ประกอบอ่ืนสว่นของผู้ ถือหุ้น  856.7    0.01  856.7 0.03 856.7 0.04 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,193,492.2    32.46  1,748,147.2 52.22 286,706.7 15.01 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย  550,000.4    8.14  280.4 0.01 - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,743,492.6    40.59  1,748,427.6 52.23 286,706.7 15.01 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น  6,758,405.6    100.00  3,347,494.6 100.00 1,909,796.8 100.00 
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 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
ก าไรขาดทุน: 

      

รายได้ 
      

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,153,068.5    98.56   2,010,099.6 97.81 550,195.1 98.35 
รายได้อ่ืน  45,976.3    1.44   44,983.6 2.19 9,245.5 1.65 
รวมรายได้  3,199,044.7    100.00   2,055,083.2 100.00 559,440.5 100.00 
ค่าใช้จ่าย     

  

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  1,724,158.0    53.90   1,148,764.3 55.90 320,186.4 57.23 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  507,945.1    15.88   293,517.4 14.28 91,883.0 16.42 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  158,471.8    4.95   110,774.9 5.39 56,312.6 10.07 
รวมค่าใช้จ่าย  2,390,574.9    74.73   1,553,056.6 75.57 468,382.0 83.72 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 808,469.8    25.27   502,026.6 24.43 91,058.6 16.28 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  6,786.8   0.21  17,233.2  0.84 2,389.6    0.43 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  801,683.0    25.06   484,793.4 23.59 88,669.0 15.85 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  162,088.5   5.07 98,313.3 4.78 18,364.9 3.28 
ก าไรส าหรับปี  639,594.4    19.99   386,480.1 18.81 70,304.1 12.57 
ก าไรส าหรับปี  
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

637,563.4 19.93 386,322.1 18.80 70,304.1 12.57 

 

 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสดรวม  31 ธ.ค. 59  31 ธ.ค. 58   31 ธ.ค. 57  

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  
( พนับาท) 

 ( 1,659,074.7 )     ( 321,129.3 )     ( 507,885.6 ) 

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ   
( พนับาท) 

 ( 351,524.7 )     ( 141,131.0 )       ( 27,619.0 ) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
( พนับาท) 

 2,235,470.4           720,202.5           553,535.3   

เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (พนับาท) 224,871.0           257,942.2              18,030.7   

เงนิสดต้นงวดยกมา (พนับาท) 295,818.8 37,876.5 19,845.8 

เงนิสดปลายงวด (พนับาท) 520,689.8 295,818.7 37,876.5 
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13.1.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 
งบการเงนิรวม  

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เท่า) 1.43 2.38 2.87 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.03 0.23 0.29 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) -0.59 -0.25 -0.95 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า* (เท่า) 370.08 611.36 367.83 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย* (วนั) 1 1 1 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เท่า) 0.26 0.56 0.50 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย  (วนั) 1,375 645 727 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 2.49 5.60 4.40 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 145 64 82 
วงจรเงินสด (วนั) 1,231 581 646 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 41.80 42.85 45.32 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 14.87 22.74 24.18 
อตัราก าไรอ่ืน (ร้อยละ) 1.65 2.19 1.44 
อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร (ร้อยละ) -620.79 -70.26 -217.59 
อตัราก าไรสทุธิ** (ร้อยละ) 12.57 18.80 19.93 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 23.93 37.97 32.35 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 4.81 14.70 12.62 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 226.20 707.32 310.71 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.38 0.78 0.63 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 5.66 0.91 1.46 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 3.60 0.40 0.94 
อตัราสว่นความสามารถช าระหนีด้อกเบีย้ (เท่า) -9.35 -1.80 -15.73 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) -1.36 -0.23 -0.99 
อตัราการจ่ายปันผล  (ร้อยละ) 120.06 64.85 30.19 

หมายเหตุ * อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า และระยะเวลาขายสินค้า ไม่ได้สะท้อนภาพการหมุนเวียนยอดขายของบริษัทฯ อย่างแท้จริง 
เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีน ามาค านวณเป็นลกูหนีท้ัว่ไป เช่น ดอกเบีย้ค้างรับจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ซึ่งไม่ได้ เป็น
ลกูหนีท่ี้เก่ียวข้องกบัรายได้จากการขายของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

                 ** ก าไรสทุธิท่ีใช้ค านวณคือ ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

 

 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 

   

 

 
สว่นท่ี 3 ข้อที่ 14 หน้าที่ 147 

 

14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

  
14.1   ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ส าหรับปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 2,055.1 ล้านบาท และ 3,199.0 ล้านบาท ตามล าดบั 
และมีก าไรสทุธิ 386.3 ล้านบาท และ 637.6 ล้านบาท  ตามล าดบั ทัง้นี ้บริษัทฯมีรายได้รวมเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่องจาก
การเติบโตขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นสว่นใหญ่ กลา่วคือ รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์มาจาก
การเพิ่มขึน้ของโครงการที่แล้วเสร็จและได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุให้แก่ผู้ซือ้ โดยมีโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้
จากปี 2558 เน่ืองจากบริษัทฯ มีโครงการใหมท่ี่เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2559 เพ่ิมขึน้จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
Tropicana,  โครงการ Notting Hill Tiwanon - Khae Rai, โครงการ Pause Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge 
Sky River Ocean, โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset และโครงการ The Cabana ตามล าดับ ดังนัน้ จาก
การเติบโตของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทนุและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ในระดบัสงู อตัราก าไรสทุธิอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ คิดเป็น
ร้อยละ 42.85 และร้อยละ 45.3  และอตัราก าไรสทุธิ คิดเป็นร้อยละ 18.80 และร้อยละ 19.93 ส าหรับปี 2558 และปี 
2559 ตามล าดบั  

ณ สิน้ ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,347.5 ล้านบาท และ 6,758.4 ล้านบาท ตามล าดบั โดย
สนิทรัพย์สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย, เงินมดัจ าคา่ที่ดิน และที่ดินรอการพฒันา 
ทัง้นี ้ณ สิน้ ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 1,599.1 ล้านบาท และ 4,014.9 ล้านบาท ตามล าดบั ในขณะที่
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 1,748.4 ล้านบาท และ 2,743.5 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็น 0.91 เท่า และ 1.46 เท่า ตามล าดบั และอตัราส่วนหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น คิดเป็น 0.40 เทา่ และ 0.94 เทา่ ตามล าดบั ทัง้นี ้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
และอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558 เนื่องจากบริษัทและบริษัท
ย่อยมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาว ตัว๋แลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้
อื่น เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 
โดยปัจจบุนัมีโครงการท่ีเปิดจองแล้วทัง้หมดจ านวน 30 โครงการ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

14.1.1.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 และ 2559 

รายได้ 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้ผู้ซือ้หลงัจาก

ได้รับช าระเงินจากผู้ซือ้ครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับปี 2558 และปี 2559 จ านวน 2,010.1 
ล้านบาท และ 3,153.1 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 97.81 และ 98.56 ของรายได้รวมของบริษัทฯ 
ตามล าดบั สามารถสรุปได้ดงันี ้
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รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 

พันบาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,153,068.5 100.00 2,010,099.6 100.00 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,724,158.0 54.68 1,148,764.3 57.15 

ก าไรขัน้ต้น 1,428,910.4 45.32 861,335.3 42.85 

 
ในปี 2559 รายได้จาการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จ านวน 1,143.0 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 56.9 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการใหมท่ี่เร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิในปี 2559 เพ่ิมขึน้จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
Tropicana,  โครงการ Notting Hill Tiwanon - Khae Rai, โครงการ Pause Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge 
Sky River Ocean, โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset และโครงการ The Cabana ตามล าดบั 

 
โดยสามารถแสดงการรับรู้รายได้แตล่ะโครงการเทียบกบัมลูคา่โครงการได้ดงันี ้
 

 

โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ ยอดโอนกรรมสิทธ์ิสะสม 

โครงการ ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

ณ 31 
ธันวาคม 

2559 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ล้านบาท) 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
โครงการ Kensington สขุมุวิท 107 300.0 12.9 4.32 10.0 3.32 

โครงการ Nottinghill สขุมุวิท 107 347.2 29.2 8.40 18.2 5.24 

โครงการ The Knights  สขุมุวิท 107 255.9 38.4 15.02 18.2 7.13 

โครงการ Knightsbridge สขุมุวิท 107 820.0 639.8 78.02 56.0 6.83 

โครงการ B-Loft115 สขุมุวิท 115 295.0 190.9 64.71 90.9 30.83 

โครงการ B.Republic  สขุมุวิท 101/1 660.0 440.2 66.70 110.3 16.71 

โครงการ Villa lasalle สขุมุวิท 105 730.0 387.9 53.13 319.4 43.75 

โครงการ Pause A,B สขุมุวิท 107 380.0 129.4 34.05 164.3 43.24 

โครงการ B Loft สขุมุวิท 109 240.0 141.4 58.90 8.7 3.64 

โครงการ Tropicanaเอราวณั 665.0 
  

469.1 70.54 

โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย 390.0   170.4 43.70 

โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean 1,430.0 
  

894.2 62.53 
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โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ ยอดโอนกรรมสิทธ์ิสะสม 

โครงการ 
ณ 31 

ธันวาคม 
2558 

ณ 31 
ธันวาคม 

2559 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ล้านบาท) ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร 570.0   269.9 47.35 

โครงการ The Cabanaส าโรง 1,100.0   277.4 25.22 

โครงการ Pause สขุมุวิท 115 540.0   275.9 51.10 

รวมทัง้สิน้ 
 

2,010.1 
 

3,153.1 
 

 

รายได้อื่น 
รายได้อื่นของบริษัทฯ หลกัๆ ประกอบด้วยรายได้จากการรับบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ รายได้บริการรับท าความ

สะอาด และรายได้จากการยกเลกิสญัญาซือ้ขาย  

รายได้อื่นของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 45.0 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.19 และร้อยละ 1.44 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามล าดบั 

ในปี 2559 รายได้อื่นเพิ่มขึน้จ านวน 1.0 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด รายได้บริการรับท าความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับ
โครงการท่ีโอนกรรมสทิธ์ิเพ่ิมขึน้ และเงินมดัจ ารับจากการยกเลกิสญัญาการจองเพ่ิมขึน้ 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทนุที่ดิน และค่าก่อสร้างอาคาร โดยระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการและยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ซือ้ บริษัทฯ จะบนัทึกต้นทนุดงักลา่วเป็นต้นทนุโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะมีการโอนต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายมา
เป็นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เมื่อมีการบนัทกึรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 และปี 2559  เท่ากับ 1,148.8 ล้านบาท และ 1,724.2
ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 57.15 และร้อยละ 54.68 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ตามล าดบั 

ในปี 2559 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 1,724.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 575.4 ล้านบาท จากปี 2558 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิ และรับรู้รายได้เพ่ิมอีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana,  โครงการ Notting 
Hill Tiwanon - Khae Rai, โครงการ Pause Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge Sky River Ocean, โครงการ 
Notting Hill Phaholyothin - Kaset และโครงการ The Cabana ตามล าดบั 
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ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 1,428.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 65.89  เนื่องจาก
ในปีดังกล่าว บริษัทฯ มีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายได้เพิ่มอีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana,  
โครงการ Notting Hill Tiwanon - Khae Rai, โครงการ Pause Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge Sky River 
Ocean, โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset และโครงการ The Cabana ตามล าดบัโดยมีอัตราก าไรขัน้ต้น
ร้อยละ 45.32  ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึน้จากปี 2558 เนื่องจาก บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนโครงการใหม่ๆ ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายขายและการตลาด
คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมการโอน คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย เป็นหลกั โดยคา่ใช้จ่ายใน
การขายส าหรับปี 2558 และปี 2559 สรุปได้ดงันี ้

 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 

พันบาท 
ร้อยละ 

พันบาท 
ร้อยละ 

เงินเดือนและคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายขายและ
การตลาด 

202,784.3 39.92 32,934.2 11.22 

คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอน 133,275.5 26.24 78,925.7 26.89 
คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย 92,252.6 18.16 118,902.8 40.51 
คา่เสื่อมราคาทรัพย์สินสว่นงานขาย 30,573.1 6.02 21,771.4 7.42 
คา่ใช้จา่ยในการขายอ่ืน * 49,059.6 9.66 40,983.3 13.96 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 507,945.1 100.00 293,517.4 100.00 
สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ 

16.11 14.60 

 
 

หมายเหต ุ *ค่าใช้จ่ายในการขายอ่ืน ประกอบด้วย ค่าเช่าท่ีดินและอาคารส านักงานขาย ค่ารักษาความปลอดภัยส านักงานขาย ค่าสาธารณูปโภค
ส านกังานขาย และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ เป็นหลกั 
 
 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 507.9  ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวน 214.4 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 73.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย สอดคล้องกบัยอดพรีเซลที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2558 จ านวน 9 โครงการ คา่ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ในอนาคต รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมตัวเปิดโครงการใหม่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน จากการสรรหาพนักงานเพื่อรองรับโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ที่ขยายตวัเพิ่มขึน้เป็นหลกั 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหารเป็นหลกัโดยคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารส าหรับปี 2558 และปี 2559 สรุปดงันี ้

 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 

 พันบาท  
ร้อยละ 

 พันบาท  
ร้อยละ 

เงินเดือนและคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหาร * 103,100.6 65.06 78,534.9 70.90 
คา่ธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ ** 10,251.6 6.47 9,325.5 8.42 
คา่เสื่อมราคาทรัพย์สินสว่นงานบริหาร 17,025.8 10.74 6,259.2 5.65 
คา่ใช้จา่ยในการบริหารอ่ืน *** 28,093.9 17.73 16,655.3 15.04 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 158,471.8 100.00 110,774.9 100.00 

สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ 

5.03 5.51 
 

 
 

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

ส าหรับปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 47.7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.1 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558  เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ค่าเสื่อมราคา  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ เป็นหลกั ซึ่ง
สอดคล้องกบัการขยายตวัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กลา่วไว้ข้างต้น 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

ประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายธนาคารและดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าซือ้ส าหรับปี 2559 ลดลงจ านวน 10.4 ล้าน
บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 60.6 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินกู้คงเหลอืจากโครงการ
ที่รับรู้รายได้ในปี 2558 มากกวา่ในปี 2559 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส าหรับปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 63.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 64.9 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่ผนัแปร
ตามผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยที่มียอดรายได้เพิ่มขึน้ตามที่กลา่วมาแล้วในข้างต้น 

 ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรส าหรับปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 251.2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 65.03 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2558  เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จากการรับรู้
รายได้ในโครงการใหม่จ านวน 6 โครงการตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น จ านวน 567.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 
65.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558   รวมทัง้รายได้อื่นเพิ่มขึน้ 1.0 ล้านบาท ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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เพิ่มขึน้ 262.1 ล้านบาท รวมทัง้ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึน้ 63.8 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่กลา่วมานัน้เพิ่มขึน้ใน
จ านวนที่น้อยกวา่รายได้จึงท าให้ก าไรส าหรับงวดมีจ านวนเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อย 37.97 และร้อยละ 28.39 ตามล าดบั 
ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นมีอตัราเพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากการรับรู้รายได้จากการโอน
กรรมสทิธ์ิเพ่ิมขึน้ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีจ านวน 6,758.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 101.89 จาก
จ านวน 3,347.5 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เก่ียวกับต้นทุนโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ เงินมดัจ าค่าที่ดิน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว เงินจ่าย
ลว่งหน้า-คา่งานก่อสร้าง เพิ่มขึน้เป็นหลกั   

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่กลุม่บริษัทฯ ลงทนุเพื่อพฒันาเป็น
โครงการหรือที่ได้มีการพฒันาเป็นโครงการแล้วพร้อมขาย รายการนีจ้ึงเปรียบเสมือนรายการสนิค้าคงเหลอืของกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจผลิตสินค้าหรือซือ้มาขายไป ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายประกอบด้วยต้นทนุการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ ค่าที่ดินค่าก่อสร้าง  ต้นทนุกู้ยืมเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และอื่นๆ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิจ านวน 2,442.1 ล้านบาท และ 4,517.3 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 72.95 และร้อยละ 66.84 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั  

ณ 31 ธันวาคม 2559 ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 4,517.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 84.97 
จากปี 2558 เนื่องจาก บริษัทฯ มีต้นทนุโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาที่เพิ่มขึน้จากจ านวน 28 โครงการ ในปี 2558 
เป็นจ านวน 34 โครงการ ในปี 2559  

เงนิมัดจ าที่ดิน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินมดัจ าค่าที่ดินจ านวน 898.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.29 ของสินทรัพย์รวม และ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 186.0 สิน้ปี 2558 โดยมีการวางมดัจ าของที่ดินเพื่อพฒันาโครงการตามแผนขยายโครงการในอนาคต  
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เงนิจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของบริษัทฯ ได้แก่ เงินจ่ายลว่งหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ
บริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินจ่ายลว่งหน้าค่าก่อสร้างจ านวน 51.3 ล้านบาท และ 
158.2 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.53 และร้อยละ 2.34 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั 

เงินจ่ายลว่งหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิน้ปี 2558 และปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 208.54 จากสิน้ปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึน้ตาม
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและลดลงเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงินลว่งหน้า-คา่ก่อสร้าง 
จะขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการตกลงกนัระหว่างบริษัทฯ และผู้ รับเหมา โดยปกติสว่นใหญ่บริษัทฯ จะช าระค่าจ้างลว่งหน้าคา่
ก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 5 ของมลูคา่ก่อสร้างตามสญัญา  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินมดัจ าอื่น  เช่น เงินมดัจ าการซือ้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ตกแต่งส าหรับโครงการ ค่าเบีย้ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น เป็นหลกั โดย ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  18.6 ล้านบาท และ 62.8 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อย
ละ 0.56 และร้อยละ 0.93 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั ส าหรับปี 2559 เพิ่มขึน้เนื่องจากมีการจ่ายเงินมดัจ าเฟอร์นิเจอร์
และอปุกรณ์ติดตัง้เข้าภายในโครงการใหม่ๆ  เพิ่มขึน้ 

ที่ดินรอการพัฒนา 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2558 และ 2559 บริษัทฯ มีที่ดินรอการพฒันา จ านวน 95.2 ล้านบาท และ 8.1 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 2.84  และร้อยละ 0.12  ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้ 

รายการ 

พืน้ท่ี  มลูค่าสทุธิตามบญัชี  ลกัษณะ 

ภาระ
ผกูพนั 

(ไร่) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 
กรรมสิทธ์ิ 

  ( ล้านบาท )   

ทีด่นิโครงการ B-loft เทพารกัษ์ 4 จงัหวดั
สมทุรปราการ 

0-1-99.0 8.1 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

รวมทัง้ส้ิน   8.1     

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ห้องชดุในคอนโดมิเนียม ของโครงการ Sense of London
สขุมุวิท 109 โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2558 และ 2559 บริษัทฯ มีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 2.1 ล้านบาท 
และ 5.7 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.06 และร้อยละ 0.09 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียด
สรุปดงันี ้
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รายการ 

มูลค่าตาม
บัญชี  

มูลค่าตามบัญชี  

กรรมสิทธ์ิ ณ  31 
ธันวาคม 2559 

ณ 31 ธันวาคม 
2558 

 พันบาท   พันบาท  

อาคารชดุ Sen of London ห้อง 219 (1899/19) 509.6 541.6 

 
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 

จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 

อาคารชดุ Sen of London ห้อง 220 (1899/20) 526.1 
559.1 

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 

อาคารชดุ Sen of London ห้อง 221 (1899/21) 507.5 
539.3 

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 

อาคารชดุ Sen of London ห้อง 222 (1899/22) 471.6 
501.0 

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 

อาคารชดุ Knightbridge สขุมุวิท 107 ห้อง 101 
(989/1) 

3,156.0 
- 

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 

อาคารชดุ Tropicana ห้อง 101 ( 11/1) 577.5 
- 

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 

รวมทัง้สิน้ 
5,748.3 2,141.0 

  

 ทัง้นีอ้สงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเป็นการโอนมาจากรายการต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในอาคารชุดของโครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 จ านวน 4 ห้อง  อาคารชุด 
Knightbridge สขุมุวิท 107 และอาคารชดุ Tropicana เพื่อปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีให้แก่รายยอ่ย เช่น ร้านซกัรีด ร้านขายของช า 
เป็นต้น ทัง้นี ้การที่บริษัทฯ ลงทุนในห้องชุดของโครงการดงักล่าว เพื่อเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
ลกูค้าผู้ซือ้บ้านภายในโครงการดงักลา่ว  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินส าหรับพฒันาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์
ทเมนท์ ในนามบริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั (บริษัทย่อย), อาคารและสิ่งปลกูสร้างของส านกังานขายและส านกังานใหญ่
ของบริษัทฯ เป็นหลกั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีอาคารและอปุกรณ์สทุธิจ านวน 66.6 ล้าน
บาท และ 359.0 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.99 และร้อยละ 5.31 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุธิ ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 438.82 จากสิน้ปี 2558 สาเหตุหลกัมาจากกลุม่
บริษัทฯ มีการลงทนุเพิ่มเติมในอาคารและสิง่ปลกูสร้างเพิ่มขึน้  
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สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดขึน้ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่
ยงัไมไ่ด้ใช้ ซึง่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและผล
ขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวน 44.9 ล้านบาท และ 
58.9  ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ  1.34 และร้อยละ 0.87 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.11 สาเหตหุลกัมาจากเงินมดัจ าและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า ซึง่เป็นผลมาจากการเปิดจองโครงการใหม่ๆ  ของกลุม่บริษัทฯ ซึง่ถือเป็นรายได้ทางภาษีและบริษัทฯ 
ได้ช าระภาษีไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในทางบญัชีบริษัทฯ ยงัไม่ได้บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายได้ โดยจะบนัทึกเป็น
รายได้ขายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด ภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดงันัน้ จึงถือเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชี  

14.1.1.2 การวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้ิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนีส้ินรวมของบริษัทฯ มีจ านวน 4,014.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 151.08 จาก
จ านวน 1,599.1 ล้านบาท ณ สิน้ปี เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาว ตัว๋แลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้
และระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ โดยปัจจบุนัมีโครงการที่เปิดจองแล้วทัง้หมดจ านวน 
30 โครงการ 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าที่เก่ียวข้องกบังานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์
ตกแตง่อาคาร และด้านการตลาด (งานโฆษณาประชาสมัพนัธ์) ซึง่มีเจ้าหนีค้า่งานก่อสร้างที่เก่ียวข้องกบับริษัทรับเหมา
ก่อสร้างเพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นรายการหลกั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2558 และ 2559 บริษัทฯ มี
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 254.1 ล้านบาท และ 528.9 ล้านบาท ตามล าดบั  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 108.20 จากสิน้ปี 2558 มีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของงานก่อสร้างจากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่พิ่มมากขึน้ 

เงนิมัดจ ารับและเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าของบริษัทฯ คือ เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ซือ้ก่อนถึงวนัโอนกรรมสทิธ์ิ
เช่น เงินจองเงินท าสญัญา และเงินดาวน์ จะถูกบนัทึกเป็นเงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าและจะโอนเป็น
รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ซือ้ ทัง้นี ้เงินจองเงินท าสญัญา และเงินดาวน์ โดยเฉลีย่คิดเป็นประมาณร้อยละ10 ถึง
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12 ของมลูคา่การขายห้องชดุ ขึน้อยู่กบันโยบายของแตล่ะโครงการ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ 
มีเงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าจ านวน 603.0 ล้านบาท และ 767.5 ล้านบาท ตามล าดบั  โดยเงินมดัจ ารับ
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.28 เนื่องจากมีการเปิดจองโครงการใหม่เพิ่มอีก 9 
โครงการ  

ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ านวน 42.6 ล้านบาท และ 98.4 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 131.10 จากสิน้ปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกบัผลก าไรสทุธิ
จากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ เป็น
หลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมจ านวน 685.1 ล้าน
บาท และ 1,179.0 ล้านบาท ตามล าดบั 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 72.09 จากสิน้ปี 2558 บริษัทฯได้ทยอยจ่าย
ช าระคืนเงินต้นตามการปลดจ านองของห้องชดุส าหรับโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิแก่ลกูค้าแล้ว โดยโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้
จ านวน 6 โครงการจากปี 2558 

หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ของบริษัทฯ เป็นรายการสญัญาเช่าการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทลีสซิ่งในการเช่า
ยานพาหนะเพื่อใช้ในการด าเนินงาน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 ปี โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้รวมจ านวน 6.2 ล้านบาท และ 4.2  ล้านบาท ตามล าดบั ณ สิน้ปี 
2559 หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ลดลงขึน้ร้อยละ 32.18 จากสิน้ปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีการทยอยช าระเงินคืน
ตามสญัญสญัญาเช่าซือ้ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,748.4 ล้านบาท และ 2,743.5 ล้านบาท 
ตามล าดบั ทัง้นี ้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทยอ่ย ก าไรสะสม และเพิ่มทนุจากการจ่ายปันผลระหวา่งกาลเป็นหุ้นสามญั เพิ่มขึน้เป็นหลกั 

 
การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
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ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 321.1 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่ใช้ไปเพื่อ
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที ่รวมทัง้การจ่ายมดัเงินมดัจ าคา่ที่ดินของโครงการใหม่ๆ  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 351.5  ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ใช้ไปเพื่อการ
ลงทนุในส านกังานขายและห้องตวัอยา่ง ส าหรับโครงการท่ีเปิดขายเพิ่มขึน้จ านวน 9 โครงการ จากปี 2558 ทัง้นีย้งัมีการ
ลงทุนซือ้ที่ดินรอการพฒันาส าหรับพฒันาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ในนาม บริษัท ออริจิน้ วนั 
จ ากดั (บริษัทยอ่ย)  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,235.5 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงิน
กู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการเพิ่มขึน้จ านวน 1,716.9 ล้านบาท ออกหุ้นบริุมสิทธ์ิ จ านวน 537.8 (หลงัหกั
คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นแล้ว) และมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาว จ านวน 1,195.1 ล้านบาท (หลงัหกัคา่ธรรมเนียมในการออก
หุ้นแล้ว) ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้และระยะยาวทัง้สิน้ 1,223.0 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผลจ านวน 193.2  ล้านบาท  

 

14.2  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

1) นโยบายของภาครัฐ 

จากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ซึ่งรวมถึงโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางราง ทัง้รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ คาดวา่
จะได้รับประโยชน์จากการขยายการลงทนุดงักลา่ว เนื่องจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สว่นใหญ่ตัง้อยู่ใกล้
เส้นทางขนสง่มวลชนทางราง ท าให้ผู้บริโภคตดัสนิใจเลอืกที่อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมที่ใกล้เส้นทางขนสง่มวลชน
ทางรางเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง อีกทัง้ ในปลายปี 2558 ถึงต้นปี 2559 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเพื่อ
กระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจ านอง และ ผู้ที่ซือ้ที่อยู่อาศยัราคาไม่เกิน 3 ล้าน
บาท น ามาหกัลดภาษีบคุคลธรรมดาได้ ซึง่ช่วยกระตุ้นการตดัสนิซือ้ที่อยูอ่าศยัได้เพิ่มขึน้ 

2) ความผันผวนทางการเมือง 

ความไมม่ัน่ใจในสถานการณ์ความไมส่งบทางการเมืองที่มีความยดืเยือ้อาจมผีลท าให้ท าให้กิจกรรมการซือ้ขา
ยอสงัหาริทรัพย์ชะลอตวัลงเนื่องจากผู้บริโภคอาจมีความไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกิจท าให้ชะลอการตดัสินใจการซือ้
อสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนัน้เนื่องจากโครงการของบริษัทฯ ที่อยูร่ะหวา่งการพฒันา สว่นใหญ่อยูใ่กล้แนวรถไฟฟา้ซึง่ถือ
เป็นจดุขายที่ส าคญั โดยหากการก่อสร้างรถไฟฟา้ถกูชะลอลงเพราะปัจจยัทางการเมือง ยอ่มสง่ผลให้ลกูค้าไมม่ัน่ใจทีจ่ะ
โอนกรรมสทิธ์ิ หรือมีการโอนกรรมสทิธ์ิลา่ช้า ไมต่รงตามประมาณการท่ีบริษัทฯคาดไว้ สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทฯยอ่ย
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อาจเลื่อนการเปิดโครงการและชะลอการลงทนุเพื่อรอดสูถานการณ์ และจะเปิดโครงการหรือกลบัมาลงทนุเมื่อมัน่ใจวา่
สถานการณ์ตา่งๆคลีค่ลาย 

3) สภาวะเศรษฐกิจ 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคอาจจะท าให้
ผู้บริโภคมีก าลงัซือ้ลดลงหรืออาจตดัสินใจชะลอการซือ้ออกไปซึ่งท าให้บริษัทฯ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขาย
โครงการเป็นระยะเวลาที่นานขึน้และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯได้ 

4) ความสามารถในการท าก าไร 

แนวโน้มต้นทนุการด าเนินธุรกิจที่ปรับตวัสงูขึน้เช่นค่าที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าวสัดกุ่อสร้าง ซึ่งจะมีผลต่อการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึน้ในการบริหารจดัการต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง 
และการด าเนินกลยทุธ์การตลาดที่จะสามารถคงระดบัราคาขายอสงัหาริมทรัพย์หรือคงระดบัความสามารถในการท า
ก าไรให้มีประสทิธิภาพเหมือนกนัท่ีผา่นมาในอดีต 

5) เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เนื่องด้วยการด าเนินธุรกิจด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ ต้องมีการพึง่พึงเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนมาก ท่ามกลางปัจจยัความไมแ่นน่อนหลายประการ ภาคธนาคารเร่ิมมีความเข้มงวดใน
การปล่อยสินเช่ือมากขึน้ นอกจากนัน้ต้นทุนทางการเงินอาจมีความเสี่ยงที่จะปรับตวัสงูขึน้ได้ ส่งผลให้บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ชะลอการพฒันาโครงการใหม่ๆ  ในอนาคต 
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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 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

 

 ในการนี  ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว หรือ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสาร
นีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว หรือ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย ก ากบั
ไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

ชื่อ     ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ 
 
นางอารดา จรูญเอก 

 
กรรมการ                                               ______________________ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ                                               ______________________ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

 
 
                 ______________________ 
 
 
                 ______________________ 

ผู้รับมอบอ านาจ 
นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว กรรมการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
นางสาววาริศา วาระแก่นทราย 

 
เลขานกุารบริษัท 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารผู้มีอ 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 ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 
ตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือรับรอง) 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 
2557) 

65 - 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 

 

0.000 - ไมม่ี - 2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - 2555 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรอิสระ 
 
ท่ีปรึกษำส ำนกัผู้ช่วยผู้จดักำร
ใหญ่กำรเงินและกำรลงทนุ 
 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอืสระ 
 
กรรมกำร 
 
  
กรรมกำรผู้จดักำร 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจสำยกำรบิน 
 
ธุรกิจวสัดกุ่อสร้ำง 
 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 
 
 
ธรุกิจขำยผ่อนช ำระเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 
 
 
ธุรกิจรับจดัท ำบญัชีและให้ค ำปรึกษำด้ำน
บญัชี รับออกแบบและวำงระบบบญัชี 



 
   

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) 

57 - ปริญญำโท คณะรัฐประศำสนศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ 

- ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 105/2013 
 

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

กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
 
ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมกำร
จดัสรรท่ีดินกลำง 
 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบั
อสงัหำริมทรัพย์ 
 
- 
 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยท่อเอชดีพีอี และท่อ
พลำสติกชนิดอ่ืนเชน่ ท่อแอลดีพีอี 

นำยชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 
กรรมกำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุำยน 
2559) 

49 - ปริญญำโท คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  

- ประกำศนียบตัรบณัฑิตทำงกฎหมำย
ธุรกิจ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      
 
กำรอบรม IOD 

- DCP รุ่นท่ี 162/2012 
- Director Diploma Program รุ่นท่ี 

36/2013 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2559 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2553 - 2557 
 
2551 - 2553 
 
 
2550 – 2551 

กรรมกำร 
 
 
Partner 
 
 
Partner 
 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและ
ภำษี 
 
ทนำยควำมท่ีปรึกษำอำวโุส 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ส ำนกังำนกฎหมำยสยำม
ซิตี ้จ ำกดั 
 
บริษัท กฎหมำย เอชเอ็นพี จ ำกดั 
 
บริษัท ดสุิตธำนี จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท พีบีเอส ลอว์ จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจท่ีปรึกษำกฎหมำย 
 
 
ธุรกิจท่ีปรึกษำกฎหมำย 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 
 
ธุรกิจท่ีปรึกษำกฎหมำย 



 
   

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 

นำยสหสั ตรีทิพยบตุร 
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 
2557) 

70 - ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

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

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

0.000 - ไมม่ี - 2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2551 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2542 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
อิสระ  
 
กรรมกำรบริหำร  
 
 
 
 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 
 
 
กรรมกำร  
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
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) 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
 
ธุรกิจให้บริกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ำ้ 
 
ธุรกิจร้ำนขำยปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ประกอบกิจกำรด้ำนกำร
ให้บริกำรและโฆษณำ 
 
ธุรกิจให้บริกำรเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ
บริกำรครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ขำยอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
ธุรกิจให้บริกำรเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ
บริกำรครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ขำยอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
ธุรกิจให้บริกำรเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ
บริกำรครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี



 
   

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 

 
 
 
2551 - 2555 
 
 
2551 - 2555 
 
 
2547 - 2551 
 

 
 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร  

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

สำรสนเทศ ขำยอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อปุกรร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
ธุรกิจให้บริกำรขนสง่ทรัพย์สิน และบริกำร
ท ำควำมสะอำด 
 
ธรุกิจให้บริกำรแลกเปลี่ยนข้อมลูทำง
อิเล็คทรอนิกส ์
 
ธุรกิจประกนัชีวิต 

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

69 - 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 

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

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำรอิสระ  
 
 
 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
 
ธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิน้สว่นพลำสติกโดย
กระบวนกำรขึน้รูปพลำสติกและฉีด
พลำสติก 
 
ธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิน้สว่นพลำสติกโดย
กระบวนกำรขึน้รูปพลำสติกและฉีด
พลำสติก 
 



 
   

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 

สถำบนัพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดบัสงูภำครัฐ 

2555 - 2556 
 
 
 
2552 
 
2552 - 2554 

รองประธำนกรรมกำร 
และประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
 
รองผู้บญัชำกำรทหำรสงูสดุ 
 
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 

บริษัท วิทยกุำรบินแห่งประเทศ
ไทย จ ำกดั 
 
 
กองบญัชำกำรกองทัพไทย 
 
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจให้บริกำรควบคมุจรำจรทำงอำกำศ 
กำรสื่อสำรกำรบิน และบริกำรท่ีเก่ียวเน่ือง 
 
 
- 
 
ธุรกิจท่ำอำกำศยำน  

นำงสจุำรี จนัทร์สวำ่ง 
กรรมกำรอิสระ  
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุำยน 
2559) 

51 - ปริญญำโท คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  

- Certificate of Capital Market 
Academy Leadership Program, The 
Capital Market Academy (CMA 16) 

- INSEAD Leadership Development 
Program, Singapore 

- Insurance and Unit Linked License 
- SEC Investor Contact License 
กำรอบรม IOD 

- DCP รุ่นท่ี 92/2007 
 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2559 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2550 - 2557 

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
กรรมกำรผู้จดักำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท เวลท์ รีพบับลิค จ ำกดั 
 
บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ
เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 
อเบอร์ดีน จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
 
ธุรกิจจดักำรกองทนุ 
 
 
ธุรกิจจดักำรกองทนุ 
 



 
   

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 

นำยเมธำ จนัทร์แจ่มจรัส 
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 9 พฤษภำคม 
2558) 

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

-  ปริญญำตรี กำรเงินและกำรธนำคำร 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- DCP รุ่นท่ี 124/2009 
- 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 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2553 – 2557 
 
 
2553 – 2557 
 
 
2553 – 2557 
 
 
2552 – 2557 
 
 
2552 - 2557 
 
2552 – 2557 
 

กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ วนั จ ำกดั 
 
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ-เอชดีซีเฮำส์ซิ่ง 
จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ - โมฮนั มธูำ เรียล 
เอสเตท จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ ลกัโซร่ำ เฮ้ำส์ซิ่ง 
จ ำกดั  
 
บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท พฤกษำ โอเวอร์ซี่ส์ จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วิส 
จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบั
อสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
 
ให้บริกำรและบริกำรกำรจดักำร 
 



 
   

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 

 
2552 - 2557 
 

 
กรรมกำร 

 
บริษัท พฤกษำ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 
 

 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ 
กรรมกำรอิสระ  
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุำยน 
2559) 

56 - EMBA; Sasin Graduate Institution of 
Business Administration – a 
cooperation between Kellogg 
School of Business, University of 
Pennsylvania, Northwestern 
University, Wharton School of 
Business, and Chulalongkorn 
University 

- MBA , Major – Marketing , 
University of Scranton – 
Pennsylvania, U.S.A. 

- ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- DCP รุ่นท่ี 71/2006 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2559 - ปัจจบุนั 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2550 - 2559 
 
 

กรรมกำรอิสระ  
 
 
กรรมกำร 
 
Director, Development, 
Thailand           

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ วนั จ ำกดั 
 
IHG InterContinental Hotels 
Group  
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 

นำยพีระพงศ์ จรูญเอก 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท
ฯ ตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือรับรอง) 

41 - ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ (หลกัสตูร
นำนำชำติ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

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

66.149 เป็นคู่สมรส
ของนำงอำรดำ 
จรูญเอก 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  
 
กรรมกำรบริหำร 
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 166 

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 ธันวำคม 
2552) 

- ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมโยธำ
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

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

- DAP รุ่นท่ี 122/2009 
 

 
2552 - ปัจจบุนั 
 
 
2554 – 2558 
 
2547 - 2557 
 

 
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 

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

 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจให้เช่ำอพำร์ทเม้นท์ 

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

41 - ปริญญำโท คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

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

- ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กำรอบรม IOD 

-   DAP รุ่นท่ี 111/2014 
 

66.149 เป็นคู่สมรส
ของนำยพีระ
พงศ์ จรูญเอก 

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

กรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบติักำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำร 
 

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 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 167 

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 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรร่วม 
และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ  
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 3 
พฤศจิกำยน 2557) 

39 - ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำโท โครงกำรพิเศษคณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชีสำขำวิชำ
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

0.000 - ไมม่ี - 2559 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2552 - 2557 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรร่วม 
 
 
กรรมกำรบริกำร 
 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำย
พฒันำธุรกิจ  
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 
Assistant General Manager 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
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 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 

นำยสมสกลุ แสงสวุรรณ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยออกแบบและ
พฒันำผลิตภณัฑ์          
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุำยน 
2559) 

54 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต-
นกับริหำร คณะพำณิชยศำสตร์และกำร
บญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี สถำปัตยกรรมศำสตร์
บณัฑิต คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

0.000 - ไมม่ี - 2559 - ปัจจบุนั  
 
 
 
2554 – 2558    
 
2549 – 2554 
 
 
2547 – 2549 
 

กรรมกำรบริหำร และผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยออกแบบ
และพฒันำผลิตภณัฑ์          
 
ผู้อ ำนวยกำรสถำปัตยกรรม 
 
รองผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
 
 
รองกรรมกำรผู้จดักำร 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั 
 
บริษัท ฮสัเซลล์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
 
บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ ไอคิว 
จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
 
ธุรกิจค้ำปลีก 
 
กิจกรรมงำนสถำปัตยกรรมและกำรให้
ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง 
 
กิจกรรมงำนสถำปัตยกรรมและกำรให้
ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 168 

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 

 
2546 – 2547 

 
ผู้จดักำรฝ่ำยแบบ 

 
บริษัท อำรียำ พรอพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 

นำงมะลิวลัย์ บตุรชำติ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 21 ตลุำคม 
2556) 

35 - ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
บญัชี มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

0.000 - 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) 
 

36 
 

- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรเงิน มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ สถำบนั
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

0.000 
 

- ไมม่ี - 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - 2555 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 
 
ผู้จดักำรแผนกกำรเงิน 
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟำ้ 

นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชีอำวโุส 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 3 สิงหำคม 
2558) 

34 - ปริญญำโท MBA 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรเงิน มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

0.000 - ไมม่ี - 2559 - ปัจจบุนั  
 
 
2558 – 2559 
 
 
2558 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและ
บญัชี 
 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและ
บญัชีอำวโุส 
 
ผู้จดักำรกำรเงิน 
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟำ้ 
 



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 169 

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 

2554 - 2558 
 
 
2552 - 2554 
 
 
2552 - 2554 
 
 

ผู้จดักำรกำรเงินโครงกำร 
 
 
ผู้จดักำรกำรเงิน 
 
 
ผู้จดักำรกำรเงิน 
 

บริษัท เนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพั
พลำย จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท เนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพั
พลำย จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท เอ็นพีเอส โอเช่ียน สตำร์ 
จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟำ้ไอน ำ้ 
 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟำ้ไอน ำ้ 
 
 
ธุรกิจขนสง่เดินเรือทะเล 

นำยสริุนทร์ สหชำติโภคำนนัทร์ 
กรรมกำรบริหำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยบริหำรโครงกำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 
2558) 
 
 
 

51 - ปริญญำโท คณะบริหำรรัฐกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี คณะสำธำรณสขุศำสตร์ 
สำขำอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

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

กรรมกำรบริหำร และผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยบริหำร
โครงกำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรร่วม 
 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยก่อสร้ำง 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อป
เมนท์ จ ำกดั 
 
บริษัท โปรเจคเอเชีย จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
 
ธุรกิจก่อสร้ำง 
 
 
ธุรกิจท่ีปรึกษำโครงกำรก่อสร้ำง 

นำยวำทยทุธ์  ทองพรหม 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยพฒันำองค์กรและ
ส ำนกับริหำร  
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุำยน 
2559) 

37 - ปริญญำตรี รัฐศำสตรบณัฑิต สำขำกำร
ปกครอง จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2559 - ปัจจบุนั  
 
 
2553 – 2559    
 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
พฒันำองค์กรและส ำนกับริหำร 
 
ผู้จดักำรทัว่ไป 
 
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยรถกระบะซีเอ็นจี 
 
 



 
   

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 

2550 – 2553 
 
2546 – 2548 
 

ผู้จดักำรฝ่ำยบคุคล 
 
ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยบคุคล  
 

บริษัท ทวำรำวดี รีสอร์ท จ ำกดั 
 
บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม 
 
ผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกอ่ืน ๆ 

นำยชยัวฒัน์ จกัรแต๋ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจใหม่ 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 23 กรกฎำคม 
2559) 

46 - ปริญญำโท คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- Certificate of CLOP Boston 
University U.S.A. 

- ปริญญำตรี คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุ
ทหำรลำดกระบงั 

0.000 - ไมม่ี - 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – 2559 
 
 
 
2558 – 2558 
 
 
2557 – 2557 
 
 
2552 - 2556 
 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
พฒันำธุรกิจใหม ่ 
 
กรรมกำรผู้จดักำร (กลุม่
อสงัหำริมทรัพย์นิคม
อตุสำหกรรม)             
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
 
 
ผู้อ ำนวยกำร (ฝ่ำยพฒันำ
โครงกำรกลำง) 
 
ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส (ฝ่ำยพฒันำ
โครงกำร) 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั
(มหำชน) 
 
 
บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท 
จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลล็อป
เมนท์ จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

นำยจิรฐำ  วรปรำงกลุ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
 

44 - ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรตลำดระหวำ่งประเทศ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
กำรอบรม IOD 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2556 – 2559 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยขำย
และกำรตลำด               
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  



 
   

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 16 
พฤศจิกำยน 2559) 

- DCP รุ่นท่ี 113/2009 สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- FSD (หลกัสตูรกำรเงินและบญัชี ) รุ่นท่ี 
3/2008 สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 
 
2554 – 2556 
 
 
2551 – 2554 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยขำย
และกำรตลำด 
 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 
 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 
 

 
 
บริษัท ปรีชำกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท ณศุำศิริ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 

นำงสำววำริศำ วำระแก่นทรำย  
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและเลขำนกุำร
บริษัท 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 14 มิถนุำยน 
2557) 

31 - ปริญญำโท คณะนิติศำสตร์ สำขำ
กฎหมำยกำรเงินและหลกัทรัพย์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
กำรอบรม IOD 

- CSP รุ่นท่ี 61/2015 
 

0.000 - ไมม่ี - 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 - 2559 
 
 
2553 - 2556 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย 
และเลขำนกุำรบริษัท 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยกฎหมำย 
 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยกฎหมำย 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

 
 



 
   

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

ยอ่ย 1 
บริษัท
ยอ่ย 2 

บริษัท
ยอ่ย 3 

บริษัท
ยอ่ย 4 

บริษัท
ยอ่ย 5 

บริษัท
ยอ่ย 6 

บริษัทยอ่ย 
7 

บริษัท
ยอ่ย 8 

บริษัทยอ่ย 
9 

บริษัทยอ่ย 
10 

บริษัทยอ่ย 
11 

บริษัท
ยอ่ย 12 

บริษัท
ยอ่ย 13 

บริษัทยอ่ย 
14 

บริษัทยอ่ย 
15 

1. นำยลกัษณะน้อย พึง่รัศมี X /    X X /         

2. นำยนิวติั ลมนุพนัธ์ /  X   / /          

3. นำงวีณำ อรัญญเกษม                 

4. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร /     / /          

5. พลอำกำศเอกบรีุรัตน์ รัตนวำนิช /     / /          

6. นำงสำววรุณรัตน์ จู้ จินดำ                 

7. นำยเมธำ จนัทร์แจ่มจรัส /, // X /   / / X         

8. นำงสำวสจุำรี จนัทร์สวำ่ง /     / /          

9. นำยชินภทัร วิสทุธิแพทย์ /     / /          

10. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ / /    / / /         

11. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก /, //,/// / / X X / / / X X X X X X X X 

12. นำงอำรดำ จรูญเอก /, //,/// /  / / / / / / / / /     

13. นำยสิริพงศ์ ศรีสวำ่งวงศ์                 

14. นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ  ///   /            

15. นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ ///  / /         / / / / 

16. นำยสริุนทร์ สหชำติโภคำนนัทร์ //. ///                

17. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว /// /      / / / / /     

18. นำยชยัวฒัน์ จกัรแต๋ ///                

19. นำยสมสกลุ แสงสวุรรณ //.///                

20. นำยวำทยทุธ์ ทองพรหม //.///   /             

21. นำยจิรฐำ วรปรำงกลุ ///                

22. นำงสำวรวีกร บญุพรม ///  /          / / /  

23. นำงมะลิวลัย์ บตุรชำติ ///                

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



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. นำยลกัษณะน้อย พึง่รัศมี / /              / 
2. นำยนิวตั ิลมนุพนัธ์         // / // // / /   

3. นำงวีณำ อรัญญเกษม               /, //  
4. นำยสหสั ตรีทพิยบตุร   X /  X / /         
5. พลอำกำศเอกบรีุรัตน์ รัตนวำนิช     /            
6. นำงสำววรุณรัตน์ จู้จินดำ                 

7. นำยเมธำ จนัทร์แจ่มจรัส                 
8. นำงสำวสจุำรี จนัทร์สว่ำง                 
9. นำยชินภทัร วิสทุธิแพทย์                 
10. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ                 

11. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก                 
12. นำงอำรดำ จรูญเอก                 
13. นำยสริิพงศ์ ศรีสว่ำงวงศ์                 
14. นำงสำวศริินทรำ จริยคณุ                 

15. นำยปิตพิงษ์  ไตรนรัุกษ์                 
16. นำยสริุนทร์ สหชำตโิภคำนนัทร์                 
17. นำงสำวกนกไพลนิ วิไลแก้ว                 
18. นำยชยัวฒัน์ จกัรแต ๋                 
19. นำยสมสกลุ แสงสวุรรณ                 

20. นำยวำทยทุธ์ ทองพรหม                 
21. นำยจิรฐำ วรปรำงกลุ                 
22. นำงสำวรวีกร บญุพรม                 
23. นำงมะลวิลัย์ บตุรชำต ิ                 

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



 
   

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 174 

รำยชื่อบริษัทยอ่ย 
 
บริษัทยอ่ย 1 = บริษัท ออริจิน้ วนั จ ำกัด 
บริษัทยอ่ย 4 = บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 7 = บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหลอ่ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 10 = บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 13 = บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

บริษัทยอ่ย 2 = บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 5 = บริษัท ออริจิน้ เฮ้ำส์ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 8 = บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 11 = บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 14 = บริษัท พรีโม รีเทล จ ำกดั 

บริษัทยอ่ย 3 = บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 6 = บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 9 = บริษัท ออริจิน้ สำทร จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 12 = บริษัท พรีโม แคมปัส จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 15 = บริษัท อโูน่ เซอร์วิส 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= บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) 12 = บริษัท แมซซ์ เอสเตท จ ำกดั  

 



  
   

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

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ วัน พรีโม โซลูช่ัน ออริจิน้ เฮ้าส์ ออริจิน้ คอนโดมิเนียม ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 
 รายช่ือกรรมการ      
1. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก / / / / / 
2. นำงอำรดำ จรูญเอก /  / / / 
3. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ /  /  / 

4. นำยนิวตัิ ลมนุพนัธ์  X /  / 
5. นำยเมธำ จนัทร์แจม่จรัส X / /  / 
6. นำงสำวรวีกร บญุพรม  /    

7. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว /     
8. นำยเรืองโรจน์  พนูผล  /    
9. นำยลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี /  X  X 

10. นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ    /  
11.    นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์  /    
12. นำงสำวสจุำรี  จนัทร์สวำ่ง   /  / 

13. นำงสำวร ำทยำ  สกลุออ่น      
14. นำยวำทยทุธ์  ทองพรหม      
15. นำยณฐัพงษ์  จนัทรประทิน      

16. นำยกนัต์ มะลิทอง      
17. นำยชินภทัร วิสทุธิแพทย์   /  / 

18. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร   /  / 
19. พลอำกำศเอกบรีุรัตน์ รัตนวำนิช   /  / 

 หมำยเหต ุ    X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร     



  
   

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

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ สาทร ออริจิน้ สเฟียร์ ออริจิน้ ไพรม์ ออริจิน้ วัน ทองหล่อ ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 
 รายช่ือกรรมการ      
1. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก X X X / / 
2. นำงอำรดำ จรูญเอก / / / / / 
3. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ    /  
4. นำยนิวตัิ ลมนุพนัธ์      
5. นำยเมธำ จนัทร์แจม่จรัส    X  
6. นำงสำวรวีกร บญุพรม      
7. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว / / / / / 
8. นำยเรืองโรจน์  พนูผล      
9. นำยลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี    /  
10. นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ      
11.    นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์      
12. นำงสำวสจุำรี  จนัทร์สวำ่ง      
13. นำงสำวร ำทยำ  สกลุออ่น      
14. นำยวำทยทุธ์  ทองพรหม      
15. นำยณฐัพงษ์  จนัทรประทิน      
16. นำยกนัต์ มะลิทอง      
17. นำยชินภทัร วิสทุธิแพทย์      
18. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร      
19. พลอำกำศเอกบรีุรัตน์ รัตนวำนิช      

 หมำยเหต ุ    X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร     



  
   

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

หมำยเหต ุ    X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร 

 รายช่ือบริษัทย่อย พรีโม เรียลเตอร์ พรีโม แคมปัส พรีโม รีเทล พรีโม แมเนจเม้นท์ อูโน่ เซอร์วิส 
 รายช่ือกรรมการ      
1. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก X X X X X 
2. นำงอำรดำ จรูญเอก /     
3. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ      
4. นำยนิวตัิ ลมนุพนัธ์      
5. นำยเมธำ จนัทร์แจม่จรัส      
6. นำงสำวรวีกร บญุพรม  / / /  
7. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว      
8. นำยเรืองโรจน์  พนูผล      
9. นำยลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี      
10. นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ      
11.    นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ / / / / / 
12. นำงสำวสจุำรี  จนัทร์สวำ่ง      
13. นำงสำวร ำทยำ  สกลุออ่น /     
14. นำยวำทยทุธ์  ทองพรหม /     
15. นำยณฐัพงษ์  จนัทรประทิน /     
16. นำยกนัต์ มะลิทอง /    / 
17. นำยชินภทัร วิสทุธิแพทย์      
18. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร      
19. พลอำกำศเอกบรีุรัตน์ รัตนวำนิช      
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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 

ประวตัิการอบรม 
 

 

Nov-16 Enterprise Risk Management 

 
Oct-16 Risk Based Audit Plan 

 Nov-15 CSR to Corporate Sustainability 

 Apr-15 Fraud Risk Management (FRM) 

 Mar-15 Fraud case study and Knowledge sharing for Internal 

 
Oct-14 IT Fraud Prevention and Information Security Governance 

 
Sep-14 COSO 2013 

 
May-14 Smart Disclosure Program (SDP) The Stock Exchange of Thailand (SET) 

 
Apr-13 ISO 9001:2000 Internal Audit, ISO 9001:2008 

 
Sep-12 Forensic Accounting Introduction Forensic Accounting in Practice 

 
Aug-11 Audit Writing Skill, The Institute of Internal auditor of Thailand 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 
- ไมม่ี   - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่าน ในรอบปี 2559 ได้จดัให้มีการประชุมรวม 10 ครัง้ เพื่อหารือและพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ด้วยความเป็นอิสระ 
โปร่งใส และมีหลกัธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ าปี 2559 ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่งในคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
การเข้าร่วมประชุม  /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

นายสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ 10/10 

พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ 10/10 

นางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา 1 กรรมการตรวจสอบ 3/4 

นางสจุารี จนัทร์สวา่ง 2 กรรมการตรวจสอบ 4/4 
หมายเหต ุ 1 ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการ      

   ตรวจสอบของบริษัทฯ เม่ือ 18 มิถนุายน 2559 
2 แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2559 ทดแทนนางสาว 
วรุณรัตน์ จู้จินดา 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้ปฏิบตัิตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลการ
ปฏิบตัิงานในรอบปี 2559 สรุปได้ ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2559   - คณะกรรมการตรวจสอบสอบถาม และ
รับฟังค าชีแ้จงจากผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี ในเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอใน
การเปิดเผยข้อมลู ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่ งบการเงินดงักลา่วมคีวาม
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อยา่งเพียงพอและทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสนิใจลงทนุ 

2. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน   - เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 และการประเมินระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งตามแนวทาง
มาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
– Enterprise Risk Management) 
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3. สอบทานการตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี    - คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบตัิงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายใน และพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด้านวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และประวตัิการอบรมแล้ว มีความเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม จึงได้แตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิหน้าที่
บริหารหนว่ยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ได้อนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึง่ได้จัดท าขึน้บนพืน้ฐานของการ
ประเมินความเสีย่งและการควบคมุภายใน โดยครอบคลมุทัง้กิจกรรมทางธุรกิจและระบบงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ 

4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ   - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเก่ียวกบัคณุสมบตัิ บทบาทหน้าที่ และอ านาจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิสอดคล้อง
กับหลกัการ การก ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท    - เพื่อ
พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องก าหนด เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ด้วยเง่ือนไขและราคาที่สมเหตสุมผล ดงัเช่นที่ท ากบับคุคลภายนอกทัว่ไป 

6. จัดท ารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   - เสนอให้กบัคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ที่มี
การประชุม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานของฝ่ายจดัการ ซึ่งฝ่ายจดัการได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559   - โดยประเมิน
ความเป็นอิสระ คณุภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผา่นมา ทกัษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบธุรกิจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีความรู้ประสบการณ์ในระดบัแนวหน้าของการ
ปฏิบตัิงานสอบบญัชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และใน
ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 

8. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  -โดยมอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้
ทราบถึง กฎระเบียบของทางการและกฎหมายที่เก่ียวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้
ทราบเป็นประจ า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปี 2559 ไม่พบเหตุการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชีท้ี่
แสดงวา่ มีการปฏิบตัิที่ขดัตอ่ กฎระเบียบของทางการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง อยา่งมีสาระส าคญั 
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9. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ   - โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดบั ดีเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตัิหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และมีการปฎิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประกอบกบัความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจ ากดัในการได้รับ
ข้อมลูทัง้จากผู้บริหาร พนกังานและผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาโดยสรุปภาพรวมวา่ บริษัทฯ ยึดถือการบริหารจดัการอยา่งโปร่งใส มีหลกัธรร
มาภิบาลที่ดี และปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นส าคญั  มีผลให้ระบบการบริหารจดัการและระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ ไมม่ีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั และเป็นการปฏิบตัิโดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท
ฯ เป็นหลกั ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 

(นายสหสั ตรีทิพยบตุร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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