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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) เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบการพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมและบ้าน
จดัสรร ตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางและท าเลยา่นนิคมอตุสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทัง้ใน
พืน้ท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึง่ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ านวน 25 บริษัท 
(รายละเอียดตามสว่นท่ี 1 ข้อที่ 6 หน้า 54) ทัง้นี ้บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีการออกแบบโครงการที่
มีเอกลกัษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function of Unit Plan Design) และ
เป็นเลิศในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale Service Excellent)  บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ ประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นผู้ บุกเบิกโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า  BTS แบร่ิง จังหวัด
สมทุรปราการ และได้ขยายการพฒันาโครงการไปในท าเลศกัยภาพต่างๆ โดยยงัได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี เช่น 
ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม-่คคูต ท าเลรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ท าเลใจกลางเมือง สาทร-นราธิวาส 
เจริญกรุง ท าเลรถไฟฟา้สายสีส้มศนูย์วฒันธรรม-รามค าแหง-มีนบรีุ และ ท าเลเมืองอตุสาหกรรมศรีราชา – แหลมฉบงั จงัหวดั
ชลบรีุ อีกทัง้บริษัทยงัด าเนินธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชุด และบริการ
รับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันา ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้
โซลชูัน่ จ ากดั (“ พรีโม ”) 

นอกจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทรับรู้รายได้จากการขายแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า และธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การด าเนินงานของบริษัทยอ่ย เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบักลุม่บริษัทฯ ในระยะยาว จากการมีรูปแบบรายได้ที่
สม ่าเสมอในอนาคต 

 ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จ านวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 
2,118.7  ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายจ านวน 37 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการที่พฒันาแล้วเสร็จจ านวน 21 
โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 20,373.3 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันา จ านวน 16 โครงการ มลูค่า
โครงการรวมประมาณ 36,471.2 ล้านบาท) 

 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด 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 าในการเข้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในท าเล
ศกัยภาพใหม่ๆ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการที่อยู่อาศยัสงู  และมีความเป็นไปได้ในการแข่งขนั เช่น ท าเลแนว
รถไฟฟา้สว่นตอ่ขยาย และยา่นอตุสาหกรรม โดยมีรูปแบบในการขยายตวัและการพฒันาโครงการในแตล่ะท าเล 2 รูปแบบหลกั 
คือ (1) Cluster Model เป็นการพฒันาโครงการในรูปแบบและระดบัราคาที่หลากหลายในแต่ละท าเล เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในทกุระดบัราคาและทกุรูปแบบความต้องการในท าเลนัน้ๆ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถควบคมุตลาดและการแข่งขนัได้ 
และประหยัดต้นทุนการตลาดและการด าเนินการ จึงสามารถขยายการพัฒนาโครงการในท าเลนัน้ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง (2) 
Compound Mixed use Model หรือที่เรียกว่า Origin District ซึ่งเป็นการรวมการพฒันาโครงการในรูปแบบและระดบัราคา
ตา่งๆ ไว้ในพืน้ท่ีเดียวกนั และเสริมด้วยโครงการค้าปลกีหรือที่อยูอ่าศยัประเภทเช่า ให้มีลกัษณะการอยูอ่าศยัเป็นชมุชนท่ีพร้อม
รองรับทกุความต้องการในการอยู่อาศยั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัทกุรายละเอียดการอยู่อาศยั เพื่อให้ห้องชุด
และโครงการของออริจิน้เป็นท่ีที่ท าให้ผู้อยูอ่าศยัสามารถ “ใช้ชีวิตในฝัน…แบบที่เป็นคุณ” เพื่อสร้างความแตกตา่งและเพื่อให้
ลกูค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สดุ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงการที่มีเอกลกัษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟังก์ชัน่
การใช้งานห้องชุดที่คุ้ มค่า (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale 
Service Excellent)  

โดยนอกจากธุรกิจพฒันาโครงการอาคารชุด บริษัทฯ ได้ด าเนินการขยายธุรกิจไปยงัตลาดบ้านจัดสรร และธุรกิจ
พฒันาการโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องจากการให้เช่า (Recurring Income) เช่น โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, 
ส านกังานเพื่อเช่า, พืน้ท่ีเช่าเพื่อการพาณิชย์ ในการขยายฐานทางธุรกิจ สร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืน และมัน่คงให้กบับริษัทฯ 
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สว่นท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 3 

กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

1) การกระจายการพฒันาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ที่รอบนอก และพืน้ที่แถบนิคม
อตุสาหกรรมที่ส าคญั  

 บริษัทฯ มีแผนการกระจายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในหลายพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ และมีความ
สะดวกในด้านการคมนาคม โดยเน้นท าเลตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมี
การขยายตวัของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัสงู โดยเฉพาะที่อยูอ่าศยัประเภทอาคารชดุที่สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวติและ
ก าลงัซือ้ในปัจจุบนั เช่น ท าเลรถไฟฟา้สายสีเขียวสว่นตอ่ขยาย บางนา- แบร่ิง-สมทุรปราการ ท าเลรถไฟฟา้สายสีเขียวสว่นตอ่
ขยาย หมอชิต-สะพานใหม-่คคูต ท าเลรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ท าเลรถไฟฟ้าสายสีส้มศนูย์วฒันธรรม-รามค าแหง-มีนบรีุ และท าเล
ใจกลางเมือง เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการที่พกัอาศยัที่ใกล้แหลง่อตุสาหกรรมที่มีคณุภาพ 
อนัเนื่องมาจากการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกซึ่งได้รับการสนบัสนนุทางนโยบายและ
การลงทนุด้านสาธารณปูโภคมลูคา่สงู ตามโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) บริษัทฯ จึงมีแผนใน
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ประเภทอาคารชดุ บ้านจดัสรร พืน้ที่ค้าปลีก โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริเวณ
พืน้ท่ีใกล้กบันิคมอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนื่อง เช่น นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหม
ราช นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย และ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นต้น 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการท่ีพฒันาในท าเลโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) แล้ว 
7 โครงการ ประกอบด้วยโครงการอาคารชดุ 4 โครงการ มลูคา่ 4,830 ล้านบาท โรงแรม 2 โครงการ และ ศนูย์การค้า 1 โครงการ 

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 โดยเป็นห้องชุดขนาดประมาณ 36 ตร.ม. แบ่งเป็น 1 
ห้องนอน และ 1 ห้องเอนกประสงค์ ซึง่ห้องเอนกประสงค์ดงักลา่วนีส้ามารถปรับเป็นห้องท างาน หรือห้องนอนเลก็ได้ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปเพื่อสร้างความโดดเด่นให้แก่โครงการ เช่น โครงการ Knightsbridge Kaset Society โดย
บริษัทฯ ออกแบบส่วนกลางแบบ Limitless Facility ซึ่งเป็นส่วนกลางลอยฟ้าเช่ือมต่อ 3 อาคารเข้าด้วยกันเพื่อความ
สะดวกสบายของลกูค้าผู้อยูอ่าศยั และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของการพกัอาศยัที่โดดเดน่เหนือโครงการทัว่ไป เป็นต้น 

3) การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทที่อยูอ่าศยัที่หลากหลาย  
บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในผู้น าทางด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูอ่าศยัในทกุประเภท โดยไม่

จ ากดัเฉพาะผลติภณัฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมเทา่นัน้ แตย่งัพิจารณาการพฒันาผลติภณัฑ์ที่อยูอ่าศยัประเภทอื่นๆ รวมถึงธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น การพฒันาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ยา่นนิคมอตุสาหกรรมใน
ตา่งจงัหวดั การลงทนุในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, ส านกังานเพื่อเช่า, พืน้ท่ี
เช่าเพื่อการพาณิชย์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประเมินโอกาสในการการลงทนุดงักลา่ว 
โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ ทัง้ในแง่การลงทนุและการตลาด รวมทัง้ผลตอบแทนของโครงการ อยูใ่นระดบัที่
เหมาะสม เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และต่อผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการเปิดกว้างทางด้านผลิตภณัฑ์ที่
หลากหลายของบริษัทฯ จะช่วยขบัเคลือ่นให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว  
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ทัง้นี ้จนถึงในปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการพฒันาโครงการโรงแรม ได้แก่  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์     
ศรีราชา-แหลมฉบงั , โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหลอ่ และโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท ชลบรีุ – ศรีราชา 

4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทนุในธุรกิจ หรือโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอื่น  

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

5) การขยายธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการภายใต้บริษัทกิจการร่วมค้า เป็นการเสริมศักยภาพให้กับบริษัทเติบโตได้ตาม
เป้าหมาย เนื่องจากสามารถเพิ่มโอกาสในการลงทนุและลดความเสี่ยงจากการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ อีกทัง้การร่วมทนุยงั
เป็นโอกาสพฒันาศกัยภาพของบริษัทจากการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของบริษัทที่มาร่วมทุน รวมทัง้ ยงัจะมีรายได้จากบริการ
ตา่งๆ ตามข้อตกลงการให้บริการกบับริษัทร่วมทนุ  

ส าหรับในอนาคต บริษัทฯ ยงัมีโอกาสที่ดีในการร่วมลงทนุในการพฒันาโครงการอาคารชุดและในธุรกิจอื่นๆ ต่อไป 
เช่น ธุรกิจพฒันาและบริหารจดัการอาคารส านกังาน โรงแรม และธุรกิจบริการด้านอสงัหาริทรัพย์ 

ปี 2560 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จกบักลยทุธนี ้โดยได้ร่วมทนุกบับริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม ผา่น 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จ ากดั ,บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั , บริษัท 
ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากัด บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ากัด และบริษัท ออริจิน้ พาร์คที 1 จ ากัด รวมทัง้การร่วมทุนเพื่อพฒันา
โครงการโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหลอ่ อีกด้วย 

 

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 จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มากกว่า 10 ปี ทัง้ในการเป็นผู้บริหาร
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
ออกแบบที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทัง้ด้านรูปแบบโครงการ ท าเล ในราคาที่
เหมาะสม  
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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 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการจดัหาผู้
เช่าห้องชดุ และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิคุคลอาคารชดุให้แก่โครงการท่ีบริษัท
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  
 

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 
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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 จากทนุจดทะเบียนเดมิ

จ านวน 225.0 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 301.6 ล้านบาท แบง่เป็น
หุ้นสามญั จ านวน 603.5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 150.0 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3.2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัทฯ (ESOP Warrant) 
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 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 ได้สั่งรับหุ้น
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 ถือหุ้นอยู่
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 นถือหุ้ นร้อยละ 
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, เซอร์วิส 
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อพาร์ทเม้นท์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้น     
ออริจิน้ 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 (" พรี โม 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 ได้ออกหุ้นกู้ ครัง้แรก รวมมูลค่า 1,200.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2559 ระยะเวลา 3 ปี โดยครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2562 
 

 จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี  4 เมษายน 2560 ที่ประชมุได้มี
มติอนุมตัิให้จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 13,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant : ORI WB) 

 จากการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ 
จ ากดั (“พราวด์ เรสซิเดนซ์”) จ านวน 10,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ซึ่งเป็นอตัราร้อยละ 100 ของ พราวด์เรสซิเดนซ์ จากผู้ ถือหุ้นเดิม โดยมีราคาเข้าซือ้หุ้น
ทัง้หมดจ านวน 4,000,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที่ 2 
ตลุาคม 2560 
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 บริษัทฯ มีการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 81,197,171 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 
0.50 บาท ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้บคุคลในวงจ ากดัจ านวน 81,197,171 
หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทดงันี ้
1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 56,838,020 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ นางจรัสพิมพ์  ลปิตพลัลภ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 
700,000,002.91 บาท และ 2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 12,179,576 หุ้น มลูคา่
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ แก่ นายธงชยั บศุราพนัธ์ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท 
รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 150,000,004.14 บาท 3) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
12,179,575 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ นางนุน่ ทวีศรี ในราคาหุ้นละ 
12.3157 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 149,999,991.83 บาท 

 จากการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 ที่ประชุมได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ORI-W1) ครัง้ที่ 1 จ านวน 406,574,337 
หน่วย และจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น หรือ Warrant 
Rights Offering ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้ นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 
0.50 บาท) จ านวน 4 หุ้นตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

 ในปี 2560 เมื่อวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ได้เปิดขายโครงการบ้านโครงการแรกของ
บริษัทฯ คือ โครงการ Britania Srinakarin จ านวน 149 หนว่ย มลูคา่โครงการประมาณ 
800.0 ล้านบาท ภายใต้ บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จ ากดั  

 ลงนามเซ็นต์สญัญาน าแบรนด์และเชนของเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั ( IHG) 
เข้ามาบริหารโดยการน าแบรนด์สเตย์บริดจ์ สวีท (Staybridge Suites) เข้ามาใช้เป็น
ครัง้แรกในเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั 

 บริษัทฯ ลงนามสญัญาร่วมทุนเพื่อพฒันาโครงการโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก 
ทองหล่อ ร่วมกับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด พนัธมิตรส าคญั
ของออริจิน้ในการพฒันาที่อยู่อาศยั โดยร่วมพฒันาโครงการดงักลา่ว เพื่อให้สามารถ
พฒันาโครงการและการบริการให้ตอบโจทย์กลุม่เปา้หมายได้อยา่งดีที่สดุ  

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจดจดัตัง้บริษัทยอ่ย เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขาย เพื่อเช่า และ ธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการขยายตวัของกลุม่บริษัทในอนาคต ได้แก่
บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ากัด (" ออริจิน้ แกรนด์ ")  บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ 2 จ ากัด (" 
ไพรม์ 2 “) บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากัด (" ออริจิน้ รามค าแหง ") บริษัท ออริจิน้ 
เกษตร โซไซตี ้จ ากัด(" เกษตร โซไซตี ้") บริษัท ออริจิน้ วัน สุขุมวิท 24 จ ากัด (" วัน 
สขุมุวิท 24 ") บริษัท ออริจิน้ วนั ระยอง จ ากดั (" วนั ระยอง ") บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล
1 จ ากัด (" แคปปิตอล1 ") และ บริษัท ออริจิน้ พาร์ค ที1 จ ากัด (" พาร์ค ที1 ") และ 
บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์  จ ากดั (" คราวน์ เรสซิเดนซ์ ") 

 ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 8 โครงการ มลูคา่ 15,150.0 ล้านบาท 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

1.3.1    การปรับโครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

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 เพื่อปอ้งกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งออริจิน้ วนั และบริษัทฯ 
จึงได้เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของออริจิน้ วนั จากนางอารดา จรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอื่นจ านวน 2 คน รวมเป็นจ านวน 
99,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของออริจิน้ วนั เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2555 และภายหลงัการ
ปรับโครงสร้างเสร็จสิน้ ออริจิน้ วนั จึงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นออริจิน้ วนั ในสดัสว่น
ร้อยละ 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 ้โซลชูั่น ดงันัน้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูั่น และ
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จากครอบครัวจรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอื่น
จ านวน 5 คน รวมเป็นจ านวน 99,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
เมื่อวนัท่ี 8 ตลุาคม 2556 และภายหลงัการปรับโครงสร้างเสร็จสิน้ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จึงมีฐานะเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของพรี
โม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
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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 

1.3.2    โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้ 

 

 
 

ทัง้นี ้รายละเอียดของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (เฉพาะที่จดทะเบียนจดัตัง้แล้วเสร็จ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) มีดงันี ้

ล าดับที่ วันท่ีจดจัดตัง้ ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 21 กนัยายน 2554 ออริจิน้ วนั 400.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2 24 มิถนุายน 2554 พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้
โซลชูัน่ 

53.5 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหา
ผู้ เช่าห้องชุดและบริการรับ จ้าง
บริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุ 

3 11 สิงหาคม 2559 ออริจิน้ คอนโดมิเนียม 500.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

4 11 สิงหาคม 2559 ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 632.4 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 
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ล าดับที่ วันท่ีจดจัดตัง้ ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

5 11 สิงหาคม 2559 ออริจิน้ เฮ้าส์ 120.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

6 19 สิงหาคม 2559 วนั ทองหลอ่ 540.0 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

7 8 กนัยายน 2559 ออริจิน้ สาทร 700.0 ล้านบาท 21.43% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

8 15 พฤศจิกายน 2559 ออริจิน้ สเฟียร์ 459.1 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

9 25 พฤศจิกายน 2559 ออริจิน้ ไพรม์ 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

10 25 พฤศจิกายน 2559 ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

11 25 เมษายน 2560 ออริจิน้ แกรนด์ 410.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

12 16 พฤษภาคม 2560 ออริจิน้ ไพร์ม 2 589.7 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

13 5 กรกฎาคม 2560 ออริจิน้ รามค าแหง 476.5 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

14 27 กรกฎาคม 2560 ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้ 250.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

15 27 กรกฎาคม 2560 ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

16 28 กุมภาพนัธ์ 2556 พราวด์ เรสซิเดนซ์ 1,338.5 ล้านบาท 74.71% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

17 6 ตลุาคม 2560 ออริจิน้ วนั ระยอง 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

18 30 ตลุาคม 2560 ออริจิน้ พาร์ค ที1 640.0 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

19 28 พฤศจิกายน 2560 ออริจิน้ แคปปิตอล 1 250.0 ล้านบาท 20.00% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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2.       ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม บ้านจดัสรร และขยายการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่า เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และพืน้ที่ค้าปลีก โดยเน้นการพฒันาตามแนวสถานีขนส่ง
มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนท าเลย่านนิคมอุตสาหกรรม อีกทัง้ยงัมีกลุ่มธุรกิจให้ 
บริการที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคล
อาคารชดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เน้นถึงการพฒันาโครงการ ในด้านของการออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแตง่ภายใน
ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) การออกแบบพืน้ที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้รวมถึงการเลือกใช้วสัดทุี่มี
คณุภาพสงู และการบริการหลงัการขายที่ดี เพื่อให้ห้องชุดและโครงการของออริจิน้เป็นที่ที่ท าให้ผู้อยู่อาศยัสามารถ “ใช้
ชีวิตในฝัน…แบบที่เป็นคุณ” 

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลกั ทัง้รูปแบบอาคาร 
High Rise และอาคาร Low Rise เมื่อเร่ิมต้นโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีราคาขายประมาณ 1-3 ล้านบาท ซึ่งกลุม่
ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าวยัเร่ิมท างาน (First Jobber) กลุม่ลกูค้าที่ต้องการเปลี่ยนจากการเช่าที่พกัอาศยั
เป็นซือ้ที่พกัอาศยัที่มีช่วงอาย ุ21-35 ปี กลุม่ลกูค้าท้องถ่ิน (Local Demand) ที่มีความต้องการขยายครอบครัว กลุม่ลกูค้า
ที่มองหาที่พกัอาศยัให้กบัลกูหลานท่ีอยูใ่นวยัเรียน และกลุม่ลกูค้าตา่งชาติเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 ซึ่งเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จ านวน 162 หนว่ย ตัง้อยูบ่นซอยสขุมุวิท 109 มลูคา่โครงการประมาณ 198.7  ล้านบาท 
และบริษัทฯ สามารถปิดการขายโครงการดังกล่าวได้แล้ว ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมความ
ต้องการของตลาดได้มากขึน้ รวมทัง้เป็นการขยายฐานลกูค้าและเพิ่มสว่นแบ่งการตลาดของบริษัทฯ โดยเพิ่มสดัสว่นกลุม่
สินค้าระดับ 3 ล้านบาทขึน้ไปให้มากขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ซือ้เพื่อการอยู่อาศัย เป็นกลุ่มลูกค้าหลกั
เช่นเดิม 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จ านวน 7 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 
2,118.7  ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายจ านวน 37 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการที่พฒันาแล้วเสร็จจ านวน 
21 โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 20,373.3 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหวา่งการพฒันา จ านวน 16 โครงการ 
มลูคา่โครงการรวมประมาณ 36,471.2 ล้านบาท)  

 ทัง้นี ้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 สว่นหลกั ดงันี ้ 
1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2) ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 รายได้รวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560 สามารถจ าแนกตาม
กลุม่ธุรกิจได้ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทรายได้ 
 

ด าเนินการโดย 

ร้อยละ
การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ 

งบการเงินรวม*** 

ปีบัญชี 2558 ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ และ 
บริษัทยอ่ย 

99.99 2,010,099.6 97.81 3,153,068.5 98.56 8,764,850.6 87.76 

รายได้จากธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ * 

บริษัทยอ่ย 99.99 8,077.2 0.39 15,340.0 0.48 29,530.6 0.29 
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ประเภทรายได้ 
 

ด าเนินการโดย 

ร้อยละ
การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ 

งบการเงินรวม*** 

ปีบัญชี 2558 ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้อ่ืน บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 

85.0-
99.99 

36,906.4 1.80 30,636.2 0.96 552,281.8 5.53 

รายได้จากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ย 

  - - - - 641,057.9 6.42 

รายได้รวม   2,055,083.2 100.00 3,199,044.7 100.00 9,987,720.9 100.00 

หมายเหต:ุ * รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารนิติบคุคล รายได้ค่าบริการท าความสะอาดนิติบคุคล เป็นหลกั 
   ** รายได้อ่ืนประกอบด้วย รายได้เงินมดัจ ารับจากการยกเลิก รายได้ค่าบริหารโครงการจากกิจการร่วมค้า และรายได้ค่านายหน้าเป็นหลกั 
   *** บริษัทฯ จดัท างบการเงินรวมโดยถือเสมือนวา่บริษัทยอ่ย อยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนัมาโดยตลอด 
แหลง่ท่ีมา: ข้อมลูบริษัทฯ 

2.1      ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ ได้แบง่การพฒันาโครงการคอนโดมีเนียมและบ้านจดัสรร เป็นแบรนด์ตา่งๆ ตามต าแหนง่ทางการตลาด 
ระดบัราคา รูปแบบด้าน Concept Design ของโครงการ และกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ในแต่ละท าเล ซึ่งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทัง้นีปั้จจุบันโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ปรับเป็นในส่วนของ
คอนโดมิเนียมประกอบด้วย 4 แบรนด์หลกั และ บ้านจดัสรร 1 แบรนด์หลกั ตามลกัษณะรูปแบบของโครงการ และกลุม่
ลกูค้าเปา้หมาย ในแตล่ะท าเล เพื่อความชดัเจนในรูปแบบการพฒันาโครงการ และการรับรู้ถึงคณุค่าของแบรนด์ในสายตา
ผู้บริโภคมากขึน้ 

คอนโดมีเนียม  4 แบรนด์หลัก  ได้แก่ Kensington (ระดับกลาง), Notting Hill (ระดับกลาง-กลางบน), 
Knightsbridge (ระดับกลางบน-บน) และ Park (ระดับบน) จากการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ที่อยู่อาศัย 
ผู้บริโภคในแต่ท าเล พบว่าแม้ผู้บริโภคแต่ละท าเลจะมีก าลงัซือ้ที่แตกต่างกัน แต่ในทุกๆ ท าเลก็มีระดบัก าลงัซือ้ต่างๆ 
(ระดบักลาง, กลางบน และ บน) ของแต่ละท าเล ซึ่งมีลกัษณะความช่ืนชอบในลกัษณะผลิตภณัฑ์และรูปแบบโครงการท่ี
แตกต่างกนัไป บริษัทฯ จึงพฒันาโครงการ ใน 4 แบรนด์หลกันี ้เพื่อตอบสนองความต้องการก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในทุก
กลุ่มในแต่ละท าเล โดยเพิ่มเติมรายละเอียดในการพฒันาโครงการในแบรนด์ต่างๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ท าเล ณ ขณะนัน้ รวมทัง้สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคแต่ละกลุม่และแต่ละท าเลมากที่สดุ สง่ผลให้
บริษัทฯ สามารถขยายฐานการตลาดไปยงัผู้บริโภคในทกุๆ กลุม่ 

รายละเอียดของของแบรนด์คอนโดมีเนียม 4 แบรนด์หลกั เป็นดงันี ้

(1) Park 
แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคาร High Rise ผสมผสานความเรียบหรูกับ

ความเป็นธรรมชาติใจกลางเมือง วิถีชีวิตแบบใหม่ช่วยให้คุณได้สมัผัสกับธรรมชาติ  
ขณะที่ใช้ชีวิตสะดวกสบายตามวิถีชีวิตคนเมือง บนท าเลที่สุดพิเศษ ตอบสนองกลุ่ม
ลกูค้าระดบับนในแตล่ะท าเล 

(2) Knightsbridge 
แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคาร High Rise ที่มีแนวคิด

ผสมผสานการออกแบบ และการตกแต่งภายในแบบหรูสง่างามและมีมนต์เสน่ห์จาก
การรังสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยความพิถีพิถนั จึงท าให้ผู้อยูอ่าศยัสามารถสมัผสักบั
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การใช้ชีวิตที่เรียบหรูท่ามกลางกลิ่นอายความงดงามของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
ตอบสนองกลุม่ลกูค้าระดบักลางบน-บนในแตล่ะท าเล 

(3) Notting Hill  
แนวคดิ: กลุม่โครงการคอนโดมิเนียมที่มีแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดไม่เหมือนใคร ทัง้

ทางด้านภาพลกัษณ์ทางสงัคม และการด าเนินชีวิตประจ าวนั เพื่อหนีจากความซ า้ซาก
จ าเจ และกรอบทางสงัคม สภาพแวดล้อมที่สมัผสัได้ถึงความทนัสมยัซึง่เข้ากบัด าเนิน
ชีวิตของคนรุ่นใหมท่ี่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหมเ่สมอด้วยแรงบนัดาลใจจากแนวความคิด
นีไ้ด้กลายมาเป็นคอนโดมิเนียมสุดโมเดิร์น ผสมผสานเทคนิคทางสถาปัตยกรรมที่
สะท้อนถึงเสน่ห์ของผู้ พักอาศัยแบบคนรุ่นใหม่ young entrepreneurs, ตอบสนอง
กลุม่ลกูค้าระดบักลาง-กลางบนในแตล่ะท าเล 

(4) Kensington 

แนวคดิ: กลุม่โครงการคอนโดมิเนียมที่มีแนวคิดของคนชาญฉลาดในการเลอืกสรรท่ีอยูอ่าศยั ที่
สามารถตอบสนองการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนเมือง และให้คณุภาพชีวิตที่ดีกวา่ 
ทัง้นี ้โครงการประเภท English – Charming Style เป็นที่พกัอาศยัที่มีคณุภาพ พร้อม
กับให้ความรู้สึกถึงการพกัผ่อนภายหลงัการเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน ตอบสนอง
กลุม่ลกูค้าทัว่ไปในแตล่ะท าเล 

  
รายละเอียดของแบรนด์บ้านจดัสรร  เป็นดงันี ้

Britania 

แนวคดิ: กลุ่มโครงการแนวราบที่เน้นความทันสมัยของการอยู่อาศัย ที่ออกแบบมาจากทุก
ประสบการณ์ที่สะสมมาพฒันาโครงการให้เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบของการใช้
ชีวิตที่ครบครันภายใต้แนวคิด Modern British Luxury สะท้อนถึงความหรูหรา ความ
งดงาม และตวัตนของผู้อยู่อาศยัได้อย่างลงตวั ผสานกับความเข้าใจอย่างลึกซึง้ใน
ความหมายของค าว่า ”บ้าน” ที่ต้องเป่ียมไปด้วยความสุข ความปลอดภัย และ
คณุภาพชีวิตที่ดีในทกุๆ วนั 

 

หมายเหต:ุ นอกจาก 5 แบรนด์ท่ีกลา่วมาข้างต้น บริษัทฯ ยงัมีผลิตภณัฑ์ในแบรนด์อ่ืน ช่วงเร่ิมแรกของการพฒันาโครงการ อนัได้แก่ โครงการ Sense of London 
สขุมุวิท 109, โครงการ The Knight I&II, โครงการ B-Loft สขุมุวิท 109, โครงการ B-Loft สขุมุวิท 115, โครงการ B-Republic สขุมุวิท 101/1, โครงการ Tropicana 
เอราวณั, โครงการ Villa Lasalle สขุมุวิท 105, โครงการ The Cabana ส าโรง, โครงการ Pause A&B สขุมุวิท 107, โครงการ Pause สขุมุวิท 103, โครงการ Pause 
สขุมุวิท 115, โครงการ Pause ID สขุมุวิท 107 
แหลง่ท่ีมา: ข้อมลูบริษัทฯ  



                     แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

  
สว่นท่ี 1 ข้อที่ 2 หน้าที่ 16 

สถานะการขาย และการโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  สรุปได้ดงันี ้

โครงการ 
พืน้ที่

โครงการ 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องทัง้หมด จ านวนห้องที่ขายแล้ว 
จ านวนห้องคงเหลือรอ

ขาย 
ร้อยละความ

คืบหน้าการขาย 

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 สขุมุวิท 109 0-3-68.0 162 198.7 162 198.7 - - 100.0% เมษายน 2555 162 198.7 - - 

โครงการ Kensington สขุมุวิท 107 0-3-81.0 167 293.0 167 293.0 - - 100.0% พฤษภาคม 2556 167 293.0 - - 

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

โครงการ The Knight I สขุมุวิท 107 0-1-67.0 70 141.5 70 141.5 - - 100.0% สิงหาคม 2557 70 141.5 - - 

โครงการ The Knight II สขุมุวิท 107 0-1-45.3 55 114.4 55 114.4 - - 100.0% กนัยายน 2557 55 114.4 - - 

โครงการ B-Loft สขุมุวิท 115 1-0-07.0 202 292.4 202 292.4 - - 100.0% มีนาคม 2558 202 292.4 - - 

โครงการ Villa Lasalle สขุมุวิท 105 2-1-63.0 353 731.5 353 731.5 - - 100.0% ตลุาคม 2558 353 731.5 - - 

โครงการ Knightsbridge สขุมุวิท 107 1-1-56.0 276 820.7 276 820.7 - - 100.0% ธันวาคม 2557 275 816.2 1 4.5 

โครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 0-3-60.0 171 240.0 170 235.6 1 4.4 99.4% ธันวาคม 2557 170 235.6 - - 

โครงการ Knightsbridge Sky River 
Ocean 

1-3-60.0 460 1,430.0 404 1,252.0 56 178.0 87.8% กนัยายน 2559 376 1,183.1 28 68.9 

โครงการ B-Republic สขุมุวิท 101/1 2-0-69.0 318 671.1 318 671.1 - - 100.0% มีนาคม 2558 294 603.5 24 67.6 

โครงการ Tropicana เอราวณั 2-0-96.9 363 650.3 363 650.3 - - 100.0% มีนาคม 2559 355 626.6 8 23.6 

โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย 1-1-43.5 180 390.0 119 243.1 61 146.9 66.1% มีนาคม 2559 110 223.6 9 19.5 
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โครงการ 
พืน้ที่

โครงการ 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องทัง้หมด จ านวนห้องที่ขายแล้ว 
จ านวนห้องคงเหลือรอ

ขาย 
ร้อยละความ

คืบหน้าการขาย 

เดือน/ปี ที่โอน
กรรมสิทธ์ิ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องที่โอน
กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท   หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ The Cabana ส าโรง 3-3-54.0 719 1,100.0 508 759.5 211 340.5 70.7% ธันวาคม 2559 459 683.2 49 76.2 

โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร 1-2-16.1 194 570.0 165 457.0 29 113.0 85.1% พฤศจิกายน 2559 156 415.4 9 41.6 

โครงการ Pause A สขุมุวิท 1071 0-2-15 78 180.0 74 165.3 4 14.7 94.9% พฤศจิกายน 2558 74 165.3 - - 

โครงการ Pause B สขุมุวิท 1071 0-2-26 78 190.0 71 169.6 7 20.4 91.0% พฤศจิกายน 2558 70 167.0 1 2.6 

โครงการ Pause สขุมุวิท 103 1-2-53.0 254 560.0 185 433.4 69 126.6 72.8% มิถนุายน 2560 159 365.5 26 67.9 

โครงการ Pause สขุมุวิท 115 1-1-83.0 310 540.0 269 466.4 41 73.6 86.8% กนัยายน 2559 268 465.0 1 1.4 

โครงการ Pause ID สขุมุวิท 107 0-3-90.0 201 345.0 118 210.0 83 135.0 58.7% พฤศจิกายน 2560 80 138.8 38 71.2 

โครงการ Knightsbridge Sky City 
สะพานใหม ่

2-3-60.0 490 1,340.0 482 1,323.0 8 17.0 98.4% มีนาคม 2560 450 1,238.9 32 84.0 

โครงการ Knightsbridge Ocean ศรีราชา 4-0-4.5 722 2,500.0 462 1,718.7 260 781.3 64.0% กนัยายน 2560 283 997.4 179 721.3 

โครงการ Kensington Phahol-Kaset 1-3-62.0 229 540.0 226 533.9 3 6.1 98.7% กนัยายน 2560 206 488.5 20 45.5 

โครงการ Kensington Leamchabang 1 3-0-50.0 399 560.0 393 547.0 6 13.0 98.5% กนัยายน 2560 327 464.0 66 83.0 

โครงการ Kensington Leamchabang 2 3-0-48.25 399 600.0 334 515.0 65 85.0 83.7% ธันวาคม 2560 202 311.0 132 204.0 

โครงการ Notting Hill laemchabang 
PH1 

2-0-67.0 534 1,200.0 306 659.9 228 540.1 57.3% ไตรมาส 2 2561 0 0.0 306 659.9 

โครงการ Notting Hill Saphanmai 3-3-60.6 536 1,245.0 273 629.3 263 615.7 50.9% ไตรมาส 3 2562 0 0.0 273 629.3 
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โครงการ 
พืน้ที่

โครงการ 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องทัง้หมด จ านวนห้องที่ขายแล้ว 
จ านวนห้องคงเหลือรอ

ขาย 
ร้อยละความ

คืบหน้าการขาย 

เดือน/ปี ที่โอน
กรรมสิทธ์ิ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องที่โอน
กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท   หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Notting Hill Praksa 3-1-91 980 1,400.0 540 844.3 440 555.7 55.1% ไตรมาส 2 2561 0 0.0 540 844.3 

โครงการ Knightsbridge Tiwanon 1-2-83 374 1,150.0 239 818.4 135 331.6 63.9% ไตรมาส 1 2561 0 0.0 239 818.4 

โครงการ Notting Hill The Exclusive 
Charoen Krung 

1-1-79 132 450.0 95 305.5 37 144.5 72.0% มิถนุายน 2560 64 218.3 31 87.3 

โครงการ Kensington Kaset Campus 4-0-85 448 1,050.0 424 979.2 24 70.8 94.6% ไตรมาส 3 2561 0 0.0 424 979.2 

โครงการ Knightsbridge Prime Sathorn 2-3-75.7 727 3,800.0 696 3,710.3 31 89.7 95.7% ไตรมาส 1 2563 0 0.0 696 3,710.3 

โครงการ Kensington Phahol 63 
(Saphanmai) 

1-3-31 231 445.0 131 267.3 100 177.7 56.7% ไตรมาส 3 2562 0 0.0 131 267.3 

โครงการ Notting Hill Jatujak 
Interchange 

1-0-92 156 665.7 156 665.7 - - 100.0% ไตรมาส 4 2561 0 0.0 156 665.7 

โครงการ Notting Hill Sukhumvit 105 7-0-79 1,113 2,350.0 619 1,417.6 494 932.4 55.6% ไตรมาส 4 2561 0 0.0 619 1,417.6 

โครงการ Kensington Sukhumvit – 
Theparak 

4-2-24.2 1,318 2,500.0 773 1,354.9 545 1,145.1 58.6% ไตรมาส 2 2563 0 0.0 773 1,354.9 

โครงการ KnightsBridge Phaholyothin 
Interchange 5-1-53.9 726 2,100.0 288 839.0 438 1,261.0 39.7% ไตรมาส 3 2562 0 0.0 288 839.0 

โครงการ Knightsbridge Prime 
Ratchayothin 

2-0-34 333 1,600.0 309 1,495.6 24 104.4 92.8% ไตรมาส 1 2563 0 0.0 309 1,495.6 
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โครงการ 
พืน้ที่

โครงการ 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จ านวนห้องทัง้หมด จ านวนห้องที่ขายแล้ว 
จ านวนห้องคงเหลือรอ

ขาย 
ร้อยละความ

คืบหน้าการขาย 

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 Prime On Nut 2-1-72 600 2,500.0 455 1,875.0 145 625.0 75.8% ไตรมาส 2 2563 0 0.0 455 1,875.0 

โครงการ Knightsbridge Collage 
Ramkhamhaeng 

4-0-11.9 682 2,000.0 358 1,016.3 324 983.7 52.5% ไตรมาส 2 2563 0 0.0 358 1,016.3 

โครงการ Knightsbridge Kaset Society 2-0-79.6 332 1,300.0 245 928.3 87 371.7 73.8% ไตรมาส 4 2563 0 0.0 245 928.3 

โครงการ Britania Srinakarin 22-3-79.9 149 800.0 63 347.3 86 452.8 42.3% ธันวาคม 2560 2 11.4 61 335.8 

โครงการ Park 24 Phase 1 5-0-80 832 5,896.2 726 4,540.9 106 1,355.3 87.3% ตลุาคม 2560 513 3,140.5 213 1,400.4 

โครงการ Park 24 Phase 2 7-0-55 1,240 11,165.5 847 6,493.1 393 4,672.4 68.3% ไตรมาส 3 2561 0 0.0 847 6,493.1 

รวม   18,450 58,963.2 13,646 42,478.1 4,804 16,485.1      6,059 15,077.3 7,587 27,400.8  
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2.1.2 ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ ยงัให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ผา่นบริษัทยอ่ย คือ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ โดยให้บริการที่

เก่ียวเนื่องกบัการบริหารนิติบคุคลอาคารชุดรวมถึงธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ นอกจากนี ้พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ มีบริษัท
ย่อย อีก 6 บริษัท คือ (1) พรีโม เรียลเตอร์ ด าเนินธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนการขายและบริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุด (ลูกค้า
ต่างชาติ) (2) อโูน เซอร์วิส ให้บริการแมบ้่าน ช่างซอ่มบ ารุง และ บริการซกัอบรีด เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลกูค้าได้
อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยทุธ์ด้านการบริการหลงัการขายของบริษัทฯ (3) พรีโม เมเนจเม้นท์ ท าหน้าที่บริหารนิติบคุคล
อาคารชดุ (4) ดิจิตอล บตัเลอร์ เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้เพื่อรองรับเทคโนโลยีทางธุรกิจ ที่เก่ียวเนื่องกบัการบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์
ในอนาคต (5) เวิร์ค เอเจนซี่ ด าเนินธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนการขายและบริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุด (ลูกค้าในประเทศ)           
(6) คราวน์ เรสซิเดนซ์ เป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้เพื่อดูแล และให้บริการ กลุ่มลูกค้าเฉพาะ อาทิ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ นักธุรกิจ หรือ
นกัทอ่งเที่ยวที่เข้าพกัอาศยัในประเทศในระยะยาว (เข้าพกัเกินกวา่ 1 เดือน)  

 

 

2.2.1  กลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ  
บริษัทฯ เช่ือวา่บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแขง่ขนัท่ีส าคญั ดงันี  ้

ท าเลที่ตัง้ของโครงการ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตัง้ของโครงการเป็นล าดับต้นๆ ในการพัฒนาโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ 

เนื่องจากท าเลที่ตัง้ของโครงการถือเป็นปัจจยัหลกัที่ส าคญัที่สดุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับโครงการ
คอนโดมิเนียม ทัง้นี ้ท าเลที่ตัง้โครงการต้องใกล้แหลง่คมนาคมที่ส าคญั และเดินทางสะดวก โดยบริษัทฯ เลอืกท าเลที่ตัง้โครงการ
ที่ใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นปัจจัยหลกัในการตดัสินใจซือ้ที่อยู่
อาศยัของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั จึงเป็นท าเลที่มีการเติบโตของความต้องการท่ีอยุอ่าศยัสงู อยา่งไรก็ดีนอกจากพืน้ท่ีแถบจงัหวดั
สมุทรปราการซึ่งเป็นท าเลตัง้ต้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ยงัขยายการพฒันาโครงการไปยงัพืน้ที่ที่มีศกัยภาพแห่งใหม่ เช่น ท าเล
รถไฟฟา้สายสเีขียวสว่นตอ่ขยาย หมอชิต-สะพานใหม-่คคูต ท าเลรถไฟฟา้สายสมีว่ง และท าเลใจกลางเมือง  

นอกจากท าเลที่ตัง้โครงการที่ใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้ว 
บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัพืน้ท่ีเขตนิคมอตุสาหกรรม เนื่องจากเป็นแหลง่งานคณุภาพสงูจากโรงงานอตุสาหกรรมซึง่เน้นการ
ผลิตเพื่อการสง่ออกอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของประเทศ และการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ สง่ผลให้พืน้ที่
ดงักลา่วมีแนวโน้มความต้องการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริเวณพืน้ท่ีใกล้
กบันิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะพืน้ที่โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เช่น นิคมอตุสาหกรรมป่ิน
ทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหมราช นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย  และ นิคมอตุสาหกรรมมาบตา
พดุ นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหมราช นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย เป็นต้น 

การออกแบบโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) ภายใต้ช่ือโครงการท่ีหลากหลาย 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการออกแบบโครงการเป็นอยา่งมาก โดยแตล่ะโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั (Unique Design) ภายใต้ช่ือโครงการท่ีหลากหลายมคีวามเป็นเอกลกัษณ์และเน้นให้แตล่ะโครงการมีความโดดเดน่ 

นา่ดงึดดูตอ่ลกูค้า เช่น โครงการ Notting Hill สขุมุวิท 107 ที่มีการออกแบบโครงการเป็นการประยกุต์ความสวยงามของ

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
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สถาปัตยกรรมแบบวินเทจ มาผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมปัจจบุนั ผนวกกบัความมีเสนห์่ของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์

ออ่นหวานแบบโรแมนตคิตามแบบฉบบัยา่นท่ีอยูอ่าศยัที่นา่หลงใหล และมีระดบัของยา่น Notting Hill มาประยกุต์ให้เข้ากบัการ

ตกแตง่ห้องและพืน้ท่ีสว่นกลางของอาคาร เป็นต้น ท าให้ลกูค้ามคีวามประทบัใจ และต้องการเป็นเจ้าของห้องเพื่อสะท้อนความ

เป็นเอกลกัษณ์และสไตล์ของตนเอง นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เพิม่แนวคิดใหม่ๆ  เข้าไปเพื่อสร้างความโดดเดน่ให้แก่โครงการ เช่น 

โครงการ Knightsbridge Kaset Society โดยบริษัทฯ ออกแบบสว่นกลางแบบ Limitless Facility ซึง่เป็นสว่นกลางลอยฟา้

เช่ือมตอ่ 3 อาคารเข้าด้วยกนัเพื่อความสะดวกสบายของลกูค้าผู้อยูอ่าศยั และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของการพกัอาศยัที่โดดเดน่

เหนือโครงการทัว่ไป 

นวตักรรมการออกแบบห้องชดุเพือ่การใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุ (Unit Plan Innovation) 

บริษัทฯ ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ใช้สอยสงูสดุของห้องชดุในแต่ละโครงการ โดยทีมออกแบบของบริษัทฯ ได้
พัฒนา และออกแบบห้องชุดพักอาศยัให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ห้องชุดได้อย่างสูงสุด เช่น ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน 
เร่ิมต้นท่ีขนาดประมาณ 23-35 ตร.ม. โดยสามารถจดัสรรพืน้ท่ีใช้สอยได้อยา่งลงตวั และแบง่สดัสว่นได้เป็นห้องนัง่เลน่ ห้องนอน 
และห้องครัว นอกจากนี ้ห้องที่ได้รับความนิยมจากลกูค้าอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนพลสั โดยเป็นห้องชุด
ขนาดประมาณ 36 ตร.ม. แบ่งเป็น 1 ห้องนอน และ 1 ห้องเอนกประสงค์ ซึ่งห้องเอนกประสงค์ดงักลา่วนีส้ามารถปรับเป็นห้อง
ท างาน หรือห้องนอนเลก็ได้ เป็นต้น 

การเจาะกลุม่ลกูค้าด้วยกลยทุธ์นา่นน า้สนี า้เงิน (Blue Ocean Strategy) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการเจาะกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยทุธ์น่านน า้สีน า้เงิน (Blue Ocean 
Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึน้มาเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขนัในตลาดหรืออุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์แบบดัง้ เดิมโดย
บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึน้มาโดยใช้นวัตกรรม (Innovation) หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง
ทางด้านผลติภณัฑ์ และสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั 

 จากกลยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการสร้างความแตกตา่งทางด้านผลติภณัฑ์ โดยการออกแบบรูปแบบโครงการที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) มีความโดดเด่น น่าดึงดูดต่อลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างจากโครงการ
คอนโดมิเนียมที่มีอยูใ่นตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ณ ปัจจบุนั รวมทัง้ การขยายการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ไปยงั พืน้ท่ีที่ยงัไม่มี
ผู้ประกอบการใดเข้าไปพัฒนาโครงการ เพื่อสร้างตลาดใหม่ และสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ 
ประสบความส าเร็จจากกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก อันเห็นได้จากการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีจาก
โครงการท่ีผา่นมา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบักลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาติเป็นอย่างยิ่งซึง่เห็นวา่เป็นกลุม่ลกูค้าที่มีศกัยภาพใน
การเติบโต เช่น กลุม่ลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น จีน ไต้หวนั และกลุม่ลกูค้าชาวสงิคโปร์ ที่มีแนวโน้มการซือ้และการลงทนุอสงัหาริมทรพย์ใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก รวมทัง้ลกูค้าจากกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ที่ก่อตัง้ในปี 
2558 โดยบริษัทฯ ได้ท าการตลาดเชิงรุก โดยจดัตัง้แผนกงานขายลกูค้าต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ดแูลลกูค้าต่างชาติ
ตลอดจนติดตอ่ประสานงานตวัแทนขายตา่งชาติ เพื่อให้เข้าถึง และสามารถท าการตลาดในตา่งประเทศได้โดยตรง สว่นทีมขาย
และทีมการตลาดซึ่งประจ าอยู่ตามส านกังานขายโครงการต่างๆ  ของบริษัทฯ มีความสามารถในการสื่อสารได้ทัง้ภาษาญ่ีปุ่ น 
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และภาษาองักฤษ เป็นอย่างดี เพื่อรองรับลกูค้าชาวต่างชาติที่มีความสนใจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางด้าน
ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และภาษาองักฤษให้แก่ทีมขายและทีมการตลาดของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ     

การวางแผนการขายแบบเป็นทีมและเป็นระบบ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็นทีม โดยเมื่อลกูค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ จะมีทีมขายและทีมการตลาด
ร่วมกันน าเสนอข้อมูลโครงการแก่ลูกค้า โดยเร่ิมต้นจากเจ้าหน้าที่การตลาดจะเป็นผู้ อธิบายแนวคิด รูปลกัษณ์ สไตล์ ของ
โครงการ เพื่อจงูใจให้ลกูค้ามีความรู้สกึร่วม และอยากเป็นเจ้าของ ตอ่มาเจ้าหน้าที่ขาย และผู้จดัการขายของโครงการนัน้จะเข้า
มาน าเสนอข้อมลูโครงการ เช่น ขนาดพืน้ที่ห้อง ราคาห้องชุด เป็นต้น เพื่อปิดการขายกบัลกูค้ารายดงักลา่วซึง่หากเปรียบเทียบ
กบักรณีที่มีเจ้าหน้าที่ขายเพียงคนเดียว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ลกูค้าไมพ่อใจการบริการของเจ้าหน้าที่ขายดงักลา่ว และท า
ให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขาย หรือในกรณีที่บริษัทฯ ต้องพึ่งพิงเจ้าหน้าที่ขายคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ อาจท าให้บริษัทฯ เสีย
ลกูค้าหากเจ้าหน้าที่ดงักลา่วลาออกไป ดงันัน้ นโยบายแผนการขายแบบเป็นทีมดงักลา่วถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของบริษัทฯ ซึ่ ง
สามารถช่วยเพิ่มอตัราสว่นความส าเร็จ (Success Rate) ในการปิดการขายกบัลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) และบริการหลงัการขาย 

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าที่ก าลงัตดัสินใจในการซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจดัให้มีบริการหลงั
การขายในหลายด้าน เช่น การรับประกนัคณุภาพของห้องชดุหลงัจากวนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ การอ านวยความสะดวกในการติดตอ่
ขอสินเช่ือที่อยู่อาศยักับสถาบนัการเงิน ซึ่งนอกจากจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ลกูค้าแล้ว ยงัช่วยให้บริษัทฯ สามารถวาง
แผนการโอนห้องชดุในอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยฝ่าย
ดงักลา่วจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ ตัง้แตข่ัน้ตอน การขอสนิเช่ือที่อยูอ่าศยักบัสถาบนัการเงิน การตรวจ
รับมอบห้องชุด การโอนกรรมสิทธ์ห้องชุด ตลอดจนการให้บริการหลงัการขาย (After Sale Service) อื่นๆ เช่น การบริการให้
ค าปรึกษาในการตกแต่งห้องชุด และการช่วยประสานงานในการจัดหาผู้บริการตกแต่งภายใน เป็นต้น  นอกจากนี ้บริษัทฯ 
เล็งเห็นความส าคญัของลกูค้าปัจจุบนัที่เคยซือ้ห้องชุดกบัทางบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้สิทธิพิเศษในการจองซือ้โครงการที่บริษัทฯ 
จะพฒันาแก่ลกูค้าเดิมของบริษัทฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอยา่งเป็นทางการ เพื่อเป็นการสร้างสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาว สง่ผล
ให้ลกูค้าหลายรายจะเป็นลกูค้าที่ได้รับการบอกตอ่จากลกูค้าที่เคยซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้บริการสนบัสนนุธุรกิจหลกั โดยได้ด าเนินการผา่นบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ พรีโม พร็อพเพอร์
ตี ้โซลูชั่น ซึ่งให้บริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุดแก่ลูกค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถบริการลกูค้าหลงัโอนกรรมสิทธ์ิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลกูค้า เพื่อให้เป็นลกูค้าอยา่งตอ่เนื่องส าหรับโครงการอื่นๆ ในอนาคต 

รวมทัง้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการบริการ ที่เรียกว่า Hotel Service ให้บริการแม่บ้านท าความสะอาด (โดยเน้นในแบรนด์ 
Notting Hill เป็นหลัก) เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือความคาดหมายส าหรับโครงการอาคารชุดในระดับกลาง โดย
ให้บริการโดยเฉลี่ย 2 ครัง้ต่อเดือน (มีทัง้แบบรวมในค่าส่วนกลางและแบบซือ้บริการเพิ่ม เติม) จากการด าเนินการแล้วในบาง
โครงการพบวา่เป็นท่ีช่ืนชอบของลกูค้าอยา่งมาก และสร้างการตอบรับให้กบัโครงการเป็นอยา่งดี 
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การก าหนดราคาขาย 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาขายโดยพิจารณาจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ท าเลที่ตัง้ ต้นทนุที่ดิน และการก่อสร้าง
โครงการ โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาขายห้องชดุเบือ้งต้น ตัง้แต่ช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้น และจะ
ก าหนดราคาขายจริงเมื่อเปิดขายโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดราคาขายแต่ละหน่วยแตกต่างกันโดยขึน้อยู่กับจ านวนชัน้ 
ต าแหนง่ที่ตัง้ของห้อง และทศันียภาพของห้องชดุ รวมถึงระยะเวลาในการเปิดขายโครงการ ได้แก่ ช่วงเปิดขายก่อนการก่อสร้าง 
ช่วงการก่อสร้าง และช่วงโครงการแล้วเสร็จ โดยมีสดัสว่นในการขายเฉลีย่ประมาณร้อยละ 60 25 และ 15 ของมลูคา่โครงการ   

อย่างไรก็ดี ราคาขายของแต่ละโครงการจะเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของ
ผู้ประกอบการอื่นในท าเลที่ตัง้ใกล้เคียงกนั โดยบริษัทฯ ค านงึถึงราคาขายตอ่ห้องที่เหมาะสมกบัก าลงัซือ้ของลกูค้า การออกแบบ
พืน้ที่ห้องที่เหมาะสมกบัความคุ้มคา่กบัสิง่ที่ลกูค้าจะได้รับ รวมไปถึงการรักษาระดบัก าไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม
ตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายไว้ 

การสง่มอบงานได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เพื่อให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจวา่การก่อสร้างโครงการจะเป็นไปตามมาตรฐานการกอ่สร้างที่ถกูต้องครบถ้วนตามแบบที่
ตกลงไว้ และสามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ลกูค้าได้ทนัตามเวลา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์
ท างานร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง (Construction 
Management) มาท าหน้าที่ควบคมุดแูลเร่ืองคณุภาพ และการควบคมุการท างานก่อสร้างของผู้ รับเหมาในแตล่ะโครงการอยา่ง
ใกล้ชิด ท าให้การพฒันาโครงการที่ผ่านมาของบริษัทฯ สามารถสง่มอบงานให้ลกูค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งท าให้
บริษัทฯ สามารถบริหารการเงินและต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และสามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าของ
บริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

กลยทุธ์การวางภาพลกัษณ์บริษัทฯ  

บริษัทฯ วางภาพลักษณ์และต าแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ  อย่างชัดเจนโดย บริษัทฯ เน้นการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะทางด้านรูปแบบของโครงการที่โดดเด่น โดยน าจุดเด่นของสถานที่ส าคญัต่างๆ ทั่ วโลก เช่น สถาปัตยกรรม 
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานและประยกุต์ใช้กบัการด าเนินชีวิตของคนเมืองยคุใหม่ได้เป็นอยา่งดี 
ท าให้ลกูค้าจดจ าช่ือบริษัท ”Origin” วา่เป็นบริษัทฯ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มคา่ตอ่การซือ้ห้องชดุเพื่ออยูอ่าศยั หรือ
เพื่อการลงทนุอย่างแท้จริง และการเข้าพฒันาโครงการในพืน้ท่ีใหม ่(Virgin Area) ที่ยงัไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมมากนกั โดย
พิจารณาจากศกัยภาพของพืน้ที่ และก าลงัซือ้ของประชากรที่อยู่อาศยัในบริเวณนัน้ รวมถึงการพฒันารูปลกัษณ์เฉพาะให้ตรง
ตามกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้อยา่งชดัเจน 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ในระยะตอ่ไปดงันี ้ 
1. มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในแบรนด์สินค้า 4 แบรนด์หลกั ในการพัฒนาจากนี ้คือ Kensington (ระดับกลาง), 

Notting Hill (ระดบักลาง-กลางบน), Knightsbridge (ระดบักลางบน-บน) และ Park (ระดบับน) โดยในระยะต้นนีย้งัจะพฒันา
ใน 4 แบรนด์หลกัตามที่กลา่วมาข้างต้น ด้วยการเพิ่มจ านวนโครงการในท าเลตา่งๆ และขยายไปในท าเลใหม่ๆ  เพิ่มขึน้  
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2. ยดึมัน่และขยายผลจากฐานการรับรู้เดิม คือ การสือ่สารจะมุง่เน้นในสิง่ที่ตอ่ยอดจากภาพลกัษณ์ที่มีอยูเ่ดิม คือ ให้
ลกูค้ารับรู้วา่ เราคือสนิค้าราคาที่จบัต้องได้ ให้ลกูค้าได้มากกวา่ และได้ความใสใ่จที่มากกวา่  

3. ผ่านการสื่อสารภายใต้คอนเซ็ปต์ “ from London to Bangkok “ ที่จะเปรียบถึงคนยุคใหม่ ที่สมดุลระหว่างเก่า-
ใหม่ได้อย่างกลมกลืน มีหลากหลายแต่เป็นตวัของตวัเอง ไม่หลดุความทนัสมยัและไม่ละเลยจารีตที่สัง่สมมา เป็นคณุคา่เดิมที่
จะตอ่ยอดไปอนาคต 

4. การสื่อสารแบรนด์จากภายในสู่ภายนอก การให้ความส าคญัจากพนกังานก่อน แล้วส่งต่อไปสู่ภายนอก โดยให้
พนกังานทกุคนเป็นผู้สะท้อนบคุลกิของแบรนด์ จาก 6 นิสยัสไตล์ผู้ดีองักฤษ (Written by Daniel / Advice For You (Thailand)) 

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

ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานที่มีคณุภาพและมีวิสยัทศัน์ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ 
เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นอยา่งดี ท าให้ระบบการท างานภายในของบริษัทฯ มี
ความชัดเจนโปร่งใส ประกอบกับการน าแนวคิดใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้ในการพฒันาองค์กร และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ การคดัเลือกทีมงานมืออาชีพ เช่น บริษัทออกแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน และ
บริษัทออกแบบภมูิสถาปัตย์ เป็นต้น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความส าคญักับพนกังานทุกคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้พนกังานมีความรู้ และพืน้ฐานใน
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และจดัอบรมในด้านตา่งๆ เช่น การอบรมภาษาญ่ีปุ่ น-ภาษาจีน และการอบรมด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็น
ต้น ทัง้นี ้พนกังานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมัน่ และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  โดยบริษัทฯ 
ต้องการให้พนกังานมีสว่นร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ และมุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ และบริการใหม่ที่สามารถตอบโจทย์กลุม่
ลกูค้าเปา้หมายได้เป็นอยา่งด ีเนื่องจากบริษัทฯ เช่ือวา่แนวทางดงักลา่วนี ้ จะสามารถขบัเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และ
สามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน และท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาพนกังานท่ีมีคณุภาพให้อยูก่บับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 
  
2.2.2 ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ก่อนที่บริษัทฯ จะเร่ิมพฒันาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใน
เบือ้งต้น โดยจะเร่ิมพิจารณาจากกลุม่ลกูค้าเปา้หมายของแตล่ะโครงการเป็นหลกั ตอ่มาจึงก าหนดลกัษณะรูปแบบของโครงการ 
และก าหนดราคาขายให้สอดคล้องกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายดงักลา่ว ซึ่งจะสง่ผลให้โครงการของบริษัทฯ สามารถปิดการขายได้
อยา่งรวดเร็ว รวมไปถึงการรักษาระดบัก าไรของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

ทัง้นีปั้จจบุนัโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ปรับเป็น 4 แบรนด์หลกั ตามลกัษณะรูปแบบของโครงการ 
และกลุม่ลกูค้าเปา้หมายบริษัทฯ ก าหนดกลยทุธ์ ดงันี ้
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แบรนด์และ 
รูปแบบของโครงการ 

ระดับรายได้ต่อเดือน 
(บาท / เดือน) 

กลุ่มลูกค้า 

Park 
Natural in the City 

60,000 บาท ขึน้ไป ระดบับน 
(Up range) 

Knightsbridge  
English – Elegant Style 

45,000 - 60,000 บาท ระดบักลางบน - บน  
(Mid Up-Up range) 

Notting Hill  
English – Modern Style 

35,000 - 45,000 บาท ระดบักลาง - กลางบน 
(Mid-Mid Up range) 

Kensington  
English – Charming Style 

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

 
นอกเหนือจากที่บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการส าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยใกล้กับระบบขนส่ง

มวลชนระบบรางในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยงัได้มีการเจาะกลุ่มลกูค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมุง่เน้นกลุม่ลกูค้าเปา้หมายประเภทพนกังานท่ีท างานอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ 
ซึง่ต้องการท่ีพกัอาศยัในท าเลที่เดินทางไปมาสะดวกระหวา่งโรงงาน และอยูใ่กล้แหลง่อ านวยความสะดวกที่ตอบสนองตอ่การใช้
ชีวิตที่ทนัสมยั รวมทัง้กลุม่นกัธุรกิจชาวตา่งชาติที่ท างานในประเทศไทยที่มองหาที่พกัอาศยัที่ไมวุ่่นวาย มีความปลอดภยัสงู แต่
ยงัมีความสะดวกในการเดินทางเข้ามาท างานภายในนิคมอตุสาหกรรม และยงัใกล้แหลง่อ านวยความสะดวกที่มีระดบัอีกด้วย 
เช่น โครงการ Tropicana เอราวณัสถานีรถไฟฟ้า BTS เอราวณัภายใต้ Eco Green Resort ซึ่งที่ตัง้โครงการใกล้กบักลุม่บริษัท 
โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า และพานาโซนิคเป็นต้น หรือ โครงการ KnightsBridge the Ocean Sriracha ซึ่งทัง้ 2 ท าเล มีอปุสงค์ของ
ชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากซึ่งจากการวิเคราะห์และการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้นของกลุม่ลกูค้า
เปา้หมาย บริษัทฯ จึงได้ออกแบบพืน้ท่ีภายในห้องชดุและ รูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใช้สอยในสไตล์ญ่ีปุ่ น ซึง่ท าให้ลกูค้าชาว
ญ่ีปุ่ นมีความประทบัใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองกบัวิถีชีวิตที่คุ้นเคย เป็นต้น 

2.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯ มีทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจในตวัสินค้า รวมถึงความรู้เก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพย์โดยรวมเป็นอย่างดี ทีมขายของบริษัทฯ จะรับรองลกูค้าทัง้ที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมโครงการที่ส านกังานขาย และ
ห้องตวัอย่าง ณ ที่ตัง้โครงการ และทางโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือติดต่อเข้ามาผ่านทางส านกังานขาย
ของโครงการนอกจากนี ้ส าหรับลกูค้าประเภทบริษัท หรือลกูค้าระดบัผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ออกไปแนะน า 
และน าเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเหล่านัน้โดยตรงถึงที่ท างาน หรือสถานที่ที่ลูกค้าสะดวก และบริษัทฯ  ยังมีเว็บไซต์ 
www.origin.co.th และระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ซึ่งลกูค้าสามารถเข้าไปอ่านและศึกษารายละเอียดเบือ้งต้น
ของแต่ละโครงการได้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการผ่านสื่อรูปแบบตา่งๆ เช่น ป้ายโฆษณา การ
แจกแผ่นพบั (Brochure) หนงัสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ การจดัตัง้บทู การออกงานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น รวมถึง
การสง่เสริมการขายอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ของแถม การให้สว่นลดเงินสด เป็นต้น นอกเหนือจากทีมขาย
มืออาชีพของบริษัทฯแล้ว ส าหรับกลุ่มลกูค้าชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะใช้บริษัทที่เป็นตวัแทนขายมืออาชีพที่มีช่ือเสียง และมี
คุณภาพมาร่วมงานในการขายให้กับทางบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนการขายให้กบัทีมขายของบริษัทฯ และ
บริษัทท่ีเป็นตวัแทนขายเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ อีกทางหนึง่  
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2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขัน 

(1) ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

2560 มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.9 (แหล่งที่มา : ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ, 6 ธ.ค.2560) เร่งขึน้จากปีก่อนหน้าที่ขยายตวัร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจยัหลกัจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตวัต่อเนื่อง 
รวมทัง้การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานที่มีความต่อเนื่อง ขณะที่การลงทนุและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟืน้ตวัเช่นกนั ภาค
การสง่ออกสินค้าและบริการเร่ิมฟืน้ตวัขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี และโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมใหม่ๆ ในปี 
2561 นอกจากนีก้ารส่งออกเร่ิมมีแนวโน้มขยายตวัดีขึน้ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ า รวมทัง้การบริการคาดว่าจะขยายตัวได้
ตอ่เนื่องตามจ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่เพิ่มขึน้ และภาระหนีส้นิจากมาตรการรถคนัแรกที่จะหมดลง จากปัจจยัเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
ในเชิงบวกเหลา่นีย้่อมสง่ผลให้ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคปรับตวัดีขึน้ตามล าดบั ภายใต้การฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อย ไปของความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภคในภาวะความผนัผวนของเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
หนว่ย : ร้อยละ 
 

 
  
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

 
อตัราดอกเบีย้ที่อยู่อาศยัยงัคงอยู่ในระดบัต ่าเป็นปัจจัยบวกต่อภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในฝ่ังผู้บริโภคและฝ่ัง

ผู้ประกอบการ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยงัคงด าเนินนโยบายการเงินในระดบัผ่อนปรนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาวะการเงิน
โดยรวมเอือ้ต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ ควบคู่กบัการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ แม้การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยเร่ิม
ชดัเจนขึน้ แตย่งัคงคอ่นข้างเปราะบาง ขณะที่แรงกดดนัเงินเฟอ้ด้านอปุสงค์ยงัอยูใ่นระดบัต ่า ส าหรับดอกเบีย้ที่อยูอ่าศยัลอยตวั
ของบคุคลทัว่ไปของ 6 ธนาคารใหญ่ ในปี 2560 นบัตัง้แต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นมาจนถึงเดือน ธ.ค. ยงัทรงตวัอยู่ในระดบัที่ร้อยละ 
6.31 
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ดอกเบีย้ที่อยู่อาศัยลอยตัวของบุคคลทั่วไปของ 6 ธนาคารใหญ่ 
หนว่ย: ร้อยละ  

 
 

ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 
 

ข้อมลูจากธนาคารแหง่ประเทศไทยพบวา่ ตวัเลขสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัสว่นบคุคล ณ ตลุาคม ปี 2560 มลูคา่อยูท่ี่ 2.06 
ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.35 จากสิน้ปี 2559 และเติบโตร้อยละ 5.58 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา ซึง่ถือวา่
เป็นการเติบโตตอ่เนื่อง อยา่งไรก็ตามในด้านก าลงัซือ้ของผู้บริโภคนา่จะมีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้ จากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟืน้ตวัดี
ขึน้  ขณะที่อตัราดอกเบีย้ยงัอยูใ่นระดบัต ่าซึง่สง่ผลตอ่ความสามารถในการขอสนิเช่ือโดยตรง 
 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล 

 
หน่วย: ล้านบาท 
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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(2) ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศยัในปี 2560  ได้รับอานิสงค์จากความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหมแ่ละสว่นตอ่
ขยายยงัคงเป็นปัจจยัที่ส าคญัของการขยายตวัของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัในท าเลที่รถไฟฟา้ก าลงัจะไปถึง นอกจากนีโ้ครงการ
ที่อยูอ่าศยัใจกลางเมืองรวมทัง้แนวรถไฟฟา้ยงัได้รับความสนใจจากผู้บริโภคสงูมากขึน้ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ
เร่ิมฟืน้ตวัชดัเจนขึน้ น่าจะสง่ผลให้ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคฟืน้ตวัดีขึน้ ในด้านผู้ประกอบการนัน้ก็มีการปรับตวัตามสถานการณ์   
อปุสงค์และอปุทานโดยตลอด โดยเฉพาะผู้ประกอบการมีความเช่ือมัน่ในการเปิดโครงการใหม่มากขึน้ อย่างไรก็ตามนอกจาก
แนวโน้มการเติบโตของท าเลต่างๆแล้ว ปัจจยัด้านราคาที่ดินที่ปรับตวัสงูขึน้มากและภาวะอปุทานคงค้างในบางท าเลยงัคงเป็น
ปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจพฒันาโครงการในแตล่ะท าเล 

ด้านอุปสงค์ ยอดคงค้างสนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่ออสงัหาริมทรัพย์ ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 4.09 จาก
สิน้ปี 2559 

ด้านอุปทาน  ยอดคงค้างสินเช่ือผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 7.11 
จากสิน้ปี 2559 

สินค้าที่เปิดขายมากที่สดุในช่วง เดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี 2560 ก็คืออาคารชุด โดยมีจ านวน 64,551 หน่วยหรือร้อยละ 
61.35 ของหนว่ยขายเปิดใหมท่ัง้หมด  

 
(3) ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย 

ตวัเลขจ านวนที่อยู่อาศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวดัปริมณฑล ในช่วง
มกราคม ถึง พฤศจิกายน ปี 2560 มีจ านวนที่อยู่อาศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวดั
ปริมณฑลจ านวนทัง้สิน้ 101,130 หน่วย เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปี 2559 ลดลงร้อยละ 16.09 ซึ่งประกอบด้วย (1) บ้าน
จดัสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบการ) จ านวน 28,368 หน่วย ลดลงร้อยละ 2.09 (2) บ้านสร้างเองจ านวน 18,847 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 7.38 และ (3) อาคารชดุจ านวน 53,915 หนว่ย ลดลงร้อยละ 24.28 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการชะลอการเปิดโครงการในช่วง
ปีก่อนหน้านี ้
 
จ านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึน้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย) 

หน่วย: หน่วย 
ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 
 

ส าหรับ ม.ค.-ธ.ค.ปี 2560 โครงการอาคารชดุที่เปิดโครงการใหมใ่นเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจ านวนทัง้สิน้ 
64,551 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.40 จากช่วงเวลาเดียวกนัปี 2559 ซึ่งมีจ านวนอาคารชดุเปิดตวัใหม่ 55,923 หน่วย ซึ่งกลบัมา

ประเภท 
ที่อยู่อาศัย 

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

2560 
(ม.ค.-พ.ย.) 

บ้านจดัสรร 24,476 26,994 23,174 37,577 33,935 33,827 31,742 28,975 28,368 
อาคารชดุ 59,919 34,734 78,391 71,440 75,058 67,628 72,886 71,204 53,915 
บ้านสร้างเอง 22,498 20,128 23,437 23,285 24,446 22,375 21,915 20,348 18,847 
รวม 106,893 81,856 125,002 132,302 133,439  123,830  126,543 120,527 101,130 
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เปิดตวัสงูขึน้มากขึน้โดยเฉพาะในกลุม่สินค้าระดบับน ซึ่งยังขยายตวัได้ดี ขณะที่แนวราบยงัชะลอตวัเนื่องจากปัจจยัด้านต้นทนุ
ที่ดินขยบัตวัสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว  
 
จ านวนหน่วย และมูลค่าของคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวใหม่ในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

ประเภทที่อยู่อาศัย 

จ านวนหน่วย
เปิดขายใหม่ 
ม.ค.-ธ.ค.59 

(หน่วย) 

จ านวนหน่วย
เปิดขายใหม่ 
ม.ค.-ธ.ค.60 

(หน่วย) 

อัตราการ
เติบโต 
(ร้อยละ) 

มูลค่าหน่วย
เปิดขายใหม่ 
ม.ค.-ธ.ค.59 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วย
เปิดขายใหม่ 
ม.ค.-ธ.ค.60 
(ล้านบาท) 

อัตราการ
เติบโต 
(ร้อยละ) 

คอนโดมิเนียม 55,923 64,551 15.40% 198,700 275,271 38.50% 

แนวราบ 49,708 40,662 -18.20% 201,390 178,946 -11.10% 

รวม 105,631 105,213 -0.40% 400,090 454,217 13.50% 

  ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 
 
ตวัเลขจ านวนการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยูอ่าศยัรวมในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑล จากข้อมลูของศนูย์

ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ฯ เดือน ม.ค.-พ.ย. ปี 2560 มีจ านวน 142,273 หนว่ย ลดลงจากช่วง ม.ค.-พ.ย. ปี 2559 ที่จ านวน 160,126  
หนว่ย หรือคิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 11.10 ทัง้นี ้พิจารณาตามประเภทท่ีอยูอ่าศยัจะพบวา่ จ านวนโอนกรรมสทิธ์ิอาคาร
พาณิชย์ลดลงถึงร้อยละ 26.60 คอนโดมิเนียมลดลงร้อยละ 16.70 และทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อยละ 8.10 ในขณะที่ที่อยู่อาศัย
ประเภทบ้านแฝดเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.20 และบ้านเดี่ยวเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.00 การลดลงของยอดโอนกรรมสิทธ์ิเกิดจากการโอน
กรรมสทิธ์ิอาคารชดุที่ลดลงจากปีที่ผา่นมาซึง่มีมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ 

 
จ านวนการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย) 
หน่วย: หน่วย 

ประเภท 
ที่อยู่อาศัย 

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

2560 
(ม.ค.-พ.ย.) 

อัตราการ
เติบโต 
(ร้อยละ) 

คอนโดมิเนียม 73,441 60,291 66,767 74,942 66,688 71,833 90,077 82,743 68,951 -16.70 
บ้านเดี่ยว 32,357 27,037 27,577 31,842 30,974 33,551 20,392 18,429 19,528 6.00 
ทาวน์เฮ้าส์ 56,226 47,308 46,784 55,563 54,278 68,612 51,111 46,109 42,357 -8.10 
บ้านแฝด 5,486 4,201 4,392 5,456 6,299 7,490 4,491 4,290 5,155 20.20 
อาคารพาณิชย์ 16,250 12,525 13,589 14,189 11,896 15,156 8,944 8,555 6,282 -26.60 
รวม 183,760 151,362 159,109 181,992 170,135 196,642 175,315 160,126 142,273 -11.10 

ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 
 

(4) การแข่งขนัในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม  
สถานะการแข่งขนัของบริษัทฯ นัน้ ยงัคงเป็นบริษัทท่ีมีการเติบโตสงู มีการขยายการเปิดโครงการ การเข้าซือ้กิจการ 

และการร่วมทนุกบับริษัทตา่งชาติ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ทัง้ยอดขายและรายรับ ขณะเดียวกนับริษัทฯ ยงัคงสามารถ
มีอตัราการท าก าไรที่สงูเป็นอนัดบัต้นๆ ของภาคธุรกิจ และยงัสามารถสร้างความมัน่คงทางรายได้ในอนาคตด้วยการมียอดขาย



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560  

  สว่นท่ี 1 ข้อที่ 2 หน้าที่ 30 

รอโอนอยู่ประมาณ 27,000 ล้านบาท (ข้อมูลบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560) ในขณะที่สภาพการแข่งขนัในตลาดที่อยู่อาศยั
ประเภทคอนโดมิเนียมนัน้มีคูแ่ขง่หลายราย ซึง่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลกัทรัพย์ ครองสดัสว่นการตลาดสงูกวา่ร้อยละ 
60 ด้วยความได้เปรียบในด้านการลงทุน และศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียมต้องใช้เงินลงทนุสงู และใช้ระยะเวลาในการพฒันาค่อนข้างนาน อีกทัง้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องศึกษาถึงความ
ต้องการของผู้ บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนรวมถึงการสร้างความแตกต่างของโครงการ เพื่อท าให้โครงการประสบ
ความส าเร็จ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นคูแ่ขง่ขนัหลกัของบริษัทฯ จึงได้แก่ ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่มีศกัยภาพในการลงทนุ และการท าการตลาดในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั 

ภาวะสถานการณ์ทัง้ทางด้านต้นทนุการพฒันาที่ปรับตวัสงูขึน้  และการให้สินเช่ือส าหรับผู้ประกอบการที่เข้มงวด
มากขึน้ รวมทัง้สถานการณ์การขายโดยรวมที่ยงัไม่ฟื้นตวัมากนกั ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องใช้ความสามารถและความมี
ประสทิธิภาพ ทัง้ในด้านการเงิน การพฒันาโครงการ และการตลาด รวมทัง้การศกึษาความต้องการของผู้บริโภคอยา่งจริงจงั จึง
จะสามารถชิงสว่นแบง่การตลาดได้มากขึน้ 

บริษัทฯ เช่ือวา่ท าเลที่ตัง้ของโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ นัน้ เป็นโครงการท่ีตัง้อยูบ่นท าเลที่มีศกัยภาพ และเป็นท าเล
ใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สงู เช่น พืน้ที่ส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า หรือพืน้ที่ใหม่ (Virgin Area) ที่ยงัมีโครงการที่อยูอ่าศยั
ประเภทคอนโดมิเนียมอยูน้่อย หรือ พืน้ท่ีแถบนิคมอตุสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี ้ทกุโครงการของบริษัทฯ จะเน้นการออกแบบ
โครงการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) และสามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยได้สงูสดุ ซึง่สร้างความพงึพอใจให้แก่
ลูกค้า และท าให้ตัดสินใจซือ้โครงการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นการแนะน าแบบบอกต่อ (word of mouth) อีกทัง้  
บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย ซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกซือ้
โครงการเสมือนเป็นที่ปรึกษา รวมทัง้การให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการเข้าอยู่อาศยั ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความประทบัใจและความ
เช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภคที่ก าลงัจะตดัสินใจเลือกซือ้ เช่น การอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการขอสินเช่ือที่อยู่อาศยั การรับ
บริหารโครงการนิติบคุคลให้แก่โครงการท่ีบริษัทฯเป็นผู้พฒันา เป็นต้น  

 
(5) ภาวะตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขตกรุงเทพฯ  

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีแผนในการพฒันาเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในพืน้ที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ และพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก (EEC) โดยจากงานวิจยัพบวา่ค่าเช่า และอตัราการเช่า ในปี 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ตาม
ปัจจยัเศรษฐกิจตา่งๆ ที่เร่ิมสง่สญัญาณดีขึน้ เช่น ตวัเลขการขยายตวัทางเศรษฐกิจ จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มมาก
ขึน้ ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม ยงัมีแรงกดดนัจากปัจจยัการเมืองภายในประเทศ โดย  

* ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ านวนเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 20,142 ยนูิต และ
อีก 1,730 ยนูิต อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง มีก าหนดแล้วเสร็จในช่วงปี 2561-2562  

ส าหรับเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกรด เอ สว่นใหญ่จะอยูใ่นบริเวณพืน้ที่รอบสวนลมุพินี อีกทัง้โครงการรถไฟฟา้สายใหม่
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยงัช่วยให้เกิดการขยายตวัของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ไปยงัพืน้ที่อื่นๆ รอบกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้ รวมถึง
แผนการพฒันาพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งสนบัสนนุให้มีการขยายตวัของความต้องการในพืน้ที่ดงักล่าว 
โดยจากข้อมลู ณ เดือนสิงหาคม 2560 มีชาวต่างชาติที่ขอใบอนญุาตท างานในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 85 ,000 คน โดยส่วน
ใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่ นประมาณร้อยละ 25% ตามมาด้วยชาวเอเชีย ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวนั และมาเลเซีย รวมไปถึง ชาวยโุรป
ชาติตา่งๆ 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560  

  สว่นท่ี 1 ข้อที่ 2 หน้าที่ 31 

*ส าหรับค่าเช่า ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ 800 บาทต่อตารางเมตร ยกเว้นพืน้ท่ีรอบเมือง
ฝ่ังทิศใต้จะมีค่าเช่าเฉลี่ยต ่ากว่าเล็กน้อย อยู่ที่ 640 บาทต่อตารางเมตร สว่นพืน้ที่ศนูย์กลางธุรกิจ และพืน้ที่รอบสวนลมุพินี มี
อตัราคา่เช่าสงูที่สดุ มากกวา่ 1,200 บาทตอ่ตารางเมตร 

*อตัราการเช่า (Occupancy Rate) เฉลีย่มากกวา่ 74% ในขณะท่ีพืน้ท่ีที่เป็นศนูย์กลางธุรกิจและพืน้ที่ตามแนวถนน
สขุมุวิท จะมีอตัราการเช่าเฉลีย่สงูถึง 80-90%  

(*ที่มา:ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย และ บริษัทฯ) 

 

(6) ภาวะตลาดโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ  
บริษัทฯ มีแผนในการพฒันาโรงแรมในพืน้ที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ และพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 

โดยจากงานวิจัยพบว่าแนวโน้มค่าห้องพักและอัตราการเข้าพักของโรงแรมทุกระดับ ในปี 2561 จะยังคงเพิ่มขึน้เล็กน้อย 
เนื่องจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศเร่ิมมีเสถียรภาพมากกวา่ช่วงหลายปีก่อนหน้านี ้สง่ผลต่อการขยายตวัของตลาด
การทอ่งเที่ยว  

* โดย ณ คร่ึงแรกปี 2560 ห้องพกัโรงแรมระดบั Luxury เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 11,305 ยนูิต และอีก 
1,046 ยนูิต อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีก าหนดแล้วเสร็จในช่วงปี 2561-2562 ในขณะที่ห้องพกัโรงแรมระดบั Upscale หรือต ่า
กว่านัน้ ที่มีค่าห้องพกัต ่ากว่าโรงแรมระดบั Luxury และเหมาะกบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตนเอง จะมีจ านวน
ทัง้สิน้ 17,343 ยนูิต 

ในอดีตที่ผ่านมา พืน้ที่ริมแม่น า้เจ้าพระยาเป็นท าเลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นที่ช่ืนชอบของ
นกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ แต่นบัจากที่มีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ โรงแรมจ านวนมากก็เร่ิมเปิดให้บริการตามแนวถนนสขุมุวิทเพิ่ม
มากขึน้ และสว่นใหญ่ก็เป็นโรงแรมระดบั Luxury ทัง้สิน้ 

จ านวนนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยและตา่งชาตทิี่เข้าพกัโรงแรมในกรุงเทพฯ อยูท่ี่ 31.45 ล้านคน และคาดวา่ในปี 2560 จะ
มีจ านวนมากกวา่ 33 ล้านคน ตามปัจจยับวกตา่งๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้นกัทอ่งเที่ยวเดนิทางเข้ามากรุงเทพฯ มากขึน้ และใช้ไทยเป็น
เสมือนประตเูช่ือมกบัประเทศข้างเคียง 

 (*ที่มา:ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย) 
 

2.3     การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

การจัดซือ้ที่ดิน 

ในการจัดหาที่ดินเพื่อน ามาพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์นัน้  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายถือครองทรัพย์สินหรือที่ดิน
เปลา่ที่ไม่พร้อมจะพฒันา แต่บริษัทฯ จะใช้วิธีวางแผนในการจดัซือ้ที่ดิน ในท าเลศกัยภาพซึง่สามารถพฒันาโครงการได้ภายใน
ระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพฒันาโครงการของบริษัทฯ ทัง้ในด้านเป้าหมายยอดขาย และ เป้าหมายการรับรู้
รายได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัซือ้ที่ดินแตล่ะแหง่โดยศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ รวมถึงความเหมาะสมของ
กลุม่ลกูค้าเปา้หมายในบริเวณที่ดินดงักลา่วแล้วจึงด าเนินการจดัซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ เน้นการท าสญัญาจะ
ซือ้จะขายที่ดินด้วยการวางมดัจ า และก าหนดการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินในระยะเวลา 1-2 ปี ตามที่เห็นวา่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่
จะเร่ิมพฒันาโครงการ ท าให้บริษัทฯ ไมไ่ด้ถือที่ดินเปลา่ที่ไมพ่ร้อมจะพฒันาไว้ เว้นแตจ่ะเป็นท่ีดินที่บริษัทฯ เลง็เห็นวา่มีศกัยภาพ
สงูในการพฒันา และราคาอยูใ่นระดบัท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทนุสงูกวา่ต้นทนุทางการเงิน 
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เมื่อได้รายละเอียดของทางกายภาพของที่ดิน บริษัทฯจะท าการก าหนดรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกบัท าเลที่ตัง้
ตามสมมตุิฐานต่างๆ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทัง้ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการตลาด ซึ่งเมื่อบริษัทฯ 
พิจารณาปัจจยัต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ และเห็นความเป็นไปได้ในการพฒันาแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาที่ดินอย่างน้อย 2 แปลง 
เพื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของที่ดิน และเพื่อตอ่รองราคาซือ้ที่ดิน โดยนโยบายการซือ้ที่ดินของบริษัทฯ จะเป็นการซือ้แล้ว
พฒันาทนัทีโดยค านงึถึงความตอ่เนื่องในการพฒันาโครงการในทกุๆ รอบของการพฒันาโครงการประมาณ 1 - 2 ปี ของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ซือ้ที่ดินเพื่อเก็บไว้รอการพฒันานานจนเกินไป เนื่องจากไม่ต้องการมีภาระต้นทุนการถือครองที่ดินโดยไม่
จ าเป็น และเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการใช้ที่ดินในอนาคต เว้นแต่จะเป็นที่ดินที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่ามี
ศกัยภาพสงูในการพฒันา และราคาอยู่ในระดบัที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสงู  ทัง้นี ้การจัดหาที่ดินของบริษัทฯ มีทัง้การ
จัดหาที่ดินโดยบริษัทฯเองและผ่านนายหน้าค้าที่ดิน และบริษัทฯซือ้ขายที่ดินในนามบริษัทฯเท่านัน้ ซึ่งหากบริษัทพิจารณาใช้
นายหน้าในการจดัซือ้ที่ดิน บริษัทฯ จะก าหนดคา่นายหน้าตามอตัราตลาด 

การจัดหาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 

บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทดงักลา่วจะท าหน้าที่ร่วมกบัฝ่ายพฒันาโครงการ
ของบริษัทฯ เพื่อควบคมุการท างานของผู้ รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ถกูต้องครบถ้วนตามกฏหมาย 
ตามแบบการขออนญุาตก่อสร้าง และสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ในการคดัเลือกบริษัทที่ปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง
นัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจาก ช่ือเสยีง ผลงาน ประสบการณ์ และความพร้อมของทีมงานของบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง
เป็นหลกั โดยในการคดัเลอืกบริษัทที่ปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลอืกดงันี ้

 การจัดเตรียมรายละเอียดขอบเขตงาน และแผนงานการบริหารโครงการ เพื่อจดัสง่ และขอรับใบเสนอราคา 
พร้อมแนบประวตัิข้อมลูบริษัท จากบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง 

 การพิจารณาเปรียบเทียบราคา และขอบเขตงานที่เสนอจากบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้างตา่งๆ  
 การคัดเลือกคุณสมบัติของบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง โดยฝ่ายพฒันาโครงการ และคณะกรรมการจดัซือ้ 

จดัจ้างของบริษัทฯ   
 เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทฯ เพื่อสรุปผลคดัเลอืก และเข้าท าสญัญา 

การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ในการคดัเลอืกผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯมีกระบวนการในการคดัเลอืกดงันี ้
 การจัดเตรียมรายละเอียดเงื่อนไขการว่าจ้างโดยฝ่ายพฒันาโครงการของบริษัทฯ จดัเตรียมรายละเอียดขอบเขต

งาน และเง่ือนไขการวา่จ้างเพื่อจดัสง่จดหมายเชิญการเข้าร่วมการประกวดราคาให้แก่บริษัทผู้ รับเหมาตามรายช่ือที่
ผา่นการคดัเลอืกเบือ้งต้นในการประมลูงาน (Approved Vendor List) 

 พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาหลงัจากได้รับข้อเสนอการบริการจากผู้ รับเหมารายต่างๆ แล้ว
คณะกรรมการจดัซือ้ และฝ่ายพฒันาโครงการของบริษัทฯ จะท าการคดัเลอืกผู้ รับเหมาที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม และ
อยูใ่นงบประมาณมาเปรียบเทียบ และเสนอผู้มีอ านาจอนมุตัิของบริษัทฯ เพื่อสรุปผลการคดัเลอืก  

 การอนุมัติเพื่อเข้าท าสัญญา หลงัจากที่บริษัทฯได้สรุปผลการคดัเลอืกผู้ รับเหมาแล้ว จะเสนอตอ่ผู้มีอ านาจอนมุตัิ
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ และเข้าท าสญัญากบัผู้ รับเหมาดงักลา่วตอ่ไป 
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การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เป็นต้น บริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างทัง้หมด ตามสญัญาว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างโดยก าหนดราคาที่
แนน่อนในสญัญา (Turnkey Contract) โดยค านวณรวมเป็นสว่นหนึง่ในราคาคา่จ้างก่อสร้าง อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ จะเป็นผู้จดัหา
วสัดุก่อสร้างบางประเภทที่สามารถนบัจ านวนได้แน่นอน และมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสงูเช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์  เป็นต้น โดย
บริษัทฯ มีคณะกรรมการจัดซือ้เพื่อพิจารณาการจดัซือ้วสัด ุอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม ก่อนเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมตัิของ
บริษัทฯ 

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาโครงการ 

การพฒันาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการด าเนินการที่แตกต่างกนัไปโดยจะขึน้อยู่กบัขนาดและ
รูปแบบของแต่ละโครงการ ทัง้นี ้อาคาร Low Rise (อาคารที่มีความสงูไม่เกิน8 ชัน้) จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 12-15 
เดือน ซึ่งสร้างเสร็จเร็วกว่าการก่อสร้างอาคาร High Rise (อาคารที่มีความสงูมากกว่า 8 ชัน้ขึน้ไป) ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้าง
ประมาณ 24-36 เดือน รายละเอียดขัน้ตอนและระยะเวลาการก่อสร้างโดยประมาณสรุปดงันี ้

 
รูปแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาในการศกึษาและพฒันาโครงการ 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างสาธารณปูโภคตา่งๆ สว่นใหญ่ของบริษัทฯจะอยูภ่ายใต้การควบคมุของประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนด หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัิ และแนวทางในการจดัท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยโครงการท่ีมีขนาดตัง้แต ่4,000 ตารางเมตร หรือ การสร้างอาคารสงูตัง้แต ่23 เมตร หรือ 
80 หน่วย ขึน้ไป จะต้องมีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอในขัน้ตอนของการขออนญุาตก่อสร้าง
อาคารตามกฎหมาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีมาตรการการป้องกนัมลภาวะที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ในระหว่างการก่อสร้าง 
และหลงัการก่อสร้าง เช่น  มีผ้าใบคลมุอาคารในระหวา่งที่กอ่สร้าง เพื่อปอ้งกนัเศษวสัดกุอ่สร้างหลน่มาท าอนัตรายแก่ผู้สญัจรไป
มา และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ในอาคารนัน้ๆ จะมีระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ซึ่งมาตรการตา่งๆ ที่เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมนัน้เป็น
สิ่งที่บริษัทฯให้ความส าคญัและจดัให้ทกุโครงการมีการปฏิบตัิตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดโดยที่ผ่านมาบริษัทฯไมม่ี
ประเด็นเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมีนยัส าคญัในการป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่
อย่างใด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขออนญุาตก่อสร้างอาคาร
ตามกฎหมาย 

การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัอยา่งต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพงึ
พอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการออกแบบภายนอกอาคาร และการออกแบบห้องชดุเป็น
อนัดบัแรก ซึง่จะต้องมีการวางแผนการออกแบบให้มเีอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งาน
ห้องชดุที่คุ้มคา่ (Best Function Unit Plan Design) ซึง่ถือเป็นจดุเดน่ท่ีส าคญัของโครงการของบริษัทฯ  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและวิจยั มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการวิจยั เพื่อก าหนดท าเลที่จะท าพฒันาโครงการโดยพิจารณา
ถึงการเติบโตของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัจากปัจจยัการเปลีย่นแปลงเชิงศกัยภาพของท าเลตา่งๆ รวมทัง้สถานการณ์การแขง่ขนั
และอปุทานในแตล่ะท าเล รวมถึงการศกึษาวิจยัถึงลกัษณะความต้องการของผู้บริโภคเพื่อก าหนดรูปแบบ และระดบัราคาสนิค้า
ในโครงการ อีกทัง้มีฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบการพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ เพื่อให้โครงการ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สดุ ทัง้นีเ้พื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และสอดคล้องกับ
ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา รวมทัง้สร้างความพงึพอใจสงูสดุในการอยูอ่าศยัในโครงการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทฯ ได้มี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัการอยู่อาศยัและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทัง้มี
การรวบรวมข้อมลูการส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการของลกูค้าภายหลงัจากการเข้าซือ้ห้องชุดของบริษัทฯ จากฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพัฒนาโครงการ และฝ่ายลูกค้าสมัพันธ์ เป็นต้น จากนัน้จึงท าการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดงักลา่วและน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ทัง้ทางด้านรูปแบบอาคาร รูปแบบห้อง ขนาดพืน้ที่
ห้อง การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ การใช้ประโยชน์พืน้ที่ใช้สอย และความต้องการด้านบริการ การอ านวยความสะดวกด้านตา่งๆ ให้
เหมาะสมกบัความต้องการและการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั ของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อต่อยอดและขยายตัวไปยังธุรกิจพัฒนาและบริการด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยา่งครบวงจร รวมทัง้การเติบโตอยา่งยัง่ยนื
ของบริษัทฯ อีกด้วย 

 

2.4      งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีห้องชุดท่ีได้ท าสญัญาซือ้ขายแล้วแต่ยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิจากทัง้หมด 44 

โครงการ จ านวน 7,587 หนว่ยคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 27,400.8 ล้านบาท 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

 
สว่นท่ี 1 ข้อ 3 หน้าที่ 36 

3.         ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการบริหารความเสีย่งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) อยา่งตอ่เนื่อง และปรับ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบัธุรกิจที่ขยายตวัเติบโตอยา่งรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิแตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก ากบั ดูแล สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี่ยงในองค์กรทกุระดบั ให้
เช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององค์กร และสามารถลดมลูเหตขุองโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้
จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยการประเมินปัจจยัเสี่ยงและวางมาตรการป้องกนัหรือบริหาร
ความเสีย่งในด้านตา่งๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ และสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจดงันี ้

3.1 ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยมหภาคอื่น 
ถึงแม้ว่าส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์อตัราการเติบโตของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ (Gross Domestic Product; GDP) ส าหรับปี 2560 ว่าจะขยายตวัในอตัราร้อยละ 3.3 - 3.8 จาก
การฟืน้ตวัของการสง่ออก การขยายตวัของการลงทนุภาครัฐและภาคการท่องเที่ยว แต่สภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ยงัคงเผชิญกับปัจจยัเสี่ยงต่างๆ อาทิเช่น ความสามารถในการแข่งขนัทัง้จากในและต่างประเทศ โดยปัจจัยภายในประเทศ 
ประกอบด้วย การขาดแคลนแรงงานมีทกัษะฝีมือ ภาพการผลิตขยายตวัในระดบัต ่า การกระจุกตวัของพืน้ที่อตุสาหกรรม การ
พึ่งพาการน าเข้าสินค้าทนุจากต่างประเทศ รวมทัง้ การพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัต ่า ในขณะที่ปัจจยั
ภายนอกประเทศ ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขนัระหวา่งประเทศที่มีความรุนแรงมากขึน้จากการสง่เสริมการพฒันาอตุสาหกรรม
ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่  การปรับตวัตามกฎระเบียบการค้าและการลงทุน รวมทัง้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก  และ
ความขดัแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งปัญหาข้างต้นเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทย ส าหรับภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีความสมัพันธ์โดยตรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและความเช่ือมัน่ของ
ผู้บริโภคยอ่มกระทบตอ่การตดัสนิใจซือ้และลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ  

แต่อย่างไรก็ตาม จากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจของไทย มีปัจจยับวกจากภาคธุรกิจท่องเที่ยว และ
การสง่ออกที่มีการเติบโตขยายตวัสงูสดุในรอบ 19 ไตรมาส ท าให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี โดยมีการขยายตวั
ถึงร้อยละ 3.9  และท าให้บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบในเชิงลบจากความเสีย่งนี ้อยา่งไรก็ตามปัจจยัเสีย่งทางด้านเศรษฐกิจ ยงัคง
เป็นปัจจยัเสี่ยงที่สง่ผลตอ่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจึงต้องติดตามอยา่งใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับกลยทุธ์ของ
บริษัทให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561 ส านักงานเศรษฐกิจการคลงัคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่สดใส และเร่ิมเห็น
สญัญาณฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจที่ชดัเจน โดยเฉพาะในไตรมาสสดุท้ายที่ผ่านมา รัฐบาลได้คาดการณ์ เศรษฐกิจมวลรวม (GDP) 
อาจโตขึน้ถึงร้อยละ 4 และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยบวกในด้านต่างๆ โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรง
ขบัเคลื่อน หวัใจส าคญัคือโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) หรือโครงการรถไฟรางคู่ และกระแส
เงินทนุจากตา่งชาติที่ไหลเข้าสูป่ระเทศ จะช่วยสง่ผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศยงัมีความแข็งแกร่ง ตามที่ปรากฎใน
ตารางด้านลา่ง 
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บริษัทฯ ได้เตรียมการรับปัจจัยบวกข้างต้น โดยในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล บริษัทฯ ได้มีการ

เปิดตวัโครงการใหม่หลายโครงการ และในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการขยายโครงการลงทุนในบริเวณภาคตะวนัออกทัง้ใน
โครงการคอนโดมิเนียม และธุรกิจโรงแรมเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มอยา่งยัง่ยืนให้กบับริษัทฯ และผู้ลงทนุ 

 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ซบเซาในภาคส่วนอื่นช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งตรงข้ามกับทางด้านตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่
ขยายตวัและเติบโตขึน้มากจากปีก่อน ในปี 2560 ตลาดอสงัหาริมทรัพย์มีการเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมใหมม่ากกวา่ 6.4 
หมื่นยูนิต สงูสดุในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา จากปัจจยับวกในเร่ืองการลงทุนภาครัฐและจากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึน้จากการ
สง่ออกและการทอ่งเที่ยว 

จากกระแสความต้องการที่อยูอ่าศยัในเมือง บริเวณใกล้แนวสถานีรถไฟฟ้าที่เพิ่มสงูขึน้ ดึงดดูให้ผู้ประกอบการ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทัง้ที่มีอยู่เดิมและรายใหม่ เข้ามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียม ในขณะที่อุปสงค์และก าลงัซือ้ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงมีอยู่อย่างจ ากัด ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลยงัมีอปุทานท่ีอยูอ่าศยัรอ
การขายสว่นหนึ่ง ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปรับกลยทุธ์ในการดึงอปุสงค์ในตลาด เพื่อรักษารายได้และความอยูร่อด
ของธุรกิจ เช่น การใช้นวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพื่อสร้างความแตกตา่ง รวมถึงมีการปรับกลยทุธ์การท าตลาดให้ครอบคลมุทกุ
ผลติภณัฑ์และทกุกลุม่เปา้หมาย ท าให้การแขง่ขนัทวีความรุนแรงมากขึน้  

ในภาวะดงักลา่วบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการแข่งขนัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นปัจจยัเสี่ยงที่ส าคญัที่อาจสง่ผล
กระทบในเชิงลบต่อเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้ด าเนินมาตรการตา่งๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในทกุด้านและต้องปรับกลยทุธ์เพื่อ
รับสถานการณ์การแขง่กนัด้วยการท าให้บริษัทฯ มีสนิค้าครอบคลมุทกุตลาดอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้เน้นการขยายฐานลกูค้าใน
กลุ่มตลาดบนและต่างชาติที่มีก าลงัซือ้สงู จากเดิมที่เน้นกลุ่มลกูค้าระดบั “กลาง – ล่าง” ซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าวยัเร่ิมต้นท างาน 
กลุม่นกัศกึษาจบใหม ่เนื่องจากในช่วง 4 ปีที่ผา่นมาหลงันโยบายรถคนัแรกของภาครัฐ สง่ผลกระทบให้ผู้บริโภคในกลุม่ข้างต้น 

http://www.thestandard.co/thai-economy-trends-2018
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มีปัญหาหนีค้รัวเรือนอยู่ในระดบัสงู ท าให้ก าลงัซือ้หดหาย บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ใหม่หนัมาท าตลาดที่กลุ่มลกูค้าระดบั 
“กลาง – บน – ลกัซ์ซวัร่ี” เพื่อกระจายความเสีย่งด้วยการกระจายสนิค้าให้มีสดัสว่นเทา่ๆ กนัในทกุตลาด รวมทัง้ชดเชยก าลงัซือ้
ตลาดกลาง – ล่าง ที่หายไป ซึ่งกลุ่มลกูค้าระดบั “บน – ลกัซ์ซวัร่ี” เป็นกลุ่มลกูค้าที่มีก าลงัซือ้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตวัและเน้นการซือ้เพื่ออยูอ่าศยัหรือการลงทนุท่ีแท้จริง 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนซือ้หุ้นบริษัท พราวด์ เรสซิเดนท์ จ ากัด ท าให้บริษัทฯ มีสินค้าครอบคลมุครบทุก
ตลาดแล้ว ตัง้แต่คอนโดมิเนียมที่ระดบัราคาเร่ิมต้นที่ 1.5 ล้านบาทต่อห้อง จนถึงระดบัราคา 10 ล้านบาทต่อห้อง โดยมีการ
พฒันาโครงการแบง่เป็น 4 แบรนด์ ดงันี ้เคนซิงตนั, นอตติง้ ฮิลล์, ไนท์บริดจ์ และพาร์ค 

ส าหรับส่วนของการลงทุนโครงการแนวราบ บริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการแรกโดยเน้นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
ภายใต้แบรนด์ “บริทาเนีย” มลูคา่โครงการ 800 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ตัง้เปา้ส าหรับแผนธุรกิจ 5 ปี ทีจ่ะเปิดโครงการแนวราบอกี
หลายโครงการในท าเลหลกัโซนบางนาและสมทุรปราการ ครอบคลมุไปถึงพืน้ที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก
หรือ EEC อีกด้วย 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีรายได้จาก “ธุรกิจให้เช่า - บริการ” ที่เน้นรายได้หมนุเวียนตอ่เนื่อง (Recurring Income) ซึง่
จะมีสดัส่วนรายได้เพิ่มเป็น 15-20% ภายใน 3-4 ปี ณ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อน าธุรกิจให้บริการที่อยู่อาศยั 
ภายใต้บริษัทยอ่ยเข้าจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในอนาคต 

จากการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่บริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย (Project Development Business) ธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียนต่อเนื่อง (Recurring Income 
Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ส านักงานเช่า ค้าปลีก และธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจการ
จัดการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจตวัแทนซือ้-ขาย เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และการมีสินค้าครบทุกระดบัราคาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ การวางแผนงานท่ีดี มีการเปิดโครงการอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากจะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตและประสบ
ความส าเร็จแล้ว ยงัช่วยกระจายความเสีย่งทีไ่มพ่ึง่พิงตลาดใดตลาดหนึง่เทา่นัน้  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั บริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้น าในการพฒันา
โครงการที่อยู่อาศัย  โดยมีโครงการที่พัฒนาภายใต้แบรนด์ “PROUD” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของผู้พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ชัน้น ารายใหญ่จากประเทศญ่ีปุ่ น  อีกทัง้ยงัมีธุรกิจด้านอื่นๆ เช่น โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และธุรกิจ
บริหารอาคาร เป็นต้น จากการที่บริษัทฯ ได้รับโอกาสร่วมลงทนุและพฒันาโครงการกบับริษัทดงักลา่ว สง่ผลให้สามารถขยาย
ศกัยภาพในเร่ืองการเงินและการลงทนุ โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรมใหม่ถือเป็นรากฐานส าคญัที่จะ
ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอยา่งแข็งแกร่งและยัง่ยืนในอนาคต  

3.1.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 
การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบ

ความส าเร็จและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ในกรุงเทพและปริมณฑล ท าให้เกิดการขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์  จึงมีความต้องการที่ดินเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและที่อยูอ่าศยัเพิ่มขึน้ รวมถึงมีการเก็งก าไรจาก
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การซือ้ขายที่ดิน สง่ผลให้ราคาที่ดินปรับตวัสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในพืน้ท่ีที่มีความต้องการซือ้สงู และเกิดการแขง่ขนัใน
การซือ้ที่ดินแปลงที่มีศกัยภาพในการพฒันาโครงการซึง่มีอยา่งจ ากดั สง่ผลให้ราคาที่ดินปรับตวัสงูขึน้มาก 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อลดความเสีย่งจากการจดัหาที่ดินท่ีมีศกัยภาพเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการ
สรรหาที่ดินอย่างต่อเนื่องและศกึษาความเป็นไปได้ในระยะยาวเพื่อก าหนดแผนการซือ้ที่ดินอยา่งเหมาะสม ทัง้ในช่วงเวลาซือ้
ที่ดินและการพฒันาโครงการในรูปแบบตา่งๆ ในแตล่ะท าเลให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจและสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ 
โดยเน้นไปท่ีท าเลที่มีแนวโน้มการเติบโตของศกัยภาพสงูซึ่งยงัมีการแขง่ขนัในการซือ้ที่ดินจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ยงัต ่าอยู ่
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดซือ้ที่ดินได้ในราคาไม่แพง เมื่อเปรียบเทียบกบัโอกาสการพฒันาโครงการในอนาคตซึ่งจะสร้าง
ผลตอบแทนจากการพฒันาโครงการให้สงูกวา่ต้นทนุทางการเงินในการถือครองที่ดินระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการพฒันา
ช่องทางการจดัซือ้ที่ดินโดยตรงให้มากขึน้ ท าให้บริษัทฯ เช่ือว่าจะสามารถจดัหาที่ดินเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
ศกัยภาพและสร้างผลประกอบการที่ดีในอนาคตได้ อีกประการหนึ่ง พระราชบญัญัติ ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ที่ออกโดย
ภาครัฐ สง่ผลให้ผู้มีที่ดินจ านวนมาก มีความต้องการขายมากกวา่มอบเป็นมรดกให้แก่ลกูหลาน อีกทัง้บริษัทฯ มีช่ือเสยีงที่ดีมา
โดยตลอด ท าให้เป็นท่ีรู้จกัแก่บคุคลภายนอกมากขึน้ ยอ่มท าให้มีโอกาสแสวงหาที่ดินที่มีศกัยภาพได้เพียงพอแก่ความต้องการ
ที่ดินตามแผนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ 

3.1.4 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของโครงการที่ก าลังพัฒนาและโครงการในอนาคต 

ความส าเร็จในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ หลายด้าน ได้แก่ ความ
เพียงพอของเงินทนุส าหรับการพัฒนาโครงการ ภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่ใช้
อยู่ในปัจจุบนัเก่ียวกับภาษีการเงินและการคลงัของประเทศไทย อุปสงค์และอุปทานของที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม 
ความคืบหน้าของการขยายระบบขนส่งมวลชนระบบราง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ  ที่มีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่และก าลงัซือ้ของ
ผู้บริโภค เช่น อตัราดอกเบีย้ ราคาน า้มนั เป็นต้น  

จากภาวะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และการมีอุปทาน (Supply) สะสม
โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม อาจมีความเสี่ยงในการด าเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาและโครงการในอนาคต ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการลดความเสีย่งดงักลา่ว ดงันี ้

 ศึกษาและวางแผนการด าเนินการโครงการต่างๆ รวมถึงมีการจัดจ้างมืออาชีพเข้ามาด าเนินการในส่วนต่างๆ 
ตัง้แตก่ารวางกลุม่ลกูค้าเปา้หมายของแตล่ะโครงการท่ีชดัเจน  

 จดัประชาสมัพนัธ์โครงการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อกระตุ้นการตระหนกัในแบรนด์และยอดขาย  

 ใช้แนวคิดการท างาน โดยมุง่เน้นมมุมองของผู้อยูอ่าศยัเป็นหลกั ภายใต้แนวคิด  “Affordable Premium Condo”  

 ใช้แนวคิดในการพัฒนาโครงการ เพื่อเพิ่มคุณค่าและความแตกต่างของแต่ละโครงการโดยค านึงถึงความ
ต้องการของกลุม่ลกูค้าเปา้หมายแตล่ะโครงการเป็นหลกั  

 พฒันาคณุภาพการให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย (Before and After sales service) และพฒันาคณุภาพ
ของผลติภณัฑ์  

 มีการออกแบบโครงการ สร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) เพิ่มฟังก์ชัน่การใช้งาน
และสิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุม่ผู้บริโภค  
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 มีการอบรมผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการท างาน ให้ควบคู่ไปกบัการพฒันาด้าน
ตา่ง ๆ เพื่อความพงึพอใจสงูสดุ ของลกูค้าและผู้ที่เก่ียวข้อง  

 ส าหรับโครงการใหม ่จะเน้นกลุม่ลกูค้าระดบับนท่ีมีรายได้สงู และลกูค้าชาวตา่งชาติมากขึน้  

ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จ านวน  7 โครงการ มูลค่าโครงการ
ประมาณ 2,118.7  ล้านบาท มีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการขายจ านวน 37 โครงการ (โดยแบง่เป็น โครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จ
จ านวน 21 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 20,373.3 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันา จ านวน 16 
โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 36,471.2 ล้านบาท)  

3.1.5 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงนิทุนและสภาพคล่อง 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทนุจ านวนมาก ในภาวะที่มีการแข่งขนัสงู ประกอบกบัการขยายธุรกิจ
ในการลงทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่รวมทัง้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ซึง่เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้าง
รายได้ที่สม ่าเสมอระยะยาวและตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละกลุม่ลกูค้าเพื่อให้ บริษัทฯ เติบโตอยา่งยัง่ยืน ได้แก่ 
ธุรกิจโรงแรม และโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบ เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นความส าคญัในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีต้นทุนเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และความได้เปรียบเชิงการ
แขง่ขนั 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงเร่ืองนี ้บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตวัทาง

ธุรกิจ ดงันี ้

 ใช้นโยบายทางการเงินอยา่งระมดัระวงัภายใต้งบประมาณที่ก าหนด 

 บริหารการเงินอยา่งมีวินยั ดงันี ้

- รักษาอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) 

ให้ไมเ่กินกวา่เง่ือนไขที่สถาบนัการเงินก าหนด และ ไมเ่กินกวา่ข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้  

- สร้างความมัน่คงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการ  

 ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ในการระดมทนุที่เหมาะสม เช่น การระดมทนุผา่นตลาดทนุ

หรือตลาดเงิน ที่มีโอกาสได้ต้นทนุเงินทนุท่ีต า่ลง  

 ใช้การร่วมทนุเป็นกลไกในการขยายการลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ในโครงการท่ีพิจารณาวา่มี

ความเหมาะสม เพื่อลดความเสีย่งในการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ 
 

3.1.6 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ 

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบซึ่งเกิดขึน้เป็นครัง้คราวในประเทศไทยเป็นปัจจยัซึง่มีอิทธิพลตอ่
ธุรกิจ และการด าเนินงานของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดการจดัสรรที่ดินตาม พ.ร.บ. อาคารชุด และ 
พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร (ได้แก่ การก าหนดเนือ้ที่ที่ดิน / การก าหนดความกว้างของเขตทางเดินและเขตถนน / การก าหนดพืน้ท่ี
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ส่วนกลาง / การส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินสว่นกลางทัง้หมดให้แก่นิติบคุคลโครงการ / การก าหนดระเบียบชุมชน / 
การประเมินและจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม / การประเมินและจดัท ารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสงู) รวมถงึ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน  (Zoning) กฎหมายผงัเมือง การวางผงัจราจรและ
โครงการระบบขนสง่มวลชนระบบราง โครงการทางดว่นพิเศษ เป็นต้น 

ณ ปัจจบุนั ภาครัฐอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการปรับปรุงนโยบายการจดัเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึง่ร่างกฎหมาย
ภาษีที่ดินดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ถูกบงัคบัใช้เป็นกฎหมายแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการปรับปรุง
นโยบายการจดัเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ที่ดินดงักลา่ว อาจสง่ผลให้ต้นทนุการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้ตาม
ราคาที่ดินท่ีปรับตวัสงูขึน้อนัเนื่องมาจากอตัราการจดัเก็บภาษีที่ดินท่ีสงูขึน้ 

นอกจากนีม้าตรการการก าหนดอตัราสว่นเงินการให้สนิเช่ือตอ่มลูคา่หลกัประกนั (Loan to Value: LTV ratio) ใน
การให้สินเช่ือหรือให้เงินกู้ ยืมเพื่อที่อยู่อาศยัที่มีราคาซือ้ขายต ่ากว่า 10 ล้านบาทลงมาส าหรับสินเช่ือที่อยู่อาศยัแนวสงูหรือ
คอนโดมิเนียมนัน้ ก าหนด LTV ratio ที่อตัราร้อยละ 90 และมีการปรับใช้มาตรการดงักลา่วเฉพาะกบัการซือ้ขายทรัพย์สนิตาม
สญัญาซือ้ขายที่ท าตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 หรือภายหลงัจากนัน้ซึง่มาตรการเหลา่นีจ้ะมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการ
กู้ยืมของผู้บริโภค อีกทัง้มาตรการเหลา่นีอ้าจจะมีการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนโยบาย
ของรัฐบาลในช่วงเวลาตา่งๆ 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ท าการศกึษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้อยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับเปลี่ยนการด าเนินการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจจะเกิดขึน้ดงักล่าวควบคู่ไปกับการศึกษาภาวะตลาดอย่างสม ่าเสมอ  ซึ่งจากการเตรียมความ
พร้อมดังกล่าวท าให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบดงักลา่ว 

3.1.7 ความเสี่ยงด้านบุคลากรจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและกลยุทธ์ด้านบุคลากรจากการขยายธุรกิจใน
อนาคต 

จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตอยา่งก้าวกระโดดเมื่อเทียบกบัปีก่อนถึงสองเทา่ 
รวมทัง้ได้ก าหนดกลยทุธ์และแผนธุรกิจระยะยาว 5 ปี ปัจจุบนัออริจิน้ได้ท าการขยายฐานธุรกิจมากขึน้ ประกอบด้วย ธุรกิจ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย (Project Development Business) ซึ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยแนวสูงและ
แนวราบ, ธุรกิจรายได้หมุนเวียนต่อเนื่อง (Recurring Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ค้าปลีก เป็นต้น รวมทัง้
ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจตวัแทนซือ้ ขาย เช่า อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่
ปรึกษาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

จากการท่ีบริษัทฯ เติบโตอยา่งรวดเร็วและมีธุรกิจที่หลากหลาย การเตรียมความพร้อมด้านบคุลากร การพฒันา
ความรู้ความสามารถ การหลอมรวมบคุลากรเพื่อสร้างความผกูพนักบัองค์กรจึงเป็นสิง่ส าคญั  

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับความเสี่ยงนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Committee) เพื่อก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวข้องในด้านการบริหารและพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ 
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ส าหรับแนวทางด าเนินการในการเตรียมความพร้อมของบคุลากรมีดงันี ้

1. การเพิ่มอตัราก าลงัพลให้เพียงพอกบัความต้องการของบริษัทฯ 

มีเปา้หมายสร้างทีมงานที่มีคณุภาพและเพียงพอกบัการเติบโตของบริษัทฯ ทีข่ยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยอายุ
เฉลีย่ของพนกังานบริษัทฯ อยูท่ี่ 30 ปี ซึง่เกณฑ์คา่เฉลีย่ดงักลา่ว ท าให้พนกังานมีความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของกลุม่
ลกูค้าในวยัเดียวกนั สามารถเรียนรู้สิง่ตา่งๆ อยา่งรวดเร็ว ท าให้บริษัทฯ มีแนวคิดใหม่ๆ  และมีพลงัในการสร้างสรรค์ผลงานให้มี
คณุภาพ และปรับเปลีย่นให้ตรงตามความต้องการของกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้เป็นอยา่งดี 

2.    การบริหารบคุลากร และสร้างความผกูพนัให้กบัองค์กร 

 มีเป้าหมายที่จะสร้างบคุลากรให้มีความรักและผูกพนักบัองค์กร มีความภาคภูมิใจและมีความสขุในการ
ท างานกบัออริจิน้ มีความเข้าใจวฒันธรรมขององค์กร พร้อมที่จะเป็นผู้น าและสานต่อความเป็นออริจิน้ หรือที่เรียกว่า “DNA 
ของ Origin” ทัง้นีเ้นื่องจากบริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีการรับบุคลากรใหม่เข้ามาจ านวนมาก ซึ่งมาจากหลากหลาย
องค์กรจึงจ าเป็นต้องหลอมรวมพนกังานให้มีความเป็นทีมเดียวกนั มีวฒันธรรมองค์กรเดียวกนั เพื่อรักษาสิง่ดีงามในวฒันธรรม
องค์กรของออริจิน้ไว้ และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

3.  การพฒันาและเตรียมความพร้อมสูก่ารเปลีย่นแปลงในอนาคต (Succession Planning Management) 

 มีเปา้หมายเตรียมความพร้อมทัง้ทางด้านอตัราก าลงัพลและพฒันาความรู้ความสามารถที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล โดยมีกระบวนการบริหารงานสบืทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) ที่เหมาะสมสอดคล้องกบัความหลากหลายของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่กระบวนการดงักลา่วท าให้
บริษัทฯ สามารถประเมินความพร้อมของบุคลากรทัง้ในด้านปริมาณ และคุณภาพและสามารถวางกลยุทธ์ในอนาคต ทัง้
ทางด้านการสรรหาและก าหนดแผนพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน นอกจากนีก้ารท ากระบวนการบริหารการสืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession Plan), เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path), การฝึกอบรมพนักงาน (Training),  
และการพฒันาคนให้ก้าวไปสู้ต าแหน่งผู้จดัการหรือผู้บริหาร (Management Trainee) ยงัสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการจงูใจ
พนกังานในการปฏิบตัิงานเนื่องจากท าให้พนกังานมีขวญัก าลงัใจดีขึน้ 

3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีกลุม่ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อย
ละ 59.94 ของจ านวนหุ้ นสามัญ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นใหญ่ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย ในเร่ืองตา่งๆ เช่น การแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

อย่างไรก็ตาม สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มครอบครัวจรูญเอก ได้ทยอยลดลงเป็นล าดบั ภายหลงัวนัที่บริษัทฯ  เสนอ
ขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยครัง้แรก (IPO) จากเดิมที่ถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 70  เป็นร้อยละ 
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66.149 ในปี 2559 และคงเหลอืร้อยละ 59.94 ณ สิน้ปี 2560 นอกจากนีเ้พื่อให้บริษัทฯ มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการและ
มีระบบที่ตรวจสอบได้ บริษัทฯได้ก าหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ ทัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุจะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อยา่งชดัเจน และมี
กรรมการอิสระเป็นกรรมการในแตล่ะคณะด้วย  

3.2.2     ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ (ORI-WB) จ านวน 
13,500,000 หนว่ย อาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ อตัราการใช้สทิธิ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
ราคาการใช้สิทธิ 10.074 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งก าหนดออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัที่ 29 กนัยายน 2560 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะ
สามารถเร่ิมทยอยใช้สทิธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ตัง้แตใ่บส าคญัแสดงสทิธิอายคุรบ 6 เดือน  ทัง้นีห้าก
ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วถกูใช้สทิธิ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้น และผลกระทบด้านสดัสว่นการถือหุ้น 
เมื่อใบส าคญัแสดงสทิธิถกูจดัสรรทัง้หมดและมีการใช้สทิธิเต็มจ านวน 
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4.        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ สิน้ปี 2560 สินทรัพย์หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯประกอบด้วยที่ดินรอการพฒันา ต้นทนุโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมสิทธ์ิ 
( ล้านบาท )   

ต้นทนุโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

18,209.4 เป็นเจ้าของ จดจ านองเป็นหลกัประกนั
เงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 337.1 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 439.8 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

รวมทัง้สิน้ 18,986.3     

 

4.1.1 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 ณ สิน้ปี 2560 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ประกอบด้วยทีด่ินและสิง่ปลกูสร้างเพื่อขายในโครงการตา่งๆ 
มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวมเทา่กบั  18,209.4 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้
 

รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ
โครงการ 

( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   
โครงการ Knightbridge 
สขุมุวิท 107 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-1-56.0  18.1 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ B-Republic 
สขุมุวิท 101/1 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 2-0-69.0  45.3 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ  Knightbridge 
Sky River Ocean  

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-3-60.0  172.2 เป็นเจ้าของ **จดจ านองห้องชดุ
เป็นหลกัประกนัรอง 
เพื่อเพิ่มหลกัทรัพย์ 
ในวงเงิน 2,000.0 

ล้านบาท 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ
โครงการ 

( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   
โครงการ Tropicana  อาคารชดุ

พกัอาศยั 
 2-0-96.9  8.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Notting Hill ตวิา
นนท์- แคราย 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-1-43.5  83.0 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ The Cabana  อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 3-3-54.0  184.9 เป็นเจ้าของ **จดจ านองห้องชดุ
เป็นหลกัประกนัรอง 
เพื่อเพิ่มหลกัทรัพย์ 
ในวงเงิน 2,000.0 

ล้านบาท 
โครงการ Notting Hill พหฯ  
-เกษตร 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-2-16.1  69.2 เป็นเจ้าของ **จดจ านองห้องชดุ
เป็นหลกัประกนัรอง 
เพื่อเพิ่มหลกัทรัพย์ 
ในวงเงิน 2,000.0 

ล้านบาท 
โครงการ Pause สขุมุวิท 
103 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-2-53.0  113.6 เป็นเจ้าของ **จดจ านองห้องชดุ
เป็นหลกัประกนัรอง 
เพื่อเพิ่มหลกัทรัพย์ 
ในวงเงิน 2,000.0 

ล้านบาท 
โครงการ Pause สขุมุวิท 
107 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-0-41.0  25.2  เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Pause สขุมุวิท 
115 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-1-83.0  40.7  เป็นเจ้าของ **จดจ านองห้องชดุ
เป็นหลกัประกนัรอง 
เพื่อเพิ่มหลกัทรัพย์ 
ในวงเงิน 2,000.0 
ล้านบาท 

โครงการ Knightbridge Sky 
City สะพานใหม ่

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 2-3-60.0  65.6 เป็นเจ้าของ **จดจ านองห้องชดุ
เป็นหลกัประกนัรอง 
เพื่อเพิ่มหลกัทรัพย์ 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ
โครงการ 

( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   
ในวงเงิน 2,000.0 

ล้านบาท 
โครงการ Pause ID  อาคารชดุ

พกัอาศยั 
 0-3-90.0  112.7 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

133.6 ล้านบาท 
โครงการ Notting Hill 
laemchabang Sriracha 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 3-0-58.3  454.8 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

458.5 ล้านบาท 
Kensington 
Laemchabang – Sriracha 
Phase 1 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 3-0-85  59.2 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

Kensington 
Laemchabang – Sriracha 
Phase 2 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-0-90.2  163.7 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

216.4 ล้านบาท 
โครงการ Knightsbridge 
The Ocean ศรีราชา 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 4-0-4.5  783.4 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

874.6 ล้านบาท ,  
**จดจ านองห้องชดุ
เป็นหลกัประกนัรอง 
เพื่อเพิ่มหลกัทรัพย์ 
ในวงเงิน 2,000.0 

ล้านบาท 
โครงการ Notting Hill 
สขุมุวิท-แพรกษา 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 3-1-91.0  604.6 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

603.9 ล้านบาท 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ
โครงการ 

( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   
โครงการ KninghtBridge ติ
วานนท์ 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-2-83.0  554.0 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

440.0 ล้านบาท 
โครงการ Kensington พหล-
เกษตร 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-3-62.0  30.4 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Notting Hill 
สะพานใหม ่

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 3-3-60  255.2 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

535.5 ล้านบาท 
โครงการ Kensington 
Phahol 63 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 3-3-14.6  111.6 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

182.0 ล้านบาท 
โครงการ Notting Hil The 
Exclusive Charoenkrung 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-1-79.0  137.8 เป็นเจ้าของ **จดจ านองห้องชดุ
เป็นหลกัประกนัรอง 
เพื่อเพิ่มหลกัทรัพย์ 
ในวงเงิน 2,000.0 

ล้านบาท 
โครงการ Kensington 
Kaset Campus 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 4-0-85.0  402.4 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

396.0 ล้านบาท 
โครงการ B-Loft  สขุมุวิท 
109  

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 0-3-60.0  2.0 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Notting Hill 
Skyscraper Central 
รัตนาธิเบศร์ 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 3-3-14.6  357.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Kensington 
Sukhumvit - Teparak 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 2-0-87.5  361.6 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ
โครงการ 

( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   
ในวงเงินรวมจ านวน 

948.0 ล้านบาท 
โครงการ Notting Hill 
Sukhumvit 105  

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 8-0-40  489.3 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

824.0 ล้านบาท 
โครงการ Notting Hill 
Jatujak Interchange 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-0-92  178.9 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

229.0 ล้านบาท 
โครงการ KnightsBridge 
Phaholyothin Interchange  

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 5-2-46.4  495.4 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

891.0 ล้านบาท 
โครงการ KnightsBridge 
Prime Sathorn 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 2-3-75.7  938.9 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 
1,285.0 ล้านบาท 
และจดจ านองเพิ่ม
หลกัทรัพย์ในสว่น
ของห้องชดุ ใน

วงเงิน 2,000.0 ล้าน
บาท 

โครงการ KnightsBridge 
Kaset Society 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 2-0-79.6  3.5 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Britania            
ศรีนครินทร์ 

บ้านพกั
อาศยั 

 22-3-79.7  355.2 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 

335.0 ล้านบาท 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ
โครงการ 

( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   
โครงการ Park 24 อาคารชดุ

พกัอาศยั 
 12-1-35  9,970.1 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินรวมจ านวน 
7,635.0 ล้านบาท 

โครงการ CRD อาคารชดุ
พกัอาศยั 

  0.8 เป็นเจ้าของ 
 

โครงการ Rayong อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-3-98.5  32.7 เป็นเจ้าของ 
 

โครงการในอนาคต     526.6 เป็นเจ้าของ 
 

รวมทัง้สิน้     18,209.4   
 

 

4.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 ณ สิน้ปี 2560 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุของบริษัทฯ ได้แก่ ห้องชดุของโครงการ Sense of London สขุมุวิท 109, 
โครงการ Knightbridge สขุมุวทิ 107 และโครงการ Tropicana เพื่อปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีให้แก่รายยอ่ยเพื่อเป็นการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าผู้ซือ้บ้านภายในโครงการดงักลา่ว สว่นท่ีดินและอาคาร Portobello Mall เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทนุในลกัษณะของ Community Mall อยูใ่นโซนศรีราชา 
 

4.1.3 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี    

(ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2560 

ลักษณะกรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 16.4 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 113.4 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

56.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
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รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี    

(ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2560 

ลักษณะกรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ 18.2 เป็นเจ้าของ เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั
ตามสญัญาเชา่ซือ้บางสว่น
จ านวน 3.6 ล้านบาท 

งานระหวา่งก่อสร้าง 234.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี  

รวมทัง้สิน้ 439.8     

 

 

4.1.4 ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สนิท่ีกลุม่บริษัทฯเช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ ที่ดิน เพื่อใช้ในพฒันาโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และ
พืน้ท่ีให้เชา่เชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดของสญัญาเชา่ ดงันี ้

 

บริษัท วันที่ท าสัญญา เร่ิมต้น สิน้สุด 
ระยะเวลา
สัญญา 

มูลค่า 
ตามสัญญาเช่า 

(บาท) 
บริษัท ออริจิน้ วนั 
ทองหลอ่ จ ากดั 

14 ตลุาคม 2559 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2562 3 ปี ให้สทิธ์ิการใช้ท่ีดิน
โดยไมม่ีคา่ตอบแทน 

บริษัท ออริจิน้ วนั 
ทองหลอ่ จ ากดั 

14 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2592 30 ปี 859,206,194 

บริษัท ออริจิน้ วนั 
สขุมุวิท 24 จ ากดั 

30 พฤศจิกายน 2560 1 มกราคม 2561 31 ธนัวาคม 2563 3 ปี 45,000,000 

บริษัท ออริจิน้ วนั 
สขุมุวิท 24 จ ากดั 

30 พฤศจิกายน 2560 1 มกราคม 2564 31 ธนัวาคม 2593 30 ปี 1,034,206,200 

 
5.1 เงนิลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 บริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทยอ่ย สรุปดงัตอ่ไปนี ้
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ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ  ณ 31 ธันวาคม 2560  

       (ล้านบาท)  

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ       

บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 265.6 

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ากดั (“PPS”) ให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 100 

 
55.7 

บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 500.0 

บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 120.0 

บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 37.5 

บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 53.3 

บริษัท ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ วนั ระยอง จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จ ากดั (เดิมชื่อ 
“บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั”)                      พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 

 
4,000.0 

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จ ากดั ลงทนุในบริษัทที่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 12.5 

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จ ากดั (ลงทนุ
ผ่าน PPS) 

ให้บริการนายหน้าในการขายและหาผู้ เชา่
อสงัหาริมทรัพย์ - 

 
0.4 

      5,049.0 
 

5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือธุรกิจที่สนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีผล
ประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษัทฯและเพื่อให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจ หรือ
เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทนุ โดยการพิจารณาการลงทนุของบริษัทฯ บริษัท
ย่อย และบริษัทร่วมนัน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น (แล้วแตก่รณี) 

ในการก ากับดูแลและบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ตัวแทนของบริษัทฯเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยบุคคลดงักล่าวต้องมีคุณสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการ
บริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ ในสดัสว่นที่เหมาะสม ทัง้นี ้ตวัแทนของบริษัทฯ ดงักลา่วมีหน้าที่ติดตามการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด และน าเสนอผลประกอบการรวมทัง้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบันโยบายการ
ด าเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและ
สร้างประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 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 : 1,024,677,594.00 บาท ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 

ทนุช าระแล้ว : 813,148,673.50 บาท ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 

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  

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  

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  

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  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

: 
: 

 
 
: 
 

: 

บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ำกัด (" เวอร์ติเคิล ") 

632,380,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 63,238,100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

: 
: 

 
: 

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

540,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 54,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  
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ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ำกัด (" ไพรม์ “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ำกัด (" สเฟียร์ ") 

459,100,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 45,910,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

     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  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

: 
: 

 

บริษัท ดิจิตอล บัตเลอร์ จ ำกัด (" ดิจิตอล บัตเลอร์ ") 

5,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น  



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 
สว่นท่ี 1 ข้อที่ 6 หน้าที่ 56 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 
: 

 

: 

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทกุชนิด 

เลขที่ 1899/22 หมูท่ี่ 7 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

     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  

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  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 1899/22 หมูท่ี่ 7 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท เวิร์ค เอเจนซี จ ำกัด (" เวิร์ค เอเจนซี ") 

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

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 
สว่นท่ี 1 ข้อที่ 6 หน้าที่ 57 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 
 

: 

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จ ำกัด (" อูโน่ ") 

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

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 1899/22 หมูท่ี่ 7 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

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  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ำกัด (" แกรนด์ “) 

410,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 21,000,000 หุ้น   

และหุ้นบริุมสทิธิ จ านวน 20,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จ ำกัด (" ไพร์ม 2 “) 

589,700,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 58,970,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 
สว่นท่ี 1 ข้อที่ 6 หน้าที่ 58 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ รำมค ำแหง จ ำกัด (" รำมค ำแหง “) 

476,530,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 47,653,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้จ ำกัด (" เกษตร “) 

250,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 25,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ วัน สุขุมวิท 24 จ ำกัด (" วัน สุขุมวิท 24 “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ วัน ระยอง จ ำกัด (" วัน ระยอง “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 
สว่นท่ี 1 ข้อที่ 6 หน้าที่ 59 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ พำร์ค ที1 จ ำกัด (" พำร์ค ที1 “) 

640,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 64,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ครำวน์ เรสซิเดนซ์ จ ำกัด (" ครำวน์ เรสซิเดนซ์ “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จ ำกัด (" แคปปิตอล 1 “) 

250,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,000,000 หุ้น  

และหุ้นบริุมสทิธิ จ านวน 20,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมูท่ี่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

 บริษัท พรำวด์ เรสซิเดนซ์ จ ำกัด (" พรำวด์ เรสซิเดนซ์ “) 

1,338,452,000.00 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13,384,520 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 546/7 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 
สว่นท่ี 1 ข้อที่ 6 หน้าที่ 60 

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/


  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 

สว่นท่ี 2 ข้อที่ 7 หน้าที่ 61 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1 หุ้นสามัญ 

 

 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,024,677,594 บาท บาท และมีทนุจดทะเบียนและ
เรียกช าระแล้วจ านวน 813,148,673.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,049,355,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 
บาท โดยแบง่เป็นทนุ 

1. หุ้นสามญัจ านวน 1,626,297,347 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ช าระแล้วจ านวน 813,148,673.50 บาท 
2. หุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน  423,057,841หุ้น 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 อนุมตัิจ่ายปันผล
ระหว่างกาลเป็นหุ้นสามญั จึงมีการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,117,086 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย : บริษัท
ฯ แจ้งปรับอตัราและราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเนื่องจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย 
ตอ่ 1.1 หุ้นสามญั เป็น 1 หนว่ย ตอ่ 1.8333 หุ้นสามญั ราคาใช้สทิธิ 2.4545 บาทตอ่หุ้น  

 
7.2   ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

7.2.1 มติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 3,150,000 หน่วย โดยก าหนดจะจดัสรรให้แก่
กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปดงันี ้

ช่ือหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 
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ประเภท/ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือไมไ่ด้ เว้นแตโ่อนตามเง่ือนไขในการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

อายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 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  
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โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันท าการสุดท้ายของ เดือนแรก
ภายหลงัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัที่บริษัทฯ ได้ออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย จะ
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
แสดงสทิธิ ในระหวา่งเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ลว่งหน้าเป็นระยะไม่น้อยกวา่ 
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 
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ทัง้นี ้จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานแตล่ะราย
จะได้รับไมจ่ าเป็นต้องมีจ านวนเทา่กนั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัต าแหนง่ ประสบการณ์ 
อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอ่ย 

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 
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เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ 

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

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 ท่ีราคา 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 าไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิ มโดยค 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 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 

สว่นท่ี 2 ข้อที่ 7 หน้าที่ 66 

และในปี 2560 การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ในเดือนมีนาคม และ เดือนกนัยายน รวมทัง้สิน้  883,787.00 
หนว่ย คิด  1,992,614.00 หุ้น 

7.2.2 มติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2560  ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน13,500,000 หน่วย โดยก าหนดจะจัดสรรให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปดงันี ้

ช่ือหลกัทรัพย์ : : : ใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) ท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท
และบริษัทยอ่ย (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”) 

ประเภท/ชนิด:  : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือไมไ่ด้ เว้นแตโ่อนตามข้อ 3.2 
อายขุองใบส าาคญัแสดงสทิธิ  3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการ ออกใบส าคญั

แสดงสทิธิ บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญั แสดงสทิธิและจะเสนอขายหุ้น
รองรับให้แล้วเสร็จตามอาย ุของใบส าคญัแสดงสทิธิ  

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย : ไมเ่กิน 13,500,000 หนว่ย  
จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับ 
การใช้สทิธิ 

: ไมเ่กิน 13,500,000 หุ้น ซึง่คดิเป็นร้อยละ 1.21 ของจ านวน หุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ แล้วทัง้หมดของบริษัท ( ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่เป็นวนั
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิ จ านวนหุ้น ที่จ าหนา่ยได้ แล้ วทัง้หมดของบริษัท มจี านวน
เทา่กบั 1,101,268,906 หุ้น) วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการบร าหารของบริษัท ทัง้นีภ้ายหลงัจากที่บริษัทได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้ แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 2 โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิภายใต้ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  :  0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมี

การปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามทีจ่ะก าหนดใน
ข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ราคาการใช้สทิธิ : หุ้นละ 10.074 เว้นแตก่รณีมกีารปรับราคาการใช้สทิธิตาม เง่ือนไขการ
ปรับสทิธิตามที่จะก าหนดในข้อก าหนดสทิธิและ เง่ือนไขของใบส าคญั
แสดงสทิธิซึง่ราคาใช้สทิธิดงักลา่วเป็น ราคาที่ไมต่ า่กวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด ตามประกาศ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาด หลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการค านวณราคาเสนอขาย 
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หลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหมใ่นราคาต า่ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้าหนกั
ของหุ้น สามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมี
มติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ถือหุ้น เพื่อขออนมุตัใิห้บริษัทออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดง สทิธิ คือระหวา่ง วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 ถงึวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่จะเทา่กบั 11.1933 บาทตอ่หุ้น  

เหตผุลและความเหมาะสมของการ
ก าหนดราคา 

: ราคาใช้สทิธิเป็นราคาที่มีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขาย ดงักลา่วแม้
จะเป็นราคาที่สงูกวา่แตก็่มีความใกล้เคยีงกบั ราคาตลาดของหุ้นบริษัท
ในช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการกอ่น วนัท่ีทีป่ระชมุคณะกรรมการของ
บริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 เทา่กบัราคาหุ้น
11.1933 บาท 

เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สทิธิ : เว้นแตใ่นกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานไมส่ามารถ ใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้ดงัที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2.2 3 ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิสามารถทีจ่ะใช้สทิธิในการซือ้หุ้น สามญัที่ออกใหมข่องบริษัท เมื่อ
ครบระยะเวลา 6 เดือนนบั แตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
“วนัก าหนดการใช้สทิธิ” คือในวนัท าการสดุท้ายของทกุๆ 6 เดือนทีผู่้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้เมือ่ครบ
ระยะเวลา 6 เดือนนบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  
โดยวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัท าการสดุท้ายของเดือนแรก
ภายหลงัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนบั แตว่นัท่ีบริษัทได้ออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ และ วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
จะตรงกบัระยะเวลา 5 วนั ท าการก่อนวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 
3 ปี นบัแต ่วนัท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ  

เมื่อครบก าหนด 
ระยะเวลา (เดือนที่) นบั 

จากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใช้สทิธิได้ไมเ่กิน (ร้อยละ          
ของจ านวนใบส าคญัแสดง สทิธิที่

ได้รับการจดัสรร) 
6 ร้อยละ 10 
12 ร้อยละ 25 
18 ร้อยละ 40 
24 ร้อยละ 60 
30 ร้อยละ 80 
36 ร้อยละ 100 

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืจากการใช้สทิธิหรือไมถ่กูใช้สทิธิ ในวนั
ก าหนดการใช้สทิธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สทิธิ ได้ในวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ๆ ไปได้ตลอดอายขุอง ใบส าคญัแสดงสทิธิ แต่
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หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญั แสดงสทิธิแล้ว ใบส าคญัแสดงสทิธิ
ใดๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกู ยกเลกิและสิน้ผลไป  
วนัท าการ” หมายถงึ วนัท าการของบริษัท  

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ ใช้
สทิธิ :  

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้น สามญัของ
บริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้น สามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิในระหวา่งเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ลว่งหน้าเป็นระยะไมน้่อย
กวา่ 5 วนัท าการก่อนวนั ก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ยกเว้นการแสดง
ความจ านง ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิ 
ในระหวา่ง 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย :  : บริษัทจะต้องเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 1 ปีนบั แตว่นัที่ท่ี
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 อนมุตัิให้ บริษัทออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

วิธีการจดัสรร :  
 

: จดัสรรโดยตรงให้กบักรรมการ ผู้บริหารและพนกังานตาม รายละเอียดที่
ปรากฏในข้ อ 3. โดยไมผ่า่นผู้  รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับ 
การเปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ :  

: เมื่อมกีารด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการ ปรับสทิธิตามที่
ก าหนดในข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของ ใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่เป็น
เหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ ตาม ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 
 

สทิธิและประโยชน์อยา่งอื่นนอกจากสทิธิ 
และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามญั  

: -ไมม่ี- 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ  :  บริษัทจะไมน่ าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นีไ้ปจดทะเบยีนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้ 
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ  

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็น หลกัทรัพย์จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

ในปี 2560 การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ WB ในเดือนกนัยายน รวมทัง้สิน้ 1,055,730.00 หน่วย คิดเป็น 
1,055,730.00  หุ้น  

7.2.3 มติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560   เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกใบส า 
คญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1 (ORI-W1) จ านวน 406,574,337 
หนว่ย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering ในอตัราสว่นการจดัสรรที่
หุ้นสามญัเดิม (มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จ านวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งมีรายละเอียดสรุป
ดงันี ้
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ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน  : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1(ORI-W1) (“ใบส าคญัแสดง
สทิธิ”)  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ  : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้  
 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  : วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  
 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ  : 3 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560จนถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2563) ทัง้นี ้ภายหลงัการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะไมข่ยาย อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ  
 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  
 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
ได้ครัง้แรกเมื่อ ครบก าหนด 12 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ ( ภายใน วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561) ครัง้ถดัไปทกุวนั
ท าการสดุท้ายของไตรมาส (โดยเร่ิมไตรมาสที่ 1ของปี2562) ในกรณี
ที่ตรงกบัวนัหยดุราชการให้เลือ่นเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย  
 

: 406,574,337 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อ รองรับ
การใช้สทิธิใบส าคญัแสดง สทิธิ  

: ไมเ่กิน 406,574,337 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้ อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้แล้ว ทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560จ านวน 
1,626,297,347 หุ้น  

ลกัษณะการเสนอขาย  : จดัสรรจ านวน 406,574,337 หนว่ย ให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท ใน
อตัราสว่นหุ้น สามญั 4 หุ้นตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ทัง้นีห้าก
มีเศษของใบส าคญัแสดง สทิธิ เกิดขึน้จากการค านวณ ให้ปัดเศษ
ดงักลา่วทิง้  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  
 

: 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ  
 

: ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่
กรณีมีการปรับ อตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  : 20 บาท ตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไข
การปรับสทิธิ 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 

: บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิด จากการใช้
สทิธิ  

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  : เนื่องจากเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของ
บริษัทฯ ตาม สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงันัน้ จงึไมม่ี
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วน
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยผู้ใช้สทิธิไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน 
จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
 =           จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 =                          406,574,337  
                1,626,297,347 + 406,574,337  
=                            406,574,337  
                             2,032,871,684 
 =   ร้อยละ 20 
หมายเหต ุจ านวนหุ้  น paid-up 1,626,297,347 หุ้นดงักลา่ว 
เป็นจ านวนหุ้น paid-up ในปัจจบุนัของบริษัท ณ วนัท่ี 2 
ตลุาคม 2560 
 ทัง้นี ้เมื่อค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control 
Dilution) โดยใช้จ านวน หุ้น paid-up 1,626,297,347 หุ้น การ
ลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) จะเทา่กบั ร้อย
ละ 20 
2. การลดลงของก าไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings per Share 

Dilution: EPS Dilution) 
 = (EPS ก่อนเสนอขาย –EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอ
ขาย)  

โดย“EPS ก่อนเสนอขาย ” = ก าไรสทุธิ/จ านวนหุ้น paid-up  
                                   = 886,806,000 / 1,626,297,347  
                                   = 0.55 บาทตอ่หุ้น 

 และ“EPS หลงัเสนอขาย” = ก าไรสทุธิ/(จ านวนหุ้น paid-up + 
จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้  
                                       = 886,806,000 / 2,032,871,684 
                                       = 0.44 บาทตอ่หุ้น  
ก าไรสทุธิที่ใช้ในการค านวณคือก าไรสทุธิของงบรวมที่เป็นของผู้ ถือ
หุ้นบริษัทใหญ่ย้อนหลงั 12 เดือน (งวด 1กรกฎาคม 2559ถงึ 30 
มิถนุายน 2560) ซึง่เทา่กบั 886,806,000 บาท 
 ดงันัน้การลดลงของก าไรสทุธิตอ่หุ้น (EPS Dilution)  
                                         = (0.55–0.44) / 0.55  
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                                         = 0.20 บาทตอ่หุ้น 
 

7.3     การออกหลกัทรัพย์อื่นนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตามข้อ 7.2 

-ไม่ม-ี 
 

7.4 ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  รายช่ือผู้ ถือหุ้น และสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผู้
ถือหุ้น ดงันี ้

 

*กลุม่ครอบครัวจรูญเอก ถือหุ้นจ านวนรวม  974,792,980  หุ้น คิดเป็น 59.94% ประกอบด้วย (ก) นายพีระพงศ์ จรูญเอก (ข) นางอารดา จรูญเอก 
(ค) ด.ช.พีระ จรูญเอก (ง) ด.ญ.รดา จรูญเอก (จ) บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั และบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (concert party) 

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ

1 นายพีระพงศ์  จรูญเอก 462,242,542.00           28.42

2 นางอารดา  จรูญเอก 287,709,210.00           17.69

3 นายนเรศ  งามอภชิน 145,079,700.00           8.92

4 บริษัท ทนุพีรดา จ ากัด 77,000,000.00              4.74

5 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 75,570,000.00              4.65

6 ด.ช. พีระ  จรูญเอก 67,759,973.00              4.17

7 ด.ญ. รดา  จรูญเอก 67,759,973.00              4.17

8 นายสมพงษ์  ชลคดีด ารงกุล 63,440,000.00              3.90

9 นางจรัสพิมพ์  ลิปตพลัลภ 56,838,020.00              3.50

10 นายวรวุฒิ  อจัฉริยศรีพงศ์ 28,707,696.00              1.77

ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ 294,190,233.00           18.09

รวม 1,332,107,114.00        81.91

ยอดรวมทุนช ำระแล้ว 1,626,297,347.00        100.00

ผู้ถอืหุ้นสัญชำติไทย 1,516,925,627.00        93.27

ผู้ถอืหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว 109,371,720.00           6.73
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้
ในแตล่ะปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพื่อผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้
เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม 

ในปี 2560 มกีารจา่ยเงินปันผล ดงันี ้
1. จากการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560  มีมตใิห้จา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทเป็นจ านวนไมเ่กิน 440,783,155 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 2.5 หุ้น
เดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.20 บาทตอ่หุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสด
ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท 

 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  10/2560 เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2560  มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการงวดคร่ึงแรกของปี 2560  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 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 และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่ มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบริษัทยอ่ยพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม 
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7.6 ยอดหนีค้งค้างในการออกตั๋วเงนิและหุ้นกู้ 

 
7.6.1 ภาระคงค้างจากการออกตัว๋เงิน (รวมถึงตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญาใช้เงิน)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีภาระคงค้างจากการออกตัว๋แลกเงินของบริษัทฯ คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 700 
ล้านบาท 
 
7.6.2 ภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้  

 วนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2559 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559  มมีติอนมุตัิออกหุ้นกู้ ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท  

 วนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีมติอนมุตัิเพิม่วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อกี
จ านวน 2,000 ล้านบาท  
 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีวงเงินหุ้นกู้ รวมจ านวน 4,000 ล้านบาท โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2560 บริษัทฯ มีภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1 ในวงเงิน 1,200 ล้านบาท 
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8.      โครงสร้างการจัดการ 
 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจดัการตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  9/2560 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

8.1    คณะกรรมการบริษัทฯ 

วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจ านวน 11 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. นายพส ุลปิตภลัลภ * กรรมการ 
8.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  
9. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ กรรมการอิสระ 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
10.  นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการอิสระ  
11.  นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ  

 *แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม 2560 แทนนายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ซึง่ลาออกเม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม 2560 

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 

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

การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  

การเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ  ส าหรับปี 2558  2559 และ ปี 2560 สรุปดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 

หมายเหตุ จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 
1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 12/12 12/12 13/14 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ

วนัที่ 6 ก.พ. 2557 

2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 11/12 12/12 13/14 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 10 ต.ค. 2557 

3. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 7/9 11/12 14/14 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 9 พ.ค. 2558 

4.  นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 
 

- 5/6 14/14 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 28 ก.ค. 2559 
แทน นางวีณา อรัญญ
เกษม 

5.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 12/12 12/12 14/14 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 16 ธ.ค. 2552 

6. นางอารดา จรูญเอก 12/12 12/12 14/14 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 16 ธ.ค. 2552 

7.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ - 5/6 9/14 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 28 ก.ค. 2559 
แทน นางสาวศิรินทรา 
จริยคณุ 

8.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร 11/12 12/12 14/14 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 6 ก.พ. 2557 

9.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 12/12 12/12 14/14 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 6 ก.พ. 2557 

10.  นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง - 6/6 13/14 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 28 ก.ค. 2559 
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รายช่ือกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 

หมายเหตุ จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  
จ านวนประชมุรวม 

(ครัง้) 
แทน นางสาววรุณ
รัตน์  จู้จินดา 

11 นายพส ุลิปตภลัลภ - - 2/3 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 14 ต.ค. 2560 
แทน นายปิติพงษ์ ไตรนุ
รักษ์ 

12 นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ - - 1/2 เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ
วนัที่ 12 ก.ค. 2560 

13. นางวีณา อรัญญเกษม 10/12 6/6 - ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งเม่ือวนัที่ 18 
มิ.ย. 2559 

14. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ 12/12 6/6 - ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งเม่ือวนัที่   18 
มิ.ย. 2559 

15. นางสาววรุณรัตน์  จู้จินดา 12/12 6/6 - ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งเม่ือวนัที่   18 
มิ.ย. 2559 

 

8.2   ผู้บริหาร 

8.2.1  คณะกรรมการบริหาร   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผู้บริหาร1 ของบริษัทฯ มีจ านวน 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  
2.  นางอารดา จรูญเอก ประธานอ านวยการ 
3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
4.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบตักิาร 
6. นางสาวชญัญา แซเ่ตีย ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาดและฝ่ายขาย 
7. นางสาวจารุณี กณุาสทิธ์ิ ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายการบญัชี 

หมายเหตุ:   1ตามค านิยามของ “ผู้บริหาร” ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ที่กจ. 17/2551 เร่ือง การ
ก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเข้าอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน

อยา่งตอ่เนื่อง เช่น การเข้าอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรที่จดัโดยสถาบนั
อื่น ปี 2560  มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม และร่วมสมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 

 
รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 

1.           นายสหสั ตรีทิพยบตุร 1. สมัมนาประจ าปี 2560 “ธุรกิจในยคุแหง่ความผนัแปรผิดปกติ” โดย กลุม่
บริษัทส ำนกังำน อีวำย 

2.           พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ 1. สมัมนาประจ าปี 2560 “ธุรกิจในยคุแหง่ความผนัแปรผิดปกติ” โดย กลุม่
บริษัทส านกังาน อีวาย 

3.           นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 1. สมัมนาประจ าปี 2560 “ธุรกิจในยคุแหง่ความผนัแปรผิดปกติ” โดย กลุม่บริษัท
ส านกังาน อีวาย 

2. อบรมหลกัสตูร “AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยคุใหม ่ก้าวไกลสูค่วาม
ยัง่ยืน” 

4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 1. วิทยากร ให้แกค่ณะสถาปัตยกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. Commentator : ในงาน The Next Tycoon Forum (Final Project) 

หลกัสตูร "The Next  Tycoon"  
3. เสวนา งาน Passion to Profit : พลกิมมุคิด สร้างธุรกิจให้ตดิลม"  
4. วิทยากรให้ข้อมลูแผนธุรกิจ ในงานสมัมนา Exclusive Hooninside ครัง้ที่ 

9/60    
5. ร่วมเสวนา “กลยทุธ์การเติบโต ทา่มกลางความผนัผวน กบั ดิเวลลอปเปอร์

รุ่นใหม”่ ของ หลกัสตูร The NEXT Real รุ่น 4 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

  

 
 

สว่นท่ี 2 ข้อที่ 8 หน้าที่ 78 

รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 
6. วิทยากร “กลยทุธ์ ประสบการณ์ใหมห่มาด นกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นิว

เจนฯ ท าเล / โปรดกัส์ / สถาปนิก-รับเหมา / การตลาด/ทีมงาน / แหลง่
เงินทนุ” ของหลกัสตูร The NEXT Real รุ่น 3   

7. วิทยากรงานสมัมนา “ ทิศทางและกลยทุธ์ธุรกิจคอนโดมเินียม...การ
ปรับตวัของผู้ประกอบการ ปี 2560 ” 

8. A Night out with CEOs (Thailand Management Association : TMA) 
9. สมัมนา Tisco VIP Exclusive Dinner Talk 

5.  นางอารดา จรูญเอก 1. CEO Club 2017  “เคลด็ (ไม)่ลบั..มดัใจพนกังานทกุGen” ( โดย SET) 
6.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว 1. สมัมนาโอกาสประเทศไทย (โดย นสพ. ฐานเศรษฐกิจ) 
7. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ 1. Digital Technology Building & Infrastructure Development 
8.  นางสาวจารุณี กณุาสทิธ์ิ 1. การอบรมชิงปฏิบตัิการ – งบการเงินรวม โดย กลุม่บริษัทส ำนกังำน อีวำย 

 
8.3  เลขานุการบริษัท 

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

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบตัิตามมติ

และนโยบาย 
3. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นที่เก่ียวกับข้อกฎหมาย  

ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบตัิตาม
อยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษัทฯ 

4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบัติ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

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 
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8.4     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1    ค่าตอบแทนของกรรมการ  

1)  คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ได้อนมุตัิปรับคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ มีผลตัง้แต่เดือน เมษายน ปี 2560  ทัง้นีส้รุปค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตัง้แต่ ปี  
2559 และ 2560 ดงันี ้

 คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง ปี  2559 ปี  2560 

ประธานกรรมการ - 30,000 

กรรมการ - 15,000 

 คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 
 

 
คณะกรรมการ 

ต าแหน่งประธาน กรรมการ ต าแหน่งกรรมการ 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2559 ปี  2560 

คณะกรรมการบริษัท 40,000 40,000 20,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 30,000 15,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหา                  
และก าหนดคา่ตอบแทน 

10,000 15,000 7,500 10,000 

คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

10,000 15,000 7,500 10,000 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร - - - - 

 คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 ถึง 2560 สรุปดงัตอ่ไปนี ้
        

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เบีย้ประชุม (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 
ค่าตอบแทนและ         

ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 
1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 365,000 502,500 570,000 
2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์  190,000 340,000 480,000 
3. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 140,000 415,000 440,000 
4. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ1  - 100,000 350,000 
5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก2 - - - 
6. นางอารดา จรูญเอก2 - - - 
7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์3  - 100,000 225,000 
8. นายสหสั ตรีทิพยบตุร 310,000 482,500 895,000 
9. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 280,000 420,000 665,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เบีย้ประชุม (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 
ค่าตอบแทนและ         

ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 
10. นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง3 - 180,000 545,000 
11. นายพส ุลิปตภลัลภ4 - - 50,000 
12. นางวีณา อรัญญเกษม 170,000 80,000 - 
13.  นางสาววรุณรัตน์  จู้จินดา5 280,000 152,500 - 

รวม 1,735,000 2,772,500 4,220,000 
หมายเหต ุ 1 แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางวีณา อรัญญเกษม 

  2กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมม่ีค่าเบีย้ประชมุ 

  3 แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา  
  4แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2560 แทน นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 

5ลาออกจากการด ารงต าแหน่งเมื่อ 18 มิถนุายน 2559 

 

2)  คา่ตอบแทนอื่น 

 จากมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ รวมจ านวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้กรรมการจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ซึง่ก าหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 รวมจ านวน 850,500 หนว่ย  

 จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมจ านวน 13,500,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้กรรมการจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่ง
ก าหนดเป็นวนัท่ี  4 เมษายน 2560 รวมจ านวน  2,150,000 หนว่ย  

8.4.2    ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

1)  คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน   

 คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ส าหรับปี 2558 ถึง ปี 2560 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(หน่วย: บาท) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

คา่ตอบแทน (เงินเดือน และโบนสั) 10* 22.97 10 36.53 8 45.84 
 
**นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 
****ไมร่วมนายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส และนายนิวติั ลมนุพนัธ์ เน่ืองจากกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะไมไ่ด้รับค่าตอบแทนแต่อยา่งใด 

2)  คา่ตอบแทนอื่น 

นอกจากการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในรูปของคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ออก
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันี ้
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-มติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมจ านวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ซึง่ก าหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 รวมจ านวนไมเ่กิน 734,000 หนว่ย หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ฯ  (WA) 

ในปี 2559 มีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย (ORI-WA) ในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายน จ านวน 692,463 หนว่ย  

ในปี 2560 มีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย (ORI-WA)  ในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายน จ านวน 908,827 หนว่ย  

มติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2560 ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมจ านวน 13,500,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทด้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ (ORI-WB) ซึ่งก าหนดเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รวมจ านวน  9,244,300 หน่วยโดยในปี 2560 การใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ORI-WB) ในเดือนเดือนกนัยายน 
2560 จ านวน 1,055,730 หนว่ย 

8.5    บุคลากร 

8.5.1 บุคลากร 
ณ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีจ านวนพนกังานทัง้สิน้ 

248 คน  384 คน   และ 706 คน ตามล าดบั ซึ่งไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยสามารถแบ่งตามสายงาน 
สรุปดงันี ้ 

 

สายงาน (หน่วย: คน) 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ฝ่ายการขายและการตลาด 67 92 155 

ฝ่ายพฒันาโครงการและ
บริหารงานก่อสร้าง 

31 64 100 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 22 35 101 
ฝ่ายบริหารงานนิติบคุคล 82 127 73 
ฝ่ายบญัชี และการเงิน 20 29 73 
ฝ่ายส านกังานบริหาร 26 37 76 

รวม 248 384 706 

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  
ค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ส าหรับปี  2558  2559  และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 72.25 ล้าน

บาท 148.86 ล้านบาท และ 338.34 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนพนกังานประกอบด้วยเงินเดือน คา่แรง โบนสั และ
อื่นๆ เช่น คา่เดินทาง คา่ตอบแทนพนกังานขาย เบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ 
 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

  

 
 

สว่นท่ี 2 ข้อที่ 8 หน้าที่ 82 

8.5.3 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ .ศ.2530 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 และได้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในเครือครบทกุ
บริษัท ภายใต้การบริหารจดัการของหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย นโยบายการลงทนุ K Master Pooled Fund 

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญักบัพนกังานของบริษัทฯ ในทกุๆ ระดบั เพราะเป็นปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ 

และการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ บคุคลากรเป็นสิง่ที่มีคณุคา่เป็นอยา่งยิ่ง บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายเพื่อมุง่เน้นการพฒันา
ทกัษะ และความคิดของพนกังาน เพื่อปรับปรุงการท างานในทกุด้านของพนกังานอย่างต่อเนื่อง อนัสง่ผลให้เกิดแนวความคิด
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคณุคา่เชิงนวตักรรมให้แก่บริษัทฯ ซึง่ถือเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ที่ส าคญัของบริษัทฯ   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังส่งเสริม และด าเนินการให้มีการสมัมนา และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั ง้การจัด 
กิจกรรมตา่งๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้บริหาร และพนกังานในทกุ ต าแหนง่
ให้สามารถปรับปรุงคณุภาพงานเพื่อสะท้อนการท างานอย่างมืออาชีพ อีกทัง้ บริษัทฯ เน้นเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวขึน้มา
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารและผลกัดนัความส าเร็จของบริษัทฯ โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดปัญหา
ด้านการสื่อสารและช่วยให้การตอบสนองลูกค้าทัง้ภายในและนอกองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษัทฯ บรรลุตาม
เปา้หมายที่วางไว้  

8.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน  

ในระยะเวลา 7 ปีที่ผา่นมา (2554 - 2560) บริษัทฯ เช่ือวา่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอยา่งครบถ้วน
แล้ว และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนยัส าคญั และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึน้ ณ 
ขณะนีแ้ตอ่ยา่งใด 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

 
9.1    นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

  
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมทัง้หลักเกณฑ์ว่าด้วย ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน เจ้าหนี ้
พนกังาน รัฐ ลกูค้า ตลอดจนประชาชนทัว่ไปและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และสามารถบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

โดยในปี 2560 สืบเนื่องจากทางคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เล็งเห็นว่าเพื่อให้บริษัทจด
ทะเบียนสามารถเติบโตได้ในระยะยาวจึงได้มีการออกหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG 
Code) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนน ามาปรับใช้ในการก ากบัดแูลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างมีคณุค่า และ
ยัง่ยืน 

ดังนัน้ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี  ้จ ากัด (มหาชน) จึงน าเอาหลักการดังกล่าวมาเป็นหลักปฏิบัติให้แก่ทาง
คณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ในปี 2560 ซึ่งปกติแล้วการบริหารงานของบริษัทฯ ได้มีการแบ่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการบริหารงานของผู้บริหารให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และ
นโยบายของบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลก าไร โดยการท าหน้าที่ดงักลา่วทัง้คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารจะปฏิบตัิ และร่วมกนัรับผิดชอบต่อทกุฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน เจ้าหนี ้ภาครัฐ ลกูค้า และสงัคม 
และเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code : CG Code) คณะกรรมการได้ก าหนด
หลกัปฏิบตัิเพิ่มเติม นอกจากจะมีผลประกอบที่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องแล้ว จะต้องสามารถเติบโตได้ในระยะยาว เพื่อสร้างคณุคา่ให้
กิจการอยา่งยัง่ยืน  

บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยครอบคลมุ
ถึงการปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามหลกักฎหมายอนัเป็นกติกาสากล โดยนโยบายดงักลา่วได้เผยแพร่ให้
กรรมการและพนกังานทุกคนของบริษัทฯ รับรู้เพื่อน าไปปฏิบตัิและได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.origin.co.th 
ส าหรับใช้ในการอ้างอิงต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ประจ าปี เพื่อให้ทนัตอ่ปัจจบุนัและสอดคล้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

และเมื่อพิจารณากบัหลกัปฏิบตัิของ CG Code ปี 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคณุคา่ให้แก่กิจการ
อยา่งยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
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หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิ 5 สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 7 รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น  

 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจดัการ เพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่
ชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้ระบบงานตา่งๆ ของบริษัทฯ ด าเนินไปตามนโยบาย
ที่ถกูต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม 
 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ทบทวนนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปประกาศใช้ ตลอดจนบริษัทฯ ได้จดัให้มีการเปิดเผยรายช่ือ ประวตัิ และบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรา ยงานประจ าปี 2560 และใน 
www.origin.co.th นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจ านวนครัง้ของการ
ประชมุ จ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมาและความเห็นตอ่การท าหน้าที่ไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 
 ไมเ่พียงเทา่นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 2560
ในหวัข้อเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจ านวนครัง้ที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชมุ
คณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจ านวน
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะตา่งๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของคณะกรรมการคณะตา่งๆ 
ระหวา่ง ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตอ่ความถกูต้องและครบถ้วนของการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ ให้มี
ความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทัง้
สารสนเทศการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตัง้ขัน้ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและ
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็น
ผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจ าไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป ก่อนที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 
 ฝ่ายบญัชีของบริษัทฯ มีหน้าที่น าเสนอข้อมลูรายการที่เก่ียวโยงและรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูที่โปร่งใส ถกูต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทนัเวลา ไม่
ว่าจะเป็นข้อมลูทางการเงิน หรือข้อมูลทัว่ไปที่ส าคญัที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เพื่อให้ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างเท่าเทียมกนั โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมลู
โดยผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.origin.co.th เป็นต้น 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้ สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจ าปี เป็น
ประจ าทกุปี 
 การเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ แก่นกัลงทนุทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอ านาจของประธาน
กรรมการ กรรมการผู้ จัดการ รองกรรมการผู้ จัดการ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานผู้ ลงทุนสมัพันธ์ของบริษัทฯ 
หมายเลขโทรศพัท์ (662) 030 0000 หรือ  www.origin.co.th 
 

1.1 วาระในการด ารงต าแหน่ง 
 วาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535   
ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักลา่วได้กระท าคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการ
ด ารงต าแหน่งตามวาระที่ก าหนดมิได้ท าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทัง้ต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
และผู้ ถือหุ้นด้วย 

1.2 การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการก าหนดค่าเบีย้ประชุม คา่
รับรอง เงินรางวลั และบ าเหน็จ  รวมทัง้ผลประโยชน์อื่นใดที่มีลกัษณะเป็นเงินคา่ตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอ
เร่ืองเพื่อขอความเห็นจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี  เว้นแตส่ทิธิอนัพงึมี
พงึได้ตามระเบียบของบริษัทฯ 

1.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
 คณะกรรมการบริษัทจะแตง่ตัง้กรรมการชดุยอ่ยแต่ละชดุจากผู้มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่
ละชดุจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอ านาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ ชีแ้จง 
หรือจดัท ารายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนมุตัิกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ 
 ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมาการชดุยอ่ยจ านวน 4 ชดุ 
 1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจ านวนไมเ่กิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยต าแหนง่ตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยต าแหนง่ 

(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(2) ประธานอ านวยการ 
(3) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
(4) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

http://www.origin.co.th/
http://www.origin.co.th/
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(5) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
(6) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 
คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบด ารงต าแหนง่วาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ มีกรรมการอยา่ง
น้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด ารงต าแหน่งวาระ ละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้น
จากต าแหนง่อาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

 
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบตัิงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการด าเนินงานเป็นประจ า
อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จ านวนองค์
ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่เข้า
ร่วมประชุม  ทัง้นีก้รรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ นอกจากจะมีเหตุจ าเป็นอนั เป็นเหตุสดุวิสยั  ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงาน
ประจ าปี และบริษัทฯได้จดัให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทก าหนดตารางการประชมุลว่งหน้าทัง้ปี เพื่อให้คณะกรรมการทกุ
ทา่นได้ทราบก าหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุแก่
กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยนัก าหนดวนั และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้ รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้
คณะกรรมการลว่งหน้า  โดยเอกสารดงักลา่วจะเป็นข้อมลูที่เพียงพอต่อการตดัสินใจและการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ  และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บนัทึกประเด็นในการประชมุ เพื่อจดัท าเป็นรายงานการประชมุ ที่
มีเนือ้หาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบรูณ์ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมเสร็จสิน้ เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและ
จะต้องจดัให้มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สะดวกตอ่การค้นหา และเป็นความลบั 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยในปี 2559 มีการประชุมทัง้สิน้ 12  ครัง้  และในปี 2560 มี
การประชุมทัง้สิน้ 14 ครัง้ และกรรมการบริษัททกุคนเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมด
ในรอบปีที่ผา่นมา (รายละเอียดปรากฎตาม การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย) 

 
1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล)  

และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล) และ

คณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเป็นการประเมินทัง้แบบรายบุคคลและแบบคณะกรรมการทัง้ชุด เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานของตนเองตอ่ไป 

โดยในทุกสิน้ปีทางเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร จะท าการ
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จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเอง เพื่อ
ประเมินผลประจ าปี โดยจดัสง่แบบการประเมินกลบัมาให้กบัเลขานกุารคณะกรรมการในแตล่ะชุด เพื่อท าการสรุปรวบรวมผล
การประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการแตล่ะชดุรับทราบตอ่ไป 

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

ย่อยของบริษัทฯ 
 

คะแนนที่ได้รับ ผลการประเมิน 
ต ่ากวา่ร้อยละ  50 คะแนน ควรปรับปรุง 

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

 
ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2560 
คณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ผลการประเมิน 

คณะกรรมการบริษัท 91.05 ดีเยี่ยม 
คระกรรมการตรวจสอบ 98.00 ดีเยี่ยม 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 90.25 ดีเยี่ยม 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

93.15 ดีเยี่ยม 

 
 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ในปี 2560 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

ให้ทางคณะกรรมการบริษัทท าการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ  ได้รับทราบและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขตอ่ไป รวมถึงเพื่อเป็นข้อมลูให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนในการพิจารณาคา่ตอบแทนอีกด้วย ซึง่การ
ท าการประเมินดงักลา่วเป็นความลบั 
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ทัง้นี ้ผลการประเมินโดยรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
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 
 
1.6 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้ บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจ าเป็น เพื่อให้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย การ
หารือจึงเป็นไปอยา่งอิสระ โดยมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยในปี 2559 
ได้มีการประชมุในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 และในปี  2560 ได้มีการจดัประชมุเมื่อวนัท่ี 11 และวนัท่ี 26 สงิหาคม 2560 

1.7 การประชุมกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเร่ืองตา่งๆได้อยา่งอิสระ โดย
จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยในปี 2559 ได้มีการประชมุใน
วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 และในปี  2560 ได้มีการจดัประชมุเมื่อวนัท่ี 11 และวนัท่ี 26 สงิหาคม 2560 

1.8 การรายงานข้อมูล 
1) คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบตอ่รายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปอย่าง

ถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค าอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทัง้ในด้านนโยบายผลการ
ด าเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส าเร็จ และอปุสรรคของกิจการ 

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนนุการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชี 
3) คณะกรรมการได้จัดท ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท าและเปิดเผยรายงาน

ทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ าปี ควบคูก่บังบการเงิน และรายงานของผู้สอบบญัชี โดยครอบคลมุถึง 
3.1) ข้อก าหนดของกฎหมาย ที่ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดท าให้มีการจัดท างบการเงิน 

เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาที่เป็นจริง และสมเหตสุมผล 
3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัการให้มีข้อมลูทางบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอเพื่อจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจดุออ่น เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทุจริต หรือ
มีการด าเนินการท่ีผิดปกติ 
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3.3) ให้ค ายืนยนัว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิ ตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลอย่างรอบคอบในการจดัท างบการเงิน
ของบริษัท 
1.9 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดต าแหนง่ของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบคุลากรในองค์กร

เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสบืทอดต าแหนง่ที่ส าคญัตอ่ไปในอนาคต ทัง้นีไ้ด้ก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาไว้อยา่งเป็นระบบ 
 1.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน ก่อนการท าหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวงัที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบั
ดแูลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยในปีที่ 2559 บริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมข่ึน้เมือ่วนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2559 ให้แก่กรรมการใหม่จ านวน 3 ท่าน คือ นายอธิพงศ์ อมาตยกุล นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ และนางสาวสจุารี จนัทร์สว่าง  
และในปีที่  2560 ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ให้แก่กรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน คือ    
นายพส ุลปิตภลัลภ 

1.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดย
หลกัสตูรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอย่างน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร 
Audit Committee Program (ACP) หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) ทัง้นี ้เพื่อน าความรู้และประสบการณ์
มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทฯ ตอ่ไป โดยในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้
 

รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 
1.           นายสหสั ตรีทิพยบตุร 1. สมัมนาประจ าปี 2560 “ธุรกิจในยคุแหง่ความผนัแปรผิดปกติ” โดย กลุม่

บริษัทส ำนกังำน อีวำย 
2.           พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ 1. สมัมนาประจ าปี 2560 “ธุรกิจในยคุแหง่ความผนัแปรผิดปกติ” โดย กลุม่

บริษัทส านกังาน อีวาย 
3.           นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 1. สมัมนาประจ าปี 2560 “ธุรกิจในยคุแหง่ความผนัแปรผิดปกติ” โดย กลุม่บริษัท

ส านกังาน อีวาย 
2. อบรมหลกัสตูร “AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยคุใหม ่ก้าวไกลสูค่วาม
ยัง่ยืน” 

4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 1. วิทยากร ให้แกค่ณะสถาปัตยกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. Commentator : ในงาน The Next Tycoon Forum (Final Project) 

หลกัสตูร "The Next  Tycoon"  
3. เสวนา งาน Passion to Profit : พลกิมมุคิด สร้างธุรกิจให้ตดิลม"  
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 
4. วิทยากรให้ข้อมลูแผนธุรกิจ ในงานสมัมนา Exclusive Hooninside ครัง้ที่ 

9/60    
5. ร่วมเสวนา “กลยทุธ์การเติบโต ทา่มกลางความผนัผวน กบั ดิเวลลอปเปอร์

รุ่นใหม”่ ของ หลกัสตูร The NEXT Real รุ่น 4 
6. วิทยากร “กลยทุธ์ ประสบการณ์ใหมห่มาด นกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นิว

เจนฯ ท าเล / โปรดกัส์ / สถาปนิก-รับเหมา / การตลาด/ทีมงาน / แหลง่
เงินทนุ” ของหลกัสตูร The NEXT Real รุ่น 3   

7. วิทยากรงานสมัมนา “ ทิศทางและกลยทุธ์ธุรกิจคอนโดมเินียม...การปรับตวั
ของผู้ประกอบการ ปี 2560 ” 

8. A Night out with CEOs (Thailand Management Association : TMA) 
9. สมัมนา Tisco VIP Exclusive Dinner Talk 

5.  นางอารดา จรูญเอก 1. CEO Club 2017  “เคลด็ (ไม)่ลบั..มดัใจพนกังานทกุGen” ( โดย SET) 
6.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว 1. สมัมนาโอกาสประเทศไทย (โดย นสพ. ฐานเศรษฐกิจ) 
7. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ 1. Digital Technology Building & Infrastructure Development 
8.  นางสาวจารุณี กณุาสทิธ์ิ 1. การอบรมชิงปฏิบตัิการ – งบการเงินรวม โดย กลุม่บริษัทส ำนกังำน อีวำย 

   
1.12 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุกบัทัง้การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมลูความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้
เรียนรู้และท าความเข้าใจมมุมองของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีโอกาศในการแสดงความคิดเห็น เสนอข้อแนวทางที่เป็น
ประโยชน์แก่บริษัทร่วมกบัทางคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 
 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูใน
โอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท าความรู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหารระดบัสงู
ของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการด าเนินการ และการสอบถาม หรือรับเอาข้อเสนอแนะจากทางกรรมการ
แตล่ะทา่นท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมาปรับใช้ในการบริหารงานเช่นกนั 
 
หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

 นอกจากการประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทรับรู้รายได้จากการขายแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการด าเนินธุรกิจ
ในรูปแบบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้
อย่างต่อเนื่องภายใต้การด าเนินงานของบริษัทย่อย  เพื่อสร้างความมัน่คงให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว จากการมีรูปแบบ
รายได้ที่สม ่าเสมอในอนาคต จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนในธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหเกบผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึงบริษัทคู่ค้า และสถาบนัการเงิน โดย
จะเห็นได้จากวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ  
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วิสัยทัศน์ 

ออริจิน้ฯ มีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ที่จะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีดี โดยยดึถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ด้วยการคิดที่มากกวา่ ให้
มากกวา่ เพื่อลกูค้าได้มากกวา่  

 

พันธกิจ 

เราใสใ่จในรายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทกุๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทัง้มุ่งเน้นที่จะพฒันาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่าง
ยัง่ยืนร่วมกบั คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม 

 

  และท าการสื่อสารวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทไปยงัทุกหน่วยงานขององค์กรเพื่อรับรู้แนวคิดหลกัในการด าเนิน
ธุรกิจไปในทางเดียวกนั ควบคูก่บัการเสริมสร้างคา่นิยมขององค์กรให้กบัพนกังาน 

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 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นค่านิยมในส่วนของ Service Excellence และ Teamwork โดยมีกิจกรรมและนโยบายที่
สอดแทรกค่านิยมดงักล่าวให้กับพนกังาน เช่น การจัดการท างานแบบ small group หรือแม้แต่การจัดการฝึกอบรมเร่ืองการ
บริการให้กบัฝ่ายขาย ฝ่าย Homecare และหนว่ยงานอื่นๆ เพื่อพฒันาบคุลกิภาพ ความเข้าใจในงานบริการมากยิ่งขึน้ 

 ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัค่านิยมเร่ืองอื่นๆ เพื่อให้บรรลเุหมายของบริษัทฯ ที่จะเติบโตในธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ที่หลากหลายมากขึน้ ดงันัน้บุคลากรนอกจากจะต้องมีความเช่ียวชาญในสายงาน มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
คิดค้นผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องมีความพร้อมส าหรับการปรับตวัในการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรอีกด้วย ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัในสว่นของกระบวนการท างาน วิธีการคิดและความสร้างสรรค์ในการท างาน แต่
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อยา่งไรก็ตามภายใต้การด าเนินธุรกิจในทกุๆ ขัน้ตอน ยอ่มอยูภ่ายใต้การด าเนินการด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี 

2.1         กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

 เพื่อให้บรรลวุตัปุระสงค์หรือเป้าหมายหลกัขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท และทีมผู้บริหารได้ก าหนดกลยทุธ์ให้
สอดคล้อง ดงันี ้

1) การกระจายการพัฒนาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ที่รอบนอก และพืน้ที่แถบนิคม
อตุสาหกรรมที่ส าคญั  

 บริษัทฯ มีแผนการกระจายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชดุในหลายพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพ และมีความสะดวก
ในด้านการคมนาคม โดยเน้นท าเลตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมีการ
ขยายตวัของความต้องการที่อยู่อาศยัสงู โดยเฉพาะที่อยู่อาศยัประเภทอาคารชุดที่สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตและ
ก าลงัซือ้ในปัจจุบนั เช่น ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นต่อขยาย บางนา- แบร่ิง-สมทุรปราการ ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นต่อ
ขยาย หมอชิต-สะพานใหม-่คคูต ท าเลรถไฟฟา้สายสมีว่ง ท าเลรถไฟฟา้สายสส้ีมศนูย์วฒันธรรม-รามค าแหง-มีนบรีุ และท าเลใจ
กลางเมือง เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการที่พกัอาศยัที่ใกล้แหลง่อตุสาหกรรมที่มีคณุภาพ อนั
เนื่องมาจากการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกซึ่งได้รับการสนบัสนนุทางนโยบายและการ
ลงทนุด้านสาธารณปูโภคมลูค่าสงู ตามโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) บริษัทฯ จึงมีแผนในการ
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ประเภทอาคารชดุ บ้านจดัสรร พืน้ที่ค้าปลีก โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริเวณพืน้ท่ี
ใกล้กบันิคมอตุสาหกรรมอย่างตอ่เนื่อง เช่น นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหมราช 
นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย และ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นต้น 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการที่พฒันาในท าเลโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) แล้ว 
6 โครงการ ประกอบด้วยโครงการอาคารชดุ 4 โครงการ มลูคา่ 4,830 ล้านบาท โรงแรม 2 โครงการ และ ศนูย์การค้า 1 โครงการ 

2) การออกแบบโครงการท่ีมีแนวคิดและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Concept and Unique Design) 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการออกแบบโครงการเป็นอยา่งมาก โดยทกุโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

มีความโดดเดน่ ทัง้รูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแต่งห้องชดุ และพืน้ที่สว่นกลางของอาคาร โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์
สงูสดุของพืน้ที่ใช้สอยในโครงการทัง้หมด เช่น ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน เร่ิมต้นที่ขนาดประมาณ 23-35 ตร.ม. โดยสามารถ
จดัสรรพืน้ที่ใช้สอยได้อย่างลงตวั และแบ่งสดัสว่นได้เป็นห้องนัง่เลน่ ห้องนอน และห้องครัว นอกจากนี ้ห้องที่ได้รับความนิยม
จากลกูค้าอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนพลสั โดยเป็นห้องชุดขนาดประมาณ 36 ตร.ม. แบ่งเป็น 1 ห้องนอน 
และ 1 ห้องเอนกประสงค์ ซึ่งห้องเอนกประสงค์ดงักลา่วนีส้ามารถปรับเป็นห้องท างาน หรือห้องนอนเล็กได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ได้เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปเพื่อสร้างความโดดเด่นให้แก่โครงการ เช่น โครงการ Knightsbridge Kaset Society โดยบริษัทฯ 
ออกแบบสว่นกลางแบบ Limitless Facility ซึ่งเป็นสว่นกลางลอยฟ้าเช่ือมต่อ 3 อาคารเข้าด้วยกนัเพื่อความสะดวกสบายของ
ลกูค้าผู้อยูอ่าศยั และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของการพกัอาศยัที่โดดเดน่เหนือโครงการทัว่ไป เป็นต้น 

3) การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทที่อยูอ่าศยัที่หลากหลาย  
บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในผู้น าทางด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศยัในทกุประเภท โดยไม่

จ ากดัเฉพาะผลิตภณัฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน้ แต่ยงัพิจารณาการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่อยู่อาศยัประเภทอื่นๆ รวมถึงธุรกิจ
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อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น การพฒันาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ย่านนิคมอตุสาหกรรมใน
ต่างจงัหวดั การลงทนุในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, ส านกังานเพื่อเช่า, พืน้ที่
เช่าเพื่อการพาณิชย์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประเมินโอกาสในการการลงทนุดงักลา่ว 
โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ ทัง้ในแง่การลงทนุและการตลาด รวมทัง้ผลตอบแทนของโครงการ อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และต่อผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการเปิดกว้างทางด้านผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายของบริษัทฯ จะช่วยขบัเคลือ่นให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว  

ทัง้นี ้จนถึงในปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการพฒันาโครงการโรงแรม ได้แก่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรี
ราชา-แหลมฉบงั , โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหลอ่ โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท ชลบรีุ – ศรีราชา 

4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทนุในธุรกิจ หรือโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอื่น  

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

5) การขยายธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการภายใต้บริษัทกิจการร่วมค้า เป็นการเสริมศักยภาพให้กับบริษัทเติบโตได้ตาม
เป้าหมาย เนื่องจากสามารถเพิ่มโอกาสในการลงทนุและลดความเสี่ยงจากการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ อีกทัง้การร่วมทนุยงั
เป็นโอกาสพฒันาศกัยภาพของบริษัทจากการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของบริษัทท่ีมาร่วมทนุ รวมทัง้ยงัจะมีรายได้จากบริการตา่งๆ 
ตามข้อตกลงการให้บริการกบับริษัทร่วมทนุ  

ส าหรับในอนาคต บริษัทฯ ยงัมีโอกาสที่ดีในการร่วมลงทนุในการพฒันาโครงการอาคารชดุและในธุรกิจอื่นๆ ตอ่ไป เช่น 
ธุรกิจพฒันาและบริหารจดัการอาคารส านกังาน โรงแรม และธุรกิจบริการด้านอสงัหาริทรัพย์ 

ปี 2560 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จกบักลยุทธ์นี ้โดยได้ร่วมทนุกบับริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากดั 
เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม ผา่น 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จ ากดั ,บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั , บริษัท 
ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ากดั และบริษัท ออริจิน้ พาร์คที 1 จ ากดั รวมทัง้การร่วมทนุเพื่อพฒันาโครงการ
โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหลอ่ อีกด้วย 

 

2.2     กลยุทธ์ทางการตลาด  

ท าเลที่ตัง้ของโครงการ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตัง้ของโครงการเป็นล าดับต้นๆ ในการพัฒนาโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ 
เนื่องจากท าเลที่ตัง้ของโครงการถือเป็นปัจจยัหลกัที่ส าคญัที่สดุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับโครงการ
คอนโดมิเนียม ทัง้นี ้ท าเลที่ตัง้โครงการต้องใกล้แหลง่คมนาคมที่ส าคญั และเดินทางสะดวก โดยบริษัทฯ เลอืกท าเลที่ตัง้โครงการ
ที่ใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นปัจจัยหลกัในการตดัสินใจซือ้ที่อยู่
อาศยัของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั จึงเป็นท าเลที่มีการเติบโตของความต้องการท่ีอยุอ่าศยัสงู อยา่งไรก็ดีนอกจากพืน้ท่ีแถบจงัหวดั
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สมุทรปราการซึ่งเป็นท าเลตัง้ต้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ยงัขยายการพฒันาโครงการไปยงัพืน้ที่ที่มีศกัยภาพแห่งใหม่ เช่น ท าเล
รถไฟฟา้สายสเีขียวสว่นตอ่ขยาย หมอชิต-สะพานใหม-่คคูต ท าเลรถไฟฟา้สายสมีว่ง และท าเลใจกลางเมือง  

นอกจากท าเลที่ตัง้โครงการที่ใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้ว 
บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัพืน้ท่ีเขตนิคมอตุสาหกรรม เนื่องจากเป็นแหลง่งานคณุภาพสงูจากโรงงานอตุสาหกรรมซึง่เน้นการ
ผลิตเพื่อการสง่ออกอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของประเทศ และการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ สง่ผลให้พืน้ที่
ดงักลา่วมีแนวโน้มความต้องการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริเวณพืน้ท่ีใกล้
กบันิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะพืน้ที่โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เช่น นิคมอตุสาหกรรมป่ิน
ทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหมราช นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย และ นิคมอตุสาหกรรมมาบตา
พดุ นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหมราช นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย เป็นต้น 

การออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) ภายใต้ชื่อโครงการที่หลากหลาย 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยแต่ละโครงการจะมีรูปแบบที่เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั (Unique Design) ภายใต้ช่ือโครงการที่หลากหลายมีความเป็นเอกลกัษณ์และเน้นให้แตล่ะโครงการมีความโดดเดน่ 
น่าดึงดูดต่อลูกค้า เช่น โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 ที่มีการออกแบบโครงการเป็นการประยุกต์ความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมปัจจุบนั ผนวกกับความมีเสน่ห์ของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์
ออ่นหวานแบบโรแมนติคตามแบบฉบบัยา่นท่ีอยูอ่าศยัที่นา่หลงใหล และมีระดบัของยา่น Notting Hill มาประยกุต์ให้เข้ากบัการ
ตกแต่งห้องและพืน้ที่สว่นกลางของอาคาร เป็นต้น ท าให้ลกูค้ามีความประทบัใจ และต้องการเป็นเจ้าของห้องเพื่อสะท้อนความ
เป็นเอกลกัษณ์และสไตล์ของตนเอง นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปเพื่อสร้างความโดดเด่นให้แก่โครงการ เช่น 
โครงการ Knightsbridge Kaset Society โดยบริษัทฯ ออกแบบส่วนกลางแบบ Limitless Facility ซึ่งเป็นส่วนกลางลอยฟ้า
เช่ือมต่อ 3 อาคารเข้าด้วยกนัเพื่อความสะดวกสบายของลกูค้าผู้อยู่อาศยั และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของการพกัอาศยัที่โดดเด่น
เหนือโครงการทัว่ไป 

นวัตกรรมการออกแบบห้องชุดเพื่อการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ใช้สอยสูงสุด (Unit Plan Innovation) 

บริษัทฯ ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ใช้สอยสงูสดุของห้องชดุในแต่ละโครงการ โดยทีมออกแบบของบริษัทฯ ได้
พัฒนา และออกแบบห้องชุดพักอาศยัให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ห้องชุดได้อย่างสูงสุด เช่น ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน 
เร่ิมต้นท่ีขนาดประมาณ 23-35 ตร.ม. โดยสามารถจดัสรรพืน้ท่ีใช้สอยได้อยา่งลงตวั และแบง่สดัสว่นได้เป็นห้องนัง่เลน่ ห้องนอน 
และห้องครัว นอกจากนี ้ห้องที่ได้รับความนิยมจากลกูค้าอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนพลสั โดยเป็นห้องชุด
ขนาดประมาณ 36 ตร.ม. แบ่งเป็น 1 ห้องนอน และ 1 ห้องเอนกประสงค์ ซึ่งห้องเอนกประสงค์ดงักลา่วนีส้ามารถปรับเป็นห้อง
ท างาน หรือห้องนอนเลก็ได้ เป็นต้น 

การเจาะกลุ่มลกูค้าด้วยกลยุทธ์น่านน า้สนี า้เงนิ (Blue Ocean Strategy) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการเจาะกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยทุธ์น่านน า้สีน า้เงิน (Blue Ocean 
Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึน้มาเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขนัในตลาดหรืออุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์แบบดัง้เดิมโดย
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บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึน้มาโดยใช้นวัตกรรม ( Innovation) หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง
ทางด้านผลติภณัฑ์ และสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั 

 จากกลยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการสร้างความแตกตา่งทางด้านผลติภณัฑ์ โดยการออกแบบรูปแบบโครงการที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) มีความโดดเด่น น่าดึงดูดต่อลูกค้า เพื่ อสร้างความแตกต่างจากโครงการ
คอนโดมิเนียมที่มีอยูใ่นตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ณ ปัจจบุนั รวมทัง้ การขยายการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ไปยงั พืน้ท่ีที่ยงัไม่มี
ผู้ประกอบการใดเข้าไปพัฒนาโครงการ เพื่อสร้างตลาดใหม่ และสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ  
ประสบความส าเร็จจากกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก อันเห็นได้จากการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีจาก
โครงการท่ีผา่นมา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบักลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาติเป็นอย่างยิ่งซึง่เห็นวา่เป็นกลุม่ลกูค้าที่มีศกัยภาพใน
การเติบโต เช่น กลุม่ลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น จีน ไต้หวนั และกลุม่ลกูค้าชาวสงิคโปร์ ที่มีแนวโน้มการซือ้และการลงทนุอสงัหาริมทรพย์ใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก รวมทัง้ลกูค้าจากกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ที่ก่อตัง้ในปี 
2558 โดยบริษัทฯ ได้ท าการตลาดเชิงรุก โดยจดัตัง้แผนกงานขายลกูค้าต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ดแูลลกูค้าต่างชาติ
ตลอดจนติดตอ่ประสานงานตวัแทนขายตา่งชาติ เพื่อให้เข้าถึง และสามารถท าการตลาดในตา่งประเทศได้โดยตรง สว่นทีมขาย
และทีมการตลาดซึ่งประจ าอยู่ตามส านกังานขายโครงการต่างๆ  ของบริษัทฯ มีความสามารถในการสื่อสารได้ทัง้ภาษาญ่ีปุ่ น 
และภาษาองักฤษ เป็นอย่างดี เพื่อรองรับลกูค้าชาวต่างชาติที่มีความสนใจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางด้าน
ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และภาษาองักฤษให้แก่ทีมขายและทีมการตลาดของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ     

การวางแผนการขายแบบเป็นทีมและเป็นระบบ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็นทีม โดยเมื่อลกูค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ จะมีทีมขายและทีมการตลาด
ร่วมกันน าเสนอข้อมูลโครงการแก่ลูกค้า โดยเร่ิมต้นจากเจ้าหน้าที่การตลาดจะเป็นผู้ อธิบายแนวคิด รูปลกัษณ์ สไตล์ ของ
โครงการ เพื่อจงูใจให้ลกูค้ามีความรู้สกึร่วม และอยากเป็นเจ้าของ ตอ่มาเจ้าหน้าที่ขาย และผู้จดัการขายของโครงการนัน้จะเข้า
มาน าเสนอข้อมลูโครงการ เช่น ขนาดพืน้ที่ห้อง ราคาห้องชุด เป็นต้น เพื่อปิดการขายกบัลกูค้ารายดงักลา่วซึง่หากเปรียบเทียบ
กบักรณีที่มีเจ้าหน้าที่ขายเพียงคนเดียว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ลกูค้าไม่พอใจการบริการของเจ้าหน้าที่ขายดงักลา่ว และท า
ให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขาย หรือในกรณีที่บริษัทฯ ต้องพึ่งพิงเจ้าหน้าที่ขายคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ อาจท าให้บริษัทฯ เสีย
ลกูค้าหากเจ้าหน้าที่ดงักลา่วลาออกไป ดงันัน้ นโยบายแผนการขายแบบเป็นทีมดงักลา่วถือเป็นหนึ่งในจุดแข็ งของบริษัทฯ ซึ่ง
สามารถช่วยเพิ่มอตัราสว่นความส าเร็จ (Success Rate) ในการปิดการขายกบัลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Centric) และบริการหลังการขาย 

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าที่ก าลงัตดัสินใจในการซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจดัให้มีบริการหลงั
การขายในหลายด้าน เช่น การรับประกนัคณุภาพของห้องชดุหลงัจากวนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ การอ านวยความสะดวกในการติดตอ่
ขอสินเช่ือที่อยู่อาศยักับสถาบนัการเงิน ซึ่งนอกจากจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ลกูค้าแล้ว ยงัช่วยให้บริษัทฯ สามารถวาง
แผนการโอนห้องชดุในอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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บริษัทฯ ได้จัดตัง้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยฝ่าย
ดงักลา่วจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ ตัง้แตข่ัน้ตอน การขอสนิเช่ือที่อยูอ่าศยักบัสถาบนัการเงิน การตรวจ
รับมอบห้องชุด การโอนกรรมสิทธ์ห้องชุด ตลอดจนการให้บริการหลงัการขาย (After Sale Service) อื่นๆ เช่น การบริการให้
ค าปรึกษาในการตกแต่งห้องชุด และการช่วยประสานงานในการจัดหาผู้บริการตกแต่งภายใน เป็นต้น  นอกจากนี ้บริษัทฯ 
เล็งเห็นความส าคญัของลกูค้าปัจจุบนัที่เคยซือ้ห้องชุดกบัทางบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้สิทธิพิเศษในการจองซือ้โครงการที่บริษัทฯ 
จะพฒันาแก่ลกูค้าเดิมของบริษัทฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอยา่งเป็นทางการ เพื่อเป็นการสร้างสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาว สง่ผล
ให้ลกูค้าหลายรายจะเป็นลกูค้าที่ได้รับการบอกตอ่จากลกูค้าที่เคยซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้บริการสนบัสนนุธุรกิจหลกั โดยได้ด าเนินการผา่นบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ พรีโม พร็อพเพอร์
ตี ้โซลูชั่น ซึ่งให้บริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุดแก่ลูกค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถบริการลกูค้าหลงัโอนกรรมสิทธ์ิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลกูค้า เพื่อให้เป็นลกูค้าอยา่งตอ่เนื่องส าหรับโครงการอื่นๆ ในอนาคต 

รวมทัง้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการบริการ ที่เรียกว่า Hotel Service ให้บริการแม่บ้านท าความสะอาด (โดยเน้นในแบรนด์ 
Notting Hill เป็นหลกั) เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือความคาดหมายส าหรับโครงการอาคารชุดในระดับกลาง โดยมี
ให้บริการโดยเฉลี่ย 2 ครัง้ต่อเดือน (มีทัง้แบบรวมในค่าส่วนกลางและแบบซือ้บริการเพิ่มเติม) จากการด าเนินการแล้วในบาง
โครงการพบวา่เป็นท่ีช่ืนชอบของลกูค้าอย่างมาก และสร้างการตอบรับให้กบัโครงการเป็นอยา่งดี 

การก าหนดราคาขาย 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาขายโดยพิจารณาจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ท าเลที่ตัง้ ต้นทนุที่ดิน และการก่อสร้าง
โครงการ โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาขายห้องชดุเบือ้งต้น ตัง้แต่ช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้น และจะ
ก าหนดราคาขายจริงเมื่อเปิดขายโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดราคาขายแต่ละหน่วยแตกต่างกันโดยขึน้อยู่กับจ านวนชัน้ 
ต าแหนง่ที่ตัง้ของห้อง และทศันียภาพของห้องชดุ รวมถึงระยะเวลาในการเปิดขายโครงการ ได้แก่ ช่วงเปิดขายก่อนการก่อสร้าง 
ช่วงการก่อสร้าง และช่วงโครงการแล้วเสร็จ โดยมีสดัสว่นในการขายเฉลีย่ประมาณร้อยละ 60 25 และ 15 ของมลูคา่โครงการ   

อย่างไรก็ดี ราคาขายของแต่ละโครงการจะเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของ
ผู้ประกอบการอื่นในท าเลที่ตัง้ใกล้เคียงกนั โดยบริษัทฯ ค านงึถึงราคาขายต่อห้องที่เหมาะสมกบัก าลงัซือ้ของลกูค้า การออกแบบ
พืน้ที่ห้องที่เหมาะสมกบัความคุ้มคา่กบัสิง่ที่ลกูค้าจะได้รับ รวมไปถึงการรักษาระดบัก าไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม
ตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายไว้ 

การส่งมอบงานได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เพื่อให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจวา่การก่อสร้างโครงการจะเป็นไปตามมาตรฐานการกอ่สร้างที่ถกูต้องครบถ้วนตามแบบที่
ตกลงไว้ และสามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ลกูค้าได้ทนัตามเวลา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์
ท างานร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้บริษัทฯ ได้ว่าจ้ างบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง (Construction 
Management) มาท าหน้าที่ควบคมุดแูลเร่ืองคณุภาพ และการควบคมุการท างานก่อสร้างของผู้ รับเหมาในแตล่ะโครงการอยา่ง
ใกล้ชิด ท าให้การพฒันาโครงการที่ผ่านมาของบริษัทฯ สามารถสง่มอบงานให้ลกูค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ซึ่งท าให้
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บริษัทฯ สามารถบริหารการเงินและต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และสามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าของ
บริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

การวางภาพลักษณ์บริษัทฯ  

บริษัทฯ วางภาพลักษณ์และต าแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ  อย่างชัดเจนโดย บริษัทฯ เน้นการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะทางด้านรูปแบบของโครงการที่โดดเด่น โดยน าจุดเด่นของสถานที่ส าคญัต่างๆ ทัว่โลก เช่น สถาปัตยกรรม 
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานและประยกุต์ใช้กบัการด าเนินชีวิตของคนเมืองยคุใหม่ได้เป็นอยา่งดี 
ท าให้ลกูค้าจดจ าช่ือบริษัท ”Origin” วา่เป็นบริษัทฯ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มคา่ตอ่การซือ้ห้องชดุเพื่ออยูอ่าศยั หรือ
เพื่อการลงทนุอย่างแท้จริง และการเข้าพฒันาโครงการในพืน้ท่ีใหม ่(Virgin Area) ที่ยงัไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมมากนกั โดย
พิจารณาจากศกัยภาพของพืน้ที่ และก าลงัซือ้ของประชากรที่อยู่อาศยัในบริเวณนัน้ รวมถึงการพฒันารูปลกัษณ์เฉพาะให้ตรง
ตามกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้อยา่งชดัเจน 

2.3        กลยุทธ์ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานที่มีคณุภาพและมีวิสยัทศัน์ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ 
เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นอยา่งดี ท าให้ระบบการท างานภายในของบริษัทฯ  มี
ความชัดเจนโปร่งใส ประกอบกับการน าแนวคิดใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้ในการพฒันาองค์กร และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ การคดัเลือกทีมงานมืออาชีพ เช่น บริษัทออกแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน และ
บริษัทออกแบบภมูิสถาปัตย์ เป็นต้น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความส าคญักับพนกังานทุกคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นใ ห้พนกังานมีความรู้ และพืน้ฐานใน
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และจดัอบรมในด้านตา่งๆ เช่น การอบรมภาษาญ่ีปุ่ น-ภาษาจีน และการอบรมด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็น
ต้น ทัง้นี ้พนกังานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมัน่ และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  โดยบริษัท ฯ 
ต้องการให้พนกังานมีสว่นร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ และมุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ และบริการใหม่ที่สามารถตอบโจทย์กลุม่
ลกูค้าเปา้หมายได้เป็นอยา่งด ีเนื่องจากบริษัทฯ เช่ือวา่แนวทางดงักลา่วนี ้ จะสามารถขบัเคลือ่นให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และ
สามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน และท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาพนกังานท่ีมีคณุภาพให้อยูก่บับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

 

2.4          กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัอยา่งต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพงึ
พอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการออกแบบภายนอกอาคาร และการออกแบบห้องชดุเป็น
อนัดบัแรก ซึง่จะต้องมีการวางแผนการออกแบบให้มเีอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งาน
ห้องชดุที่คุ้มคา่ (Best Function Unit Plan Design) ซึง่ถือเป็นจดุเดน่ท่ีส าคญัของโครงการของบริษัทฯ  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและวิจยั มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการวิจยั เพื่อก าหนดท าเลที่จะท าพฒันาโครงการโดยพิจารณา
ถึงการเติบโตของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัจากปัจจยัการเปลีย่นแปลงเชิงศกัยภาพของท าเลตา่งๆ รวมทัง้สถานการณ์การแขง่ขนั
และอปุทานในแตล่ะท าเล รวมถึงการศกึษาวิจยัถึงลกัษณะความต้องการของผู้บริโภคเพื่อก าหนดรูปแบบ และระดบัราคาสนิค้า
ในโครงการ อีกทัง้มีฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบการพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ เพื่อให้โครงการ
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สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สดุ ทัง้นีเ้พื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และสอดคล้องกับ
ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา รวมทัง้สร้างความพงึพอใจสงูสดุในการอยูอ่าศยัในโครงการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทฯ ได้มี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัการอยู่อาศยัและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทัง้มี
การรวบรวมข้อมลูการส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการของลกูค้าภายหลงัจากการเข้าซือ้ห้องชุดของบริษัทฯ จากฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพัฒนาโครงการ และฝ่ายลูกค้าสมัพันธ์ เป็นต้น จากนัน้จึงท าการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดงักลา่วและน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ทัง้ทางด้านรูปแบบอาคาร รูปแบบห้อง ขนาดพืน้ที่
ห้อง การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ การใช้ประโยชน์พืน้ที่ใช้สอย และความต้องการด้านบริการ การอ านวยความสะดวกด้านตา่งๆ ให้
เหมาะสมกบัความต้องการและการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั ของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อต่อยอดและขยายตัวไปยังธุรกิจพัฒนาและบริการด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยา่งครบวงจร รวมทัง้การเติบโตอยา่งยัง่ยนื
ของบริษัทฯ อีกด้วย 

2.5       การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด 

 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการก าหนดวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญักบัการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมลูของตลาด กลไลและความเปลี่ยนแปลงของตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ในภาพรวมเสมอ เพื่อเป็นฐานข้อมลูส าคญัในการจดัท ากลยทุธ์ หรือแผนงานของบริษัทฯ ให้ทนัต่อเหตกุารณ์
ของตลาด และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัทฯ 

 โดยบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลูในการติดตาม ท าการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นนีเ้พื่อควบคมุให้กล
ยทุธ์ของบริษัทฯ ยงัคงสอดคล้องและมีประสทิธิภาพกบัเปา้หมายการด าเนินงานประจ าปี 
 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และองค์กรที่ก ากบัดแูลให้ความส าคญักบับทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ซึง่ถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นมากขึน้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัในการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยที่
มีคณุภาพและสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการคดัเลือก สรรหากรรมการ โดยพิจารณาควบคูไ่ปกบัแนวปฏิบตัิที่ดี
ในการสรรหาแต่งตัง้กรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการชดุตา่งๆ และเน้นคณุสมบตัิที่หลากหลายทัง้ใน
ด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถในด้านที่เป็นประโยชน์กบับริษัท รวมทัง้ก าหนดให้กระบวนการในการสรรหามีความ
โปร่งใสเ่พื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอก 

 ในปี  2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้ก าหนดองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่
จ าเป็นต้องมีในคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อมาช่วยให้คณะกรรมการในแตล่ะชุดสามารถก าหนด
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นโยบาย กลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยสรุปเป็นตารางความรู้ความ
ช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการในแตล่ะชดุ (Board Skill Matrix) ได้ดงันี ้

3.1 กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 
คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดซึ่งมีความ
เข้มงวดไมน้่อยกวา่คณุสมบตัิที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ทัง้นีก้รรมการไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทฯ จะให้ความส าคญักบับุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการ
ท างานท่ีดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องค์กร สามารถอทุิศเวลา
ให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยงัจะค านึงถึงคุณสมบตัิที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยปัจจุบนักรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้  11 ท่าน มี 8 ท่านที่เป็นกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารท าให้
สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งอิสระ  

 ในการแต่งตัง้กรรมการบริษัท บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
หรือพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  โดยบุคคลดงักล่าว
จะต้องมีคณุสมบตัิครบตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ /หรือ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอยา่งไรก็ตามการแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ะต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นีข้้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ใน
กรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3)  บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้โดย
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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 ทัง้นีน้อกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคณุสมบตัิ
หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงหรือ (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ตาม
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริม
ทรัพย์ 

- - - - - / / - / / - 4 

ความเชี่ยวชาญทางบญัชแีละการเงิน / / - / - / - - / - / 6 

ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย - - - - - - / / - - - 2 

ความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - / - / - - - - / - - 3 

ความเชี่ยวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ / - - / - - - / - - - 3 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

- - - - / / /  / / / 6 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด / - - - - / - - - - / 3 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / / - - / / / 9 

3.2  กรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ จะคดัเลือกบคุคลที่จะมาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรือ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องทัง้นี ้จ านวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ 3 คน 

 คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี
เก่ียวข้อง ดงันี ้
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1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

3.   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของกรรมการอิสระ
รายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่
มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวม
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 4 ทา่นจากกรรมการบริษัทจ านวน 11 ทา่น หรือคิดเป็นอตัราสว่น  1 ใน 3 

3.3  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

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

1. ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

4. ไม่ เ ป็นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บ ริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยล าดับ เดียวกัน เฉพาะที่ เ ป็นบริษัท  
จดทะเบียน 

5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ ที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมดท าการเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ให้บคุคลใดที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Skill 
Matrix) ตามรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - - - 0 

ความเชี่ยวชาญทางบญัชแีละการเงิน / - / 2 

ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย - - - 0 

ความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / - / 2 

ความเชี่ยวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ - - / 1 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - - - 0 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด - - - 0 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / 3 

3.4  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อก าหนดนโยบายด้านการสรรหาบคุคล
ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และกลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการ หรือ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ นอกจากนี ้ยงัมีบทบาทส าคญัในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไป
ตามเปา้หมาย 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(Skill Matrix) ตามรายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 

ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - - - / - 1 

ความเชี่ยวชาญทางบญัชแีละการเงิน / / - - / 3 
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ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย - - - - - 0 

ความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - / - - - 1 

ความเชี่ยวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ / - - - - 1 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - - - / / 2 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด / - - - / 2 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / 4 

3.5  กรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ในการ
บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองตา่งๆ ก่อน
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามการด าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  3 คน ทัง้นีอ้งค์คณะของ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยผู้บริหารสงูสดุในสายงานตา่งๆ และกรรมการผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก   

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริหาร (Skill Matrix) ตามรายช่ือ
คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 

ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ / / - / / - - 4 

ความเชี่ยวชาญทางบญัชแีละการเงิน - - / - - - / 2 

ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย / - - - - - - 1 

ความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ - - - - - / - 1 

ความเชี่ยวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ - - - - - - - 0 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ / / / / - / - 5 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด - - / / - / - 4 
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ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
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ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ - / / / / - / 5 

3.6  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2558 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 
ทา่น ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะถกูแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(Skill Matrix) ตามรายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 

ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 

นา
ยส

หัส
 ต
รีท

พิย
บุต

ร 

นา
ยเ
มธ

า 
จัน

ทร์
แจ่

มจ
รัส

 

นา
ยลั

กษ
ณ
ะน้

อย
 พ
ึ่งรั
ศมี

 

นา
ยพ

ีระ
พง

ศ์ 
จรู

ญ
เอ
ก 

นา
งอ

าร
ดา

 จ
รูญ

เอ
ก 

นา
ยสุ

ริน
ทร์

 ส
หช

าต
โิภ
คา

นัน
ท์ 

นา
งส

าว
กน

กไ
พล

ิน 
วไิ
ลแ

ก้ว
 

รว
ม 
(ค
น)

 

ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - / - / - / - 3 

ความเชี่ยวชาญทางบญัชแีละการเงิน / / / - / - / 5 

ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย - - - - - - - 0 

ความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / - - - - - - 1 

ความเชี่ยวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ - - / - - - - 1 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - / - / / - / 4 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด - / / - / - - 3 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / / / 7 
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความส าคญัในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการ
สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตาม
นโยบายและกลยทุธ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการสรรหาผู้บริหารและบคุลากร คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้บริษัทฯ มีการก าหนดทกัษะ ประสบการณ์และ
คุณลกัษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร และหรือบุคลการในแต่ละด้านไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธิในการสรรหา
บคุลากรท่ีตรงตามความต้องการตามแผนการสรรหาของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
คณุสมบตัิในการสรรหาและแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ อนัได้แก่ ต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่าย ประธานอ านวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 หลกัเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสมรรถนะด้านบริหาร (Managerial 
Competency) ประกอบไปด้วยทกัษะภาวะผู้น า ทกัษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทกัษะการบริหารโครงการ ทกัษะการบริหาร
ความเสี่ยง และทักษะการบริหารธุรกิจ ส่วนที่สองเป็นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง 
ความรู้ ทกัษะและ คณุลกัษณะที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลเุปา้หมายที่วางไว้ เช่น ทกัษะด้านการ
วิเคราะห์ข้อมลู ทกัษะด้านการออกแบบ ทกัษะด้านการวางแผนและการจดัการ เป็นต้น 
 นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหายงัก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และประเมินผลของผู้บริการระดบัสงูอีกด้วย โดย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงุที่บริษัทฯ จดัสรรให้นัน้ มีทัง้ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน อาทิเช่น เงินเดือน โบนสั ส าหรับระยะ
สัน้รวมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน (ESOP) ในระยะยาว 
และค่าตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน เช่น สวสัดิการการรักษาพยาบาล การพฒันาบคุลากรโดอยการอบรมทัง้ภายในและภายนอก 
เป็นต้น 
 และทกุๆ สิน้ไตรมาส และสิน้ปีจะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสูง ผู้บริหาร และพนกังานตาม
เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด เพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีตรงกบัผลการด าเนินงานและสอดคล้องกบัเปา้หมายของบริษัทฯ 
 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการท างานร่วมกนักบัผู้มีสว่นได้เสยีหลายฝ่าย การบริหารจดัการผลประโยชน์เป็นสิง่ที่
บริษัทฯ ระมดัระวงัและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กบัทกุฝ่าย โดยปฏิบตัิตามบทกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัดเพื่อ
คุ้มครองสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร คูค้่า ลกูค้า เจ้าหนี ้รวมถึงสงัคมโดยรวม 
 

5.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
บริษัทฯ ตัง้มัน่ในความยตุิธรรม และความมีคณุธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตัิตอ่ผู้หนึ่งผู้ ใดอยา่งไม่

เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสมัพนัธ์ส่วนตวัตดัสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชือ้ชาติ สัญชาติ 
ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่สงัคมและชมุชน และถือเป็นภารกิจหลกัที่จะสร้างสรรค์โครงการ 
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชน โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายไว้
ดงันี ้ 
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1. ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแขง่ขนัได้ในระยะยาว 
และแบ่งปันผลก าไรให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม รวมทัง้น าเสนอข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั 

2. พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน 
(KPI) ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการประเมินแบบ  360 องศา เพื่อให้สะท้อนผลการปฏิบตัิ
ตามความเป็นจริง นอกจากนีผ้ลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนบัสนนุเร่ือง
การศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทัง้บริษัทฯ ยังจัดตัง้
กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานและสวสัดิการตา่งๆ ก ากบัดแูลเร่ืองความปลอดภยั และสขุอนามยัที่ดี
ในสถานท่ีท างาน ดงันี ้

1) พิจารณาคดัเลือกพนกังานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจุในต าแหน่งที่สงูขึน้ก่อน
การสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัทฯ มุ่งสรรหาและคดัเลือกพนกังานที่มีความรู้  
ความสามารถ มีทศันคติที่ดี เข้ากบัองค์กรได้มาร่วมงานกบับริษัทฯ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแตล่ะ
หนว่ยงาน โดยค านงึถึงการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

2) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน  และดูแล
พนกังานทุกระดบั ให้ได้รับการพฒันาตามทิศทางดงักล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถท างานใน
หน้าที่ปัจจบุนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสงูขึน้ในอนาคต 

3) บริหารคา่จ้าง เงินเดือน และสวสัดิการ ให้เป็นไปโดยยตุิธรรมและทดัเทียมกบับริษัทชัน้น า และปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะในปัจจบุนัอยูเ่สมอ และจะใช้ระบบคณุธรรม (Merit System) ในการเลือ่นขัน้เงินเดือน 
และการเลื่อนต าแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละบคุคลประกอบ
กนั 

4) ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันท างาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกนั ซึ่งถือเป็นวฒันธรรมองค์กรที่ส าคญัของบริษัทฯ ซึ่งท าให้ผลประการของบริษัทฯ สามารถเติบโต
แบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 

(1) กระบวนการสรรหาบุคลากร 
บริษัทฯ มีการก าหนดคณุสมบตัิของพนกังานอย่างชดัเจนตามลกัษณะงาน  ไม่น าความแตกต่างด้านเชือ้

ชาติ สผิีว เพศภาวะ ศาสนา สญัชาติ ภมูิหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมอืง อายหุรือความทพุพลภาพ มาเป็น
ปัจจยัในการพิจารณาและตดัสนิการจ้างงาน โดยจะคดัเลอืกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกระบวนการคดัเลอืกตาม
วิธีการที่ก าหนดไว้ นอกจากนีห้ากมีต าแหน่งงานวา่งลงหรือมีต าแหนง่งานใหมเ่กิดขึน้ บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะสรรหา
บคุลากรที่เหมาะสมจากพนกังานภายในของบริษัทฯ ก่อนการคดัเลือกจากบคุลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไมม่ีบคุคลที่
เหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก  โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้  
ความสามารถ มีทศันคติที่ดี เข้ากบัองค์กรได้มาร่วมงานกบับริษัทฯ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแตล่ะ
หนว่ยงาน โดยค านงึถึงการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

(2) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาบคุลากรทกุระดบั โดยมีนโยบายการพฒันาพนกังานอยา่ง

ต่อเนื่องเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพ และความสามารถของพนกังานโดยสนบัสนนุทัง้การจดัการฝึกอบรม
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ให้แก่พนกังานและมีสวสัดิการสนบัสนนุเร่ืองทนุการศกึษาต่อให้แก่พนกังานโดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ  
มีการพฒันาฝึกอบรมพนกังานอยา่งตอ่เนื่องทัง้ภายในและภายนอกบริษัท  เช่น ให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานใน
การเพิ่มศกัยภาพในการท างาน และความรู้ด้านอื่นๆ ทัง้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ การพฒันา
บคุลิกภาพของพนกังาน หรือสวสัดิการต่างๆ รวมถึงสง่พนกังานไปอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ โดยน าความรู้ที่ได้มาใช้กบัการท างานหรือปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ 
รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการท างานเป็นทีม  รักษาความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานด้วยกันและ
ระหวา่งหวัหน้างานและผู้ปฏิบตัิงาน  โดยในช่วงที่ผา่นมาบริษัทได้มีการจดัเก็บชัว่โมงการอบรมของพนกังาน 

  
ปี จ านวนพนักงาน / คน จ านวนการอบรมรวม (ชม.) จ านวน ชม./คน 

2559 396 5,203.5 ชัว่โมง 13.1 ชัว่โมงตอ่คน 
2560 706 8,930.0 ชัว่โมง 12.6 ชัว่โมงตอ่คน 

 
บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาและส่งเสริมความรู้แก่พนกังาน  รวมไปถึงเร่ืองของการสร้างความสขุในการ

ท างาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทัง้ปี เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริมการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีของพนกังานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน ลดปัญหาเร่ืองของการสื่อสารระหว่าง
แผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตา่งๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม)  

 
(3) การจ่ายผลตอบแทนในการท างาน 
บริษัทฯ จัดให้มีเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนักงาน  และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่

เหมาะสมตามศักยภาพ ต าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่ม
คา่ตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่พนกังาน ซึง่
สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนกังานได้รับ
เป็นประจ าทกุเดือนแล้ว ในทกุต้นปี บริษัทฯ จะก าหนดเป้าหมายการท างานท่ีชดัเจนร่วมกบัพนกังานโดยมีดชันีชีวดั
ความส าเร็จ (KPI) ในการค านวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (โบนสั) ทัง้ยงัจดัให้มีสวสัดิการอื่นๆ แก่พนกังาน 
และมีกิจกรรมส าหรับพนกังาน เช่น จดังานปีใหมแ่ละจบัสลากให้รางวลัพิเศษกบัพนักงานจ านวนมาก และกิจกรรม
งานเลีย้งกลางปีเพื่อมอบรางวลัให้แก่พนกังานและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีภายในองค์กร  (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
หวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

 
(4) สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
บริษัทฯ จดัให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม  

เช่น การก าหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภยับริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ โดยก าหนดให้พนกังานต้องสวมหมวก
นิรภยัทกุครัง้เมื่ออยู่บริเวณพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อระบบป้องกนัอบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบตัิงาน 
การจดัให้มีสถานท่ีท างานที่สะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ ทัง้จากอคัคีภยั และโรคภยั เป็นต้น 
ในสว่นของพนกังานบริษัทจดัให้มีสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล (รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม) 
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3. ลูกค้า :  บริษัทฯ เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ มีความกระตือรือร้น  
พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตัง้ใจ และใสใ่จ เพื่อให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบั
สินค้าของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ดูแลผู้ รับบริการดจุญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และ
น่าเช่ือถือ เน้นรักษาความลบัของลกูค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดย
มิชอบ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิพืน้ฐานของผู้บริโภค  อาทิ การผลิตที่อยู่อาศยัที่มี
คณุภาพ และบริการหลงัการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุ 
อีกทัง้ยงัมุง่มัน่ท าการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมของโครงการอาคารชดุให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ  
(Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า  (Best Function Unit Plan 
Design) จัดตัง้ Call Center เบอร์ 02 300 0000 เพื่อตอบค าถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสยัเพื่อเป็น
ช่องทางให้ลกูค้าสามารถติดตอ่กบับริษัทฯ ได้โดยตรง 

4. คู่ ค้า :  การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิต่อคู่ค้าตาม
สญัญาที่ตกลงกนัและยดึมัน่ตามหลกักฎหมาย และปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามหลกักการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(CG) โดยบริษัทฯ มีการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ในการ
จดัซือ้ จดัจ้างผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้มีโอกาศเข้ามาประมลู
งานตามขัน้ตอน และเป็นการคดัเลอืกคูค้่าที่เหมาะตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 

5. คู่ แข่ง :  บริษัทฯ ยึดหลกัการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ ไม่สุจริตเพื่อ
ท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า การแขง่ขนัจะไปเป็นอยา่งเป็นธรรม  

6. เจ้าหนี  ้:  บริษัทฯ ปฏิบัติตามสญัญาและกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อช าระหนีใ้ห้กับเจ้าหนีท้ี่ให้การ
สนบัสนนุเงินกู้ของบริษัทฯ 

7. สังคม :  บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม รวมทัง้ให้
การสนบัสนนุกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกือ้กูลสงัคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม เป็นไปตามโครงการ
ช่วยเหลือสงัคม (CSR) ที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการตลอดมา อีกทัง้จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา และจะดแูลเอาใจใสเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม มีนโยบายที่
ให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ  
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

 
5.2  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการดแูลผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  
ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วย

กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
จดหมาย ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
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 ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  
เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260  

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

mail ในระบบของบริษัทฯ หรือ กลอ่งสือ่สารภายในองค์กร ท่ีจะสื่อสารโดยตรงกบัผู้บริหารระดบัสงู 
 
5.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ) สามารถ

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

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะน าเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 
 

 5.4   ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น 
เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ การจดัประชุมและการแถลงข่าวตา่งๆ รวมทัง้การใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่
สามารถรับ-สง่ข้อมลูได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว รวมทัง้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเร่ืองดงักลา่วด้วย 
 
 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบายที่ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ และยดึมัน่
คณุธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางใน
การประพฤติปฏิบตัิที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ 

ดงันัน้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทในทกุรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้แสดง
เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรก าหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิส าคญัเพื่อเป็นแนวทางในการน าไป
ปฏิบตัิ กลา่วคือ ไม่กระท าหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่า่กรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริต
หรือคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด  จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในช่วยให้บริษัทฯ 
บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และช่วย
ค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ค าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนว
ทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

http://www.origin.co.th/


  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

 
 

สว่นท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 111 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

บริษัทฯ ให้ความมัน่ใจต่อนกัลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทนัเวลา 
โปร่งใส และเท่าเทียมกนั ทัง้ข้อมลูทางการเงินและผลการด าเนินงาน สว่นข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องได้รับการดแูลโดยกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั ตลอดจนวิธีปฏิบตัิของบริษัทฯ เพื่อป้องกนัไม่ให้ความลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหลไปยงัคู่แข่งทางการค้า ตามข้อก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมลูผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) แล้ว 
ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น าเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่งช่วยให้ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมกนัและเช่ือถือได้ 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีหนว่ยงานและบคุคลที่จะประสานและให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทนุกบับริษัทฯ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ยงัเปิดโอกาสให้มีการชีแ้จงพบปะและตอบข้อซกัถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ 
 

6.1   การรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอตอ่
ผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงินรวมทัง้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจดัท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด
และมีความเป็นอิสระดแูลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ จดัการดแูลให้รายงาน
ทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถกูต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัเพียงพอครบถ้วน สมเหตสุมผล 
และเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
 คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ  เป็นระยะ 
เพื่อให้มีการบนัทึกข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วน มีการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและมีความสจุริตตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด 
และไม่ด าเนินการใดอนัเป็นการละเมิดกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่ทาง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงติดตามผลจากการเข้าตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมออีกด้วย 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ 
มีรายงานทางการเงินที่ถกูต้องชดัเจน และทนัเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผย
ข้อมลูให้ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ตามข้อก าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการท่ีเก่ียวโยงหรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและ
ความสมเหตสุมผลก่อนที่จะด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
 6.2   การบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการท าหน้าที่พิจารณาและน าเสนอนโยบาย 
แผนงาน และผลการปฏิบตัิงานตามแผนตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสีย่ง ครอบคลมุถึงทกุหนว่ยงานใน
บริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวิสยัทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการ
ปฏิบตัิงานด้านอื่นๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการ
แก้ไขและผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน และก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล 
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 ทัง้นี  ้ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทที่ส าคัญตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่
ขยายตวัอย่างรวดเร็ว รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะมาตรการที่ครอบคลมุเพื่อให้บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหาร
ความเสีย่งและจดัเตรียมแนวทางในการปอ้งกนัอยา่งถ่ีถ้วน 
 
 6.3   การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้านทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษา และดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนดล าดบัขัน้
ของอ านาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวก าหนดระเบียบการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินระบบควบคมุภายใน และ
สอบทานการปฏิบตัิงานทัง้หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนนุให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นสจ ากัด ที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ เป็นอิสระ เพื่อ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลยิ่งขึน้  

 
 6.4   การท ารายการของกรรมการ 

1)   บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น การถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ ให้ทราบทกุครัง้ 

2)   บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3)   บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายว่าการท ารายงานระหว่างกันที่ส าคญัต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1  เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีเลขานกุารบริษัทขึน้ โดยแตง่ตัง้ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย ท าหน้าที่เลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1)  ให้ค าแนะน าและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
2)  ดูแลให้มีการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและข้อแนะน าของ

คณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบตัิ 
3)  รับผิดชอบในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญัตา่ง ๆ 
4)  ก ากบัดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
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5)  ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
6)  ติดตอ่สือ่สารกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 
 

7.2  งานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations) ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ที่เก่ียวข้องทุกกลุ่ม ทัง้พนักงาน ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้
นกัวิเคราะห์อยา่งเทา่เทียมกนั เป็นธรรม และทัว่ถึง ผา่นกิจกรรมสือ่สารท่ีหลากหลาย 
 

  ข้อมลูติดตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 
นางสาวฐิติมา  กลุจิตติอมร 
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 ที่อยู ่ :  ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท  
   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
 อีเมล์  : ir@origin.co.th 
 เว็บไซต์    : www.origin.co.th 
 โทรศพัท์  :  (662) 030 0000 
 Fax  : (662) 398 9994 
 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น  

 ในสว่นนี ้แตเ่ดิมบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในหมวดสทิธิของผู้ ถือหุ้น
ซึง่สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัินี ้

8.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้นจึงให้ความส าคญั เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นทุก
รายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง สิทธิพืน้ฐานที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
อย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ
บญัชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับสว่นแบ่งก าไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียม 
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ  ทนัเวลาและเท่าเทียม
กนั ตลอดจนการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงได้อยา่งเตม็ที่ และในกรณี
ที่มีเหตกุารณ์ใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศให้
ทราบโดยทนัที ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมถึงหลกัเกณฑ์อื่นๆ  ที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ 
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 8.2  การประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.) ในการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะก าหนดวนั เวลาและสถานที่จัด

ประชุมทัง้ในเร่ืองสถานที่ และเวลาที่เหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วม
ประชมุ โดยบริษัทฯ จะไมจ่ดัประชมุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และจะเร่ิมประชมุในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกกบัการเข้าร่วม
ประชุม และผู้ ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งหลกัฐานการลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ  ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบ
ความถกูต้องก่อนวนัประชมุ นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะเลอืกสถานที่จดัประชมุทีส่ะดวกในการเดินทางมาร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ จดัประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 3 ครัง้ โดย ครัง้ที่ 1 และ 2 จดัประชมุ ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่  333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  และครัง้ที่ 3 จดัประชมุ ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการ  ประชุมไบเทค ห้อง MR 211–213ชัน้ 2 เลขที่  88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 โดยทัง้ 3 แหง่ ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางมาประชมุได้สะดวกเนื่องจากมีระบบขนสง่มวลชน ทางดว่นศรี
รัช และทางดว่นบางนา ตามล าดบั ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดัสง่แผนท่ีของสถานท่ีประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืเชิญประชมุทกุครัง้  

2.) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระ
ต่างๆ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้า
ร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุโดยจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า
ไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการเผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการ
ประชมุตามวาระตา่งๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบน website ของบริษัทฯ อยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุอีกด้วย 

ทัง้นีใ้นวนัประชมุ ทางบริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าที่และตวัแทนของที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท าการตรวจสอบความถกูต้อง
ครบถ้วนของหนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาบตัรประชน ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือบตัรข้าราชการใน
กรณีบคุคลธรรมดา และหนงัสอืรับรองบริษัท ส าเนาบตัรกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ในกรณีนิติบคุคล 

3.) บริษัทฯ จดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่อติดในหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ หรือกรรมการอิสระโดยไมค่ิด
คา่ใช้จา่ย ณ จดุรับลงทะเบียน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

4.) บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยประธาน
กรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ นอกจากนีย้งัมีผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชีภายนอกหรือตวัแทน ที่
ปรึกษากฎหมายหรือตวัแทน เข้าร่วมประชมุเพื่อรับฟังความเห็น ตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

5.) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงจ านวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม ทัง้ที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะเพื่อรับทราบถึงองค์ประชุมที่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนีท้าง
ผู้ด าเนินการประชุมจะอธิบายวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะพิจารณา
และลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีก าหนด โดยไมเ่ปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั หรือเพิ่มวาระการประชมุในการประชมุอยา่งกะทนัหนั 
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและ
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ข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุมด้วย โดยในปี 
2560 ที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมม่ีการเพิ่มวาะอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุให้ทางที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

และในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ บริษัทฯ ใช้วิธีการลง – นบัคะแนนเสียงแบบบาร์โค้ด (Barcode) โดยก่อน
เร่ิมประชุม ผู้ด าเนินรายการจะขอตวัแทนผู้ ถือหุ้นเพื่อมาท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนบัและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
สามญัประจ าปี และวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยมีการเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมทกุครัง้ และมีการแจ้งวิธีการลง – นบัคะแนน
เสยีงก่อนการประชมุ และในทกุวาระการประชมุ ประธานท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เท่าเทียมกัน ก่อนที่จะท าการลงคะแนนและเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 
พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

6.) บริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยน าข่าวสารต่างๆ และ
รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชมุลว่งหน้า เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวกและครบถ้วน  

7.) การจดบนัทึกรายงานการประชุม ให้บนัทึกให้ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกประเด็นซกัถามและ
ข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และบริษัทฯ จะน ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงน าส่งรายการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่มีการประชุมผู้ ถือหุ้น หรือน าสง่ไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด 

8.) ภายหลงัการประชมุ บริษัทฯ จะท าการแจ้งมติการประชมุผุ้ ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงในแตล่ะวาระให้ผุ้ ถือหุ้น
รับทราบ ผา่นการแจ้งขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.origin..co.th เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุได้รับทราบผลการประชมุโดยทนัทีและเทา่เทียมกนั 

9.) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ปอ้งกนัปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สญูหาย หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้นลา่ช้า 

บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในด้านตา่งๆ และไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสทิธิหรือ
ลดิรอนสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  

8.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น    
  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดแูลให้ผู้บริหารและพนกังาน ท างานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีความส านกึ
ในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตัิงาน เพื่อท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือถือ  และยอมรับในการตดัสินใจว่าการ
ด าเนินการใดๆ กระท าด้วยความเป็นธรรม และค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย 
          นอกจากนี ้ยงัต้องให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนไมว่า่จะด้วยการแสดงความเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัตา่งๆ รวมทัง้การเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท และ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  การจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามความเป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทัง้นี ้
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การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี และต้อง
น าเสนอนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย 

และบริษัทฯ จะท าการแจ้งมติการประชุมผุ้ ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผุ้ ถือหุ้นรับทราบ ผ่านการ
แจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.origin..co.th รวมถึงการจดัท ารายงานการประชมุ
ฉบบัสมบรูณ์ที่มีการบนัทึกรายละเอียดการประชมุอย่างถกูต้องครบถ้วนให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้ามาตรวจสอบและแจ้งแก้ไขได้
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทท าการเผยแพร่รายงานการประชมุให้รับทราบ 

 
9.2    คณะกรรมการชุดย่อย 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยจ านวน  4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

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. นายพส ุลปิตพลัลภ กรรมการ 
8.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  
9. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 
10.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ กรรมการอิสระ  
11.  นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการอิสระ  

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 

(1) วาระการด ารงต าแหนง่ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา  ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้โดยที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
4. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง 

5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2557 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการบริษัท และมติ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ 
ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัท า 

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

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท  

5. ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดั
ให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

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

8. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการ
ปรับใช้นโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้วา่บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่น
เก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 
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9. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และ
ก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธี
ควบคมุเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

10. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหนง่ ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

11. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ที่แตง่ตัง้ เพื่อ
ช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท า
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

12. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึง่
อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่ วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง) เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนมุตัิไว้แล้ว 
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9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 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 

โดยมีนางสาวรัมภ์รดา  แข็งแรง ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นางสาวสจุารี จันทร์สว่าง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงิน  

(1) วาระการด ารงต าแหนง่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่ เท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีที่ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็น
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่1/2557 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 และครัง้ที่ 11/2559 
เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

1.  รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

-  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงิน
อยา่งถกูต้องนา่เช่ือถือและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ และบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีกฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

-  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

-  สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

-  จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. การควบคมุภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสีย่งและมาตรการในการจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 
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-  สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

3. การตรวจสอบภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและก ากับให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาเสนอแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

-  พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

-  อนมุตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภทและ
ระดบัความเสีย่งของบริษัทฯ 

-  สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ 

-  ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกันรวมทัง้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มี
ความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั 

4. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

-  สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

-  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่า
รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

5. การจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงันี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง และความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) พิจารณา และสอบทานการตรวจสอบภายในและพิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชีภายนอก 

(ฉ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ช) จ านวนการประชมุ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
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(ซ) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
และให้ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ญ) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ 

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรได้แก่รายการที่เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายในการฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น 

7.  หน้าที่อื่นๆ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ ในกรณีจ าเป็นโดย
บริษัทฯ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 

-  ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิ 

 -  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นีใ้นปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ครอบคลมุในสว่น
ของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เสมือนเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CG Committee) ควบคู่กบัขอบเขต
และหน้าที่ตามกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการแตง่ตัง้เลขานกุารส าหรับสว่นงานก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีเป็นการเฉพาะโดยท างานควบคูก่บัเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้   

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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โดยมีนายวาทยทุธ์ ทองพรหม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(1) วาระการด ารงต าแหนง่ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมา
ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อให้กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนซึง่ตนทดแทน 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

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

1.  พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้คดัเลือกบุคคลและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารระดบัสงู 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นผู้อนมุตัิ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดบัสงู และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ น าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ 
และจดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท
ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการ
ประเมินประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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9.2.4  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการบริหาร 
3.. นางอารดา จรูญเอก กรรมการบริหาร 
4. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ กรรมการบริหาร 
5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร 
6.  นางสาวกนกไพลนิวิไลแก้ว1 กรรมการบริหาร 
7. 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 าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
แต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก าหนด  

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

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

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของ
บริษัทฯ  ทัง้นี ้การบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลกัเกณฑ์และ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หรือค าสัง่ใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมี
หน้าที่ในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ หรือให้
ความเห็นชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จดัท าวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย 
แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้าน
ตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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4. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุของบริษัทฯ  หรือการด าเนินงานตา่งๆ 
เพื่อการกู้ยืม หรือการขอสนิเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัเพื่อการ
ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอ านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้อ านาจอนมุตัิรายการท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริหาร สรุปดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้งบลงทนุและ งบคา่ใช้จ่ายด าเนินการเกินกวา่ที่ได้รับอนมุตัิตามงบประมาณประจ าปีวงเงินไมเ่กิน
ร้อยละ 10 หรือไมเ่กิน 10,000,000 บาท (จ านวนใดต ่ากวา่) 

- การซือ้ที่ดินเพื่อการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 400,000,000 บาท 

- การจดัจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที่
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 400,000,000 บาท 

- การจัดซือ้วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 60,000,000 บาท 

- การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้ ออกแบบตาม
งบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 20,000,000 
บาท 

5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

- รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบ
การเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตนที่ก าหนดในขอบเขต 
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี ้จะต้องประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3
ของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอนัที่จะสามารถด าเนินการ
ใดๆ ดงักลา่วได้ 

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 
(หนึง่) เสยีง ในกรณีที่เสยีงเทา่กนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิธิออกเสยีงชีข้าดอีก 1 (หนึง่) เสยีง 
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8. การลงมติในเร่ืองใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิ หรือเห็นชอบ (แล้วแตก่รณี) ไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ่งจะเรียกให้มีการ
ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชมุตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกลา่ววาระการประชุมลว่งหน้าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะท างาน และ/หรือบคุคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองงานที่น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินงานใด ๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อให้ด าเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 

11. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่าง
แทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอ านาจตาม
หนงัสอืมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนด
ไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์
ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  

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 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
 1. นายสหสั  ตรีทิพยบตุร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 2. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 3. นางอารดา  จรูญเอก กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 4. นายเกรียงไกร กรีบงการ 1 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 5. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ2 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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หมายเหต ุ 1 แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 23 กนัยายน 2560  ทดแทนนายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 

  2 แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 23 กนัยายน 2560  ทดแทนนางสาวกนกไพลิน  วิไลแก้ว 

โดยมีนางสาวรัมภ์รดา  แข็งแรง ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(1) วาระการด ารงต าแหนง่ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้น
ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่ 5/2559เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559ได้มีมติก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. ก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

3. ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดบัความเสี่ยง ก าหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

เพื่อให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ภายใต้ต้นทนุท่ีเหมาะสม 

4. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ (Operation Risk) ความเสี่ยง

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

(Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสี่ยง

ด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น 

5. พิจารณา ทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะ และ

ขนาดความเสีย่งในแตล่ะด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินการ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจในการเชิญผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชีแ้จง หรือให้

ข้อมลูเพิ่มเติมได้ 

9.2.6  คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีคณะผู้บริหาร จ านวน 7 ทา่น ดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  
2.  นางอารดา จรูญเอก ประธานอ านวยการ 
3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
4.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบตักิาร 
6. นางสาวชญัญา แซเ่ตีย ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาดและฝ่ายขาย 
7. นางสาวจารุณี กณุาสทิธ์ิ ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายการบญัชี 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2557 เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2557 และครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 
2558 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดงันี ้

1   รับผิดชอบก ากบัดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
การประกอบกิจการของบริษัทฯทัง้นีใ้นการบริหารกิจการของบริษัทฯดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามนโยบายข้อบงัคบั
หรือค าสัง่ใดๆที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารก าหนด 

2 ดแูลบริหารด าเนินงานและปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนระเบียบนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือผู้ ถือหุ้น 

3 น าเสนอวิสยัทศัน์กลยุทธ์ทางธุรกิจทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแนวทางแผนการด าเนินงาน
งบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริหารเพื่อ
ประโยชน์ในการจดัท าเร่ืองดงักลา่วเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและเข้าร่วมการพิจารณาเร่ืองดงักลา่ว
กบัคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

4 ก ากับดูแลการด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่
ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจดัการรวมถึงความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

5 น าเสนอเร่ืองที่ส าคญัต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ อนมุตัิ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม 

6 ออกค าสัง่ระเบียบประกาศและบนัทกึตา่งๆเพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

7 ประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การด าเนินการทาง
ธุรกิจรวมทัง้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัรวมทัง้นโยบายของบริษัทฯ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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8 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าใช้จ่ายการด าเนินงานในการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละ
รายการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนมุตัิที่ผา่นการอนมุตัิมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้อ านาจอนมุตัิรายการท่ีส าคญัของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้งบลงทนุและ งบคา่ใช้จ่ายด าเนินการเกินกวา่ที่ได้รับอนมุตัิตามงบประมาณประจ าปีวงเงินไมเ่กิน
ร้อยละ 7 หรือไมเ่กิน 7,000,000 บาท (จ านวนใดต ่ากวา่) 

- การซือ้ที่ดินเพื่อการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 200,000,000บาท  

- การจดัจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพฒันาโครงการ
ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท 

- การจัดซือ้วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไมเ่กิน 30,000,000 บาท 

- การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้ ออกแบบตาม
งบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 10,000,000 
บาท 

9 อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุที่ส าคญัๆที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

10 มีอ านาจแต่งตัง้คณะท างานชุดต่างๆเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการที่ดีและโปร่งใสและมีอ านาจใน
การมอบอ านาจให้บคุคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอยู่ภายใต้การควบคมุของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรซึง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนัน้ๆได้ตามที่เห็นสมควร 

11 ด าเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นีก้ารมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง ที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ก าหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวโดยเร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนมุตัิต่อไปยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ
และเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ /หรือตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
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9.3   การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากบั
ดแูลและการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถก ากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดแูลให้บริษัทยอ่ย
และบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกตา่งๆ ที่ก าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุ
ของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 

ในกรณีที่นโยบายนีก้ าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมีนยัส าคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เป็นเร่ืองที่จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิเร่ืองดงักลา่วก่อนที่บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจดัประชมุคณะกรรมการ 
และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือก่อนการท ารายการหรือด าเนินการในเร่ืองนัน้ ในการนี ้ให้บริษัทฯ 
เปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่จะขออนมุตัินัน้ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนโุลมด้วย (เทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้ง) อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

1. การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) 

(1) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  

(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างน้อย
ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่
บริษัทฯ เสนอช่ือ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมในเร่ืองที่เก่ียวกบัการบริหารจัดการทัว่ไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแตท่ี่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม
จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เร่ืองที่กรรมการ
และผู้บริหารรายนัน้มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองดงักลา่ว 

 ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอช่ือนัน้ ต้องเป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ใน
ระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมี
คุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความไม่
นา่ไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ  

(ข) การพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทยอ่ย 

(ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย เว้นแตก่ารแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองที่มีนยัส าคญัตามข้อ (2) (ฉ)    
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(ง) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของบริษัทยอ่ย 

รายการตัง้แตข้่อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือวา่มีสาระส าคญั และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดังนัน้  จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ือง การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึง่รายการดงัตอ่ไปนีค้ือ 

(จ) กรณีที่บริษัทยอ่ยตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการที่เก่ียวกบัการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีตอ่ผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
ยอ่ย 

(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ซ) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทยอ่ย 

(ฌ) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทยอ่ยกบับคุคล
อื่น 

(ญ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระส าคญั 

(ฎ) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค า้ประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บคุคลอื่น และ
มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ฏ) การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย  

(ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อยา่งมีนยัส าคญั  

(2) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   

(ก) กรณีที่บริษัทยอ่ยตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการที่เก่ียวกบัการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่
บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการ
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้ น เพิ่มทุนของบ ริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้ น  รวมทัง้การลดทุน  
จดทะเบียนซึ่ ง ไม่ เ ป็นไปตามสัดส่วนการ ถือหุ้ น เดิมของผู้ ถือหุ้ นอันจะเ ป็นผลใ ห้สัดส่วน  
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การใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ร้อยละห้าสบิ (50) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนัน้ 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆ 
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยใน
การเข้าท ารายการอื่นใด ที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลกินัน้
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนมุติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(จ) รายการอื่น ใดที่ ไม่ ใช่ รายการธุ ร กิจปกติของบ ริ ษัทย่อยและรายการที่ จะมีผลกระทบต่อ  
บริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของ
บริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึง่ทรัพย์สนิ มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุัติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ  

(ฉ) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเร่ืองที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและการ
ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยที่สง่ผล
กระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

2. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้บริษัทยอ่ยมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสีย่ง และระบบปอ้งกนั
การทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตาม
นโยบายอื่นๆ ของบริษัทอื่น และนโยบายฉบบันีร้วมถึงกฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน รวมถึงประกาศ  ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนยัส าคญัอื่นใดต่อ
บริษัทฯ และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 
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9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคมุดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ซึง่
ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตนดงันี ้

1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 
59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบตุร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

2)   ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ จัดท าและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัทฯ ต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่รายงานดงักลา่วมายงัเลขานกุารบริษัท ก่อนน าสง่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ทกุครัง้ ทัง้นี ้ให้จดัท าและน าสง่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และจัดท าและน าส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์
ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 

3)   ก าหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ต้องใช้ความระมัดระวงัในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชนและในช่วง
ระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลงัจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้ อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือเป็น
ความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ได้แก่การตกัเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น
พนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

4)    ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึ่งตนได้ลว่งรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย 
หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึง่หุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ  ไมว่า่
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่
การกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น
กระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  
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5)    ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมลูภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมลูความลบั
ของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ให้บคุคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะไมท่ าให้เกิดผลเสยีหายแก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและคูค้่าของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

6)   ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
มีหน้าที่เก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยน าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้าง 

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยรอบปีบญัชี สิน้สดุ  31 ธันวาคม 2558 
และ 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) ของกลุม่บริษัทฯ คิดเป็นจ านวนรวม 1.54 ล้านบาท และ 
1.83 ล้านบาท ตามล าดบั โดยไมร่วมคา่บริการอื่น (non-audit fee) 

และในปี 2560  ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560  เมื่อวันที่  4 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติแต่งตัง้ บริษัท            
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทผู้สอบบญัชี และอนุมตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 5,100,000 บาท 
(บริษัทฯ จ านวน 2,000,000 บาท และของบริษัทยอ่ย จ านวน 3,100,000 บาท) 

9.6 การปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่ี- 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( Corporate Social Responsibility) 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในรอบปี 2560 

จากวิสยัทศัน์ที่มุง่มัน่ในการเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และพันธกิจในการใส่ใจ
รายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทกุๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอยา่งสร้างสรรค์เพื่อสง่มอบสนิค้าและ
บริการท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า รวมทัง้มุง่เน้นท่ีจะพฒันาบคุลากร และองค์กรให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกบั คูค้่า ลกูค้า 
ผุ้ ถือหุ้ น พันธมิตร พนักงาน และสังคม ท าให้บริษัทฯ ยึดมั่นและปลูกจิตส านึกให้พนักงานทุกคนน าแนวคิดดังกล่าวมา
เปลีย่นเป็นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้

 

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่คณุสมบตัิพืน้ฐานท่ีส าคญัที่สดุของการเป็นบริษัทท่ีเติบโตอยา่งยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล คือ
การประกอบกิจการอยา่งเป็นธรรม โดยปฏิบตัิกบัทัง้ภายในองค์กร อนัได้แก่ 

 
ภายในองค์กร 

- การเคารพในสทิธิมนษุยชนของบคุลากร การพฒันาความรู้และทกัษะของบคุลากรอยา่งสม ่าเสมอ การเปิดโอกาสให้
ผู้มีความรู้ความสามารถ คณุสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมท างานกบับริษัทฯ ปราศจาก
อคติด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ และอาย ุ
ภายนอกองค์กร 

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

- 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 ้
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- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะไมก่ระท าหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่า่กรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตาม

มาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีหน้าที่ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและการตอ่ต้านการทจุริตหรือ

คอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารน ามาตรการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไปสือ่สาร

และปฏิบตัิตาม 

- สร้างวฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์และยดึมัน่ในความเป็นธรรม 

- ปลกูจิตส านกัให้พนกังานภายในองค์กร ด้วยการจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีความซื่อสตัย์สจุริตตอ่

หน้าที่ และพร้อมจะน าหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการ

ด าเนินงานด้วยความเคร่งครัดทัง้องค์กร 

- บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารงานบคุลากรที่สะท้อนถึงความมุง่มัน่ของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทจุริต

หรือคอร์รัปชัน่ตัง้แตก่ารคดัเลอืก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่นต าแหนง่ 

- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริ ษัทฯ บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อก าหนด และ

กฎระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้ ช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบการ

ปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ในการก าหนดให้ทกุหน่วยงานที่เป็นคูส่ญัญากบัภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบญัชีรายรับ – 

รายจ่ายตอ่ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) 

- บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทจุริตให้กบับคุลภายนอก หากพบเห็นการกระท าความผิดของพนกังาน 

โดยสามารถแจ้งได้ที่ www.origin.co.th  (ในหวัข้อแจ้งเบาะแสการทจุริต (“whistleblower”))  

- ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ในการก าหนดให้ทกุหนว่ยงานท่ีเป็นคูส่ญัญากบัภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบญัชีรายรับ – 

รายจ่ายตอ่ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) 

- ให้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินในกรณีที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์ ของส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 

 
10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครอบสิทธิเสรีภาพ ตลอดจน

ปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งเสมอภาค และตอ่ต้านการกระท าอนัเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี  ้
- บริษัทฯ สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labour)  ต่อต้านการใช้

http://www.origin.co.th/


  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

 สว่นท่ี 2 ข้อที่ 10 หน้าที่ 136 

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 
ตามที่ บริษัทฯ มีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ไมว่า่จะเป็นในด้านรายได้ และขนาดขององค์กร แตบ่ริษัทฯ ก็ไม่

ละเลยที่จะค านงึถึงความส าคญัของบคุลากรด้วยการก าหนดแนวปฏิบตัิการจ้างงาน การจ่ายคา่ตอบแทน สวสัดิการ และสทิธิ

แรงงานอยา่งเทา่และเป็นธรรม โดยมีการก าหนดหลกัการในการสรรหา คดัเลอืกเพื่อวา่จ้างพนกังาน ดงันี ้

  

10.4.1 การสรรหา 
การวา่จ้างพนกังานโดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัองค์กรและต าแหนง่งาน ภายใต้แนวคิดการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลในแบบ Origin Culture ที่มุ่งเน้นความเป็น Professional & Friendly โดยไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองเพศ อายุ 
หรือ ประวัติการศึกษา ด้วยความเช่ือมั่นว่าศักยภาพในการท างานของคน สามารถพัฒนาได้ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่ง
กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ การจัดให้มีการทดสอบความรู้ตามต าแหน่งงานเพื่อวดัความรู้
ความสามารถของผู้สมคัร การวดัทศันคติในการท างาน การวดัความถนดัในการท างานในแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อมุ่งเน้นให้
พนกังานท างานอย่างประสบความส าเร็จและมีความสขุ กลา่วคือได้ท างานที่ถนดัและรักในงานที่ท า บริษัทฯ  ให้ความส าคญั
กับกระบวนการสมัภาษณ์คัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรมาท าร่วมเป็นทีมงาน โดยการใช้
เคร่ืองมือ Competency Based Interview มาเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนงานสรรหาเชิง
รุกเพิ่มเติม ทัง้การจดังาน Interview Day โครงการ Friends get Friends หรือการเข้าร่วมงานจดัหางานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกบัสถาบนัการศึกษาชัน้น าเพื่อร่วมพฒันานิสิตนกัศึกษาให้เป็น
บคุลากรท่ีมีความพร้อมส าหรับการเข้าสูต่ลาดแรงงาน ได้แก่ การร่วมบรรยายในสถาบนัการศกึษาชัน้น าเพื่อให้ความรู้กบันิสิต
นกัศกึษาในสาขาวิชาตา่งๆ และเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษากบัหลายสถาบนัการศกึษา 

 
 10.4.2 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละกลุ่มให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ร่วมกนัแบบ Win – Win ทัง้องค์กรและพนกังาน ในปี 2560 มีพนกังานจ านวน 706 คน มีการอบรมทัง้หมดจ านวน
รวม 8,930 ชั่วโมง เทียบเป็น 12.6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนกังาน 
แบง่เป็นกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้
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 พนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศ และโปรแกรมช่ือว่า Onboard Training Program 

เพื่อให้พนกังานใหมไ่ด้เข้ารับการฝึกอบรม และพฒันาในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัองค์กร หนว่ยงาน และงาน

ในหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหวัหน้างานและพี่เลีย้งตลอดระยะเวลาการทดลองงาน 

 พนักงานทุกคน หวัหน้างานจะร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการก าหนดแผนการพฒันาสู่ความเป็นมือ

อาชีพในงาน หรือที่เรียกว่า Professional Development Program ซึ่งจะใช้เป็น Individual Development 

Plan ของพนกังานเพื่อน าไปสูก่ารเป็นพนกังานมืออาชีพท่ีประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน 

 พนักงานในระดับบริหาร บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคญัของบทบาทความรับผิดชอบของพนกังานในระดบั

บริหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดบัต้น ระดบักลาง และระดบัสงู จึงได้มีการก าหนดแผนการพฒันาภายใต้

โปรแกรม Origin Leadership Development ดงันี ้

- หลักสูตร Coach / Mentor & Situational Leadership ส าหรับผู้ บริหารระดับต้น ซึ่งได้แก่ ระดับ 

Manager ถึง Assistant Vice President 

- หลักสูตร Leadership as a Change Agent ส าหรับผู้ บ ริหารระดับกลาง ซึ่ ง ได้แก่  ระดับ  Vice 

President ถึง Senior Vice President 

- หลกัสตูร Visionary Leadership ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ซึ่งได้แก่ ระดบั Executive Vice President 

ขึน้ไป 

 พนักงานกลุ่ม Talent & Successor บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนในการพฒันาพนกังานที่มีผลการปฏิบตัิงาน

และพฤติกรรมในการท างานในระดบัดีเยี่ยมอยา่งตอ่เนื่อง จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมหลกัสตูรการพฒันา

เพื่อเป็นผู้สบืทอดต าแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไปในอนาคต 
 

10.4.3 การจ่ายผลตอบแทนในการท างาน 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานให้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม ตามคุณวฒุิ  ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน โดยเงินเดือนขัน้ต ่าของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขัน้ต ่าที่รัฐบาลก าหนด 
รวมทัง้มีการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานอีกด้วย 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัท่ีท าการส ารวจอตัราคา่จ้างคา่ตอบแทนเป็นประจ าทกุปีเพื่อให้แนใ่จวา่โครงสร้างเงินเดือน
เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ในตลาดแรงงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอตัราเงินเดือนประจ าปีและ
โบนัสให้แก่พนักงานปีละ 1 ครัง้ โดยน าระบบ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อความ
ชัดเจนในเป้าหมายและผลงานของพนักงานแต่ละคน รวมถึงการประเมินผล 360 องศาตาม Core Competency ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมหลักขององค์กร มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หน่วยงานและผล
ประกอบการของบริษัทฯตามหลกัการจ่ายผลตอบแทนแบบ Performance Based Pay เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอีกด้วย 

 

 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดคา่ตอบแทนอื่นของพนกังาน เพื่อชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน ไมว่า่จะเป็น 
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- เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทนุส ารองลีย้งชีพให้แก่พนกังานทกุระดบัโดย

บริษัทฯ ได้สมทบในอตัราร้อยละ 5 ของคา่จ้าง 

- การจดัสรรหุ้น Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP ให้กบัพนกังานแต่ละกลุม่ตามที่ได้รับ

อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทน และกระตุ้นจูงใจให้พนกังานปฏิบตัิงานเพื่อ

ความส าเร็จขององค์กร และความมัง่คัง่อยา่งยัง่ยืนของพนกังานอีกด้วย 

- บริษัทฯ ได้จดัสวสัดิการตา่งๆ เพื่อดแูลชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังาน โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่คือ 

กลุ่มที่  1 สวัสดิการที่เป็นตัวเงนิ ได้แก่ การจ่ายเงินสมทบการทนุประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน  ตรวจ

สขุภาพประจ าปี ประกนัสขุภาพ ค่าทนัตกรรมซึง่เป็นความคุ้มครองพิเศษที่บริษัทจ่ายให้พนกังานเองโดยไม่

เก่ียวกับบริษัทประกนัใดๆ  เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานและครอบครัว

เสยีชีวิต หรือกรณีคลอดบตุร ทนุการศกึษาปริญญาโท สว่นลดในการซือ้สนิค้าโครงการของบริษัท 

กลุ่มที่ 2 สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงนิ ได้แก่ ชดุยนูิฟอร์ม กระเช้าเยี่ยมเมื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยใน และ 

Origin Happy More ซึง่เป็นการเลีย้งอาหารกลางวนัสปัดาห์ละ 1 วนั 

- บริษัทฯ ยงัได้จัดให้มีรางวลัการขายเพื่อส่งเสริม สนบัสนุนและกระตุ้นให้เกิดการขายอย่างต่อเนื่อง  

รวมไปถึงการมอบรางวลัให้กบัพนกังานกลุม่ตา่งๆ ท่ีมีผลการปฏิบตัิงานอยา่งดีเยี่ยมอยูเ่สมอ 

 

10.4.4 การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิพนักงานในการมีส่วนร่วมหรือการรวมกลุ่มเจรจา
กับนายจ้าง  

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบับคุลากรเป็นอยา่งมาก ซึง่นอกจากจะสะท้อนด้วยสวสัดิการ กิจกรรม และวฒันธรรมใน

การท างานแบบ Professional & Friendly แล้ว ยงัได้มีแนวทางในการสื่อสาร ท าความเข้าใจ และรับฟังความต้องการของ

พนกังานในหลายช่องทาง ไมว่า่จะเป็น 

 การจัดตัง้คณะกรรมการสวสัดิการตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ที่ได้ก าหนดให้สถาน

ประกอบการที่มีพนกังานตัง้แต่ 50 คนขึน้ไปจะต้องมีการเลือกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ ซึ่งบริษัทฯ ได้

ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ไมว่า่จะเป็นกระบวนการในการสรรหา คดัเลอืกคณะกรรมการสวสัดิการ 

รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นตวัแทนของพนกังานในการแจ้งความต้องการ และความคิดเห็นที่มีต่อ

การบริหารงาน นโยบาย สวสัดิการ และการดแูลความเป็นอยู่ของพนกังานผ่านการประชุมคณะกรรมการ

เป็นประจ าทกุไตรมาส  

 การท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความผกูพนัต่อองค์กร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ

ของพนักงานในทุกระดับ ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานตอบแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งเป็นความลับ

ระหว่างพนกังานแต่ละคนกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล โดยหลงัจากที่ได้รับผลการส ารวจแล้ว บริษัทฯได้มีการ
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ด าเนินการปรับปรุงในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สวสัดิการ และอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการร้องทกุข์ในกรณีที่พนกังานมีความไม่พอใจหรือมีความทกุข์

อนัเกิดขึน้ เนื่องจากการท างานไม่วา่จะเป็นเร่ืองสภาพการท างาน สภาพการจ้าง การบงัคบับญัชา การสัง่

หรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานหรือประโยชน์อื่น หรือการปฏิบตัิใดที่ไม่เหมาะสม

ระหวา่งบริษัทฯ หรือผู้บงัคบับญัชาตอ่พนกังานหรือระหวา่งพนกังานด้วยกนั และพนกังานได้เสนอความไม่

พอใจหรือความทกุข์นัน้ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ จ้างได้ด าเนินการแก้ไขหรือยตุิเหตกุารณ์นัน้ ทัง้นีเ้พื่อให้

เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทฯ และพนกังาน และเพื่อให้พนกังานได้ท างานอยา่งมีความสขุ 

 

10.4.5 มีกระบวนการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในสถานประกอบการ 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่การปอ้งกนัการละเมิดสทิธิมนษุยชนในการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบคุคล

เป็นอยา่งมาก เนื่องจากเป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีทกุคนพงึจะได้รับอยา่งเทา่เทียมกนั กลา่วคือบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัตา่งๆ

ที่เก่ียวข้องกบัการจ้างงานและการปฏิบตัิต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่ง รวมทัง้การพิจารณาในประเด็นต่างๆที่

อาจจะสง่ผลตอ่การละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ เช่น การไมม่ีข้อจ ากดัในเร่ืองเพศในการวา่จ้างพนกังาน โดยบริษัทฯจะพิจารณาที่

ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมคัรงานเป็นหลกั เป็นต้น 

 

10.4.6 มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดให้มีขัน้ตอนและ

กระบวนการ ดงันี ้

 ขอบเขตและความหมาย การร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายถึง กรณีที่พนกังานมีความไม่พอใจหรือมีความ

ทกุข์อนัเกิดขึน้ เนื่องจากการท างานไมว่า่จะเป็นเร่ืองสภาพการท างาน สภาพการจ้าง การบงัคบับญัชา การ

สัง่หรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานหรือประโยชน์อื่นที่เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

และกฎหมายแรงงาน หรือการปฏิบตัิใดที่ไม่เหมาะสมระหวา่งบริษัทฯ หรือผู้บงัคบับญัชาต่อพนกังานหรือ

ระหว่างพนกังานด้วยกนั และพนกังานได้เสนอความไม่พอใจหรือความทกุข์นัน้ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ 

จ้างได้ด าเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นัน้ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และ

พนกังาน และเพื่อให้พนกังานได้ท างานอยา่งมีความสขุ 

 วิธีการและขัน้ตอน พนกังานที่มีความไม่พอใจหรือมีความทกุข์เนื่องจากการท างานดงักลา่วข้างต้น ควร

ยื่นค าร้อง ทกุข์ต่อผู้บงัคบับญัชาโดยตรงหรือผู้บงัคบับญัชาขัน้แรกของตนโดยเร็ว เว้นแต่เร่ืองที่จะต้องร้อง

ทกุข์นัน้เก่ียวกบัการปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชาดงักลา่ว เป็นต้น ให้ยื่นค าร้องทกุข์ต่อผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู

ขึน้ไปอีกชัน้หนึง่  
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 การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับค าร้องทุกข์จากพนักงานแล้ว ให้รีบด าเนินการ

สอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเร่ืองที่ร้องทกุข์นัน้โดยละเอียดเท่าที่จะท าได้โดยด าเนินการด้วยตนเอง

หรือด้วยความช่วย เหลือจากพนกังาน ทัง้นีพ้นกังานผู้ยื่นค าร้องทุกข์จะต้องให้ข้อเท็จริงโดยละเอียดแก่

ผู้บงัคบับญัชาด้วย เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาเร่ืองราวร้องทกุข์นัน้ หากเป็น

เร่ืองที่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ บังคับบัญชานัน้และผู้ บังคับบัญช าสามารถแก้ไขได้ก็ให้

ผู้ บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิน้โดยเร็ว แล้วแจ้งผู้ ยื่นค าร้องทุกข์ทราบพร้อมทัง้รายงานให้

นายจ้างทราบด้วยหากเร่ืองราวที่ร้องทุกข์นัน้ เป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจของผู้ที่บงัคบับญัชานัน้ ให้

ผู้ บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเร่ืองราวที่ ร้องทุกข์พร้อมทัง้ข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อ

ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไปตามล าดบั ให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไปด าเนินการตรวจสอบและ พิจารณา

ค าร้องทกุข์เช่นเดียวกบัผู้บงัคบับญัชาระดบัต้นที่ได้รับการร้องทกุข์ ผู้บงัคบับญัชาแตล่ะชัน้ต้องด าเนินการ

เก่ียวกบัการร้องทกุข์โดยเร็ว อยา่งช้าไมเ่กิน 7 วนั 

 กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ เมื่อผู้บงัคบับญัชาแตล่ะชัน้ท่ีได้พิจารณาค าร้องทกุข์ ด าเนินการแก้ไขหรือยตุิ

เหตกุารณ์ที่เกิดการร้องทกุข์ และได้แจ้งให้พนกังานผู้ยื่นค าร้องทกุข์ทราบ หากพนกังานผู้ยื่นค าร้องพอใจ ก็

แจ้งให้ผู้ บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว แต่ถ้าพนักงานผู้ ยื่นค าร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่นอุทธรณ์โดยกรอก

ข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที่บริษัทฯ ได้ก าหนดขึน้และยื่นต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดภายใน 7 วัน 

นบัตัง้แต่วนัที่ทราบผลการร้องทกุข์ จากผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น ผู้บงัคบับญัชาสูงสดุจะพิจารณาอทุธรณ์

และด าเนินการแก้ไขหรือยตุิเหตกุารณ์ตามค าร้องทกุข์และแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการให้พนกังานผู้ยื่น

ค าร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วนั ทัง้นีค้ าตดัสินของผู้บงัคบับัญชาสงูสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถือเป็น

สิน้สดุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องถือปฏิบตัิตาม 

 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการร้องทกุข์ที่กระท าไปโดยสจุริตใจ ยอ่มก่อให้เกิด

ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทัง้บริษัทและพนกังานเป็นส่วนรวม ดังนัน้ พนักงานที่ผู้ ยื่นค าร้องทุกข์ บริษัทผู้ ให้

ถ้อยค า ให้ข้อมลู ให้ข้อเท็จจริงหรือให้พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องทกุข์ และพนกังานท่ีเป็นผู้พิจารณา

ค าร้องทกุข์ เมื่อได้กระท าโดยสจุริตใจ แม้จะเป็นเหตใุห้เกิดข้อยุง่ยากประการใดแก่บริษัท ก็ย่อมได้รับการ

ประกันจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตหุรือถือเป็นเหตทุี่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือด าเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อ

พนกังานดงักลา่ว 

10.4.7 สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานและได้บงัคบัใช้กบัพนกังานรวมทัง้ผู้ รับเหมา

ในงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการสร้างให้จิตส านึกด้านความปลอดภยัเป็นสว่น

หนึ่งของความส าเร็จในงาน (Safety in Process) และยงัเป็นสิ่งที่ต้องกระท าเพื่อให้เกิดการท างานที่ปลอดภยัที่ยัง่ยืนอีกด้วย 

รวมถึงแทรกอยู่ในระบบความคิดของการท างานเสมอ บริษัทฯ ได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ ระดบัหวัหน้า
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งาน ระดบับริหาร คณะกรรมการความปลอดภยัในการดแูลความปลอดภยัในการท างานของพนกังานในส านกังานและหน้า

งาน บริษัทฯ จดัให้มีการปลกูฝังทศันคติและความเข้าใจในการบริหารและดแูลงานความปลอดภยัให้กบัพนกังานทกุระดบัด้วย 

เพื่อให้พนกังานทกุคนมีความรู้ความเข้าใจในการท างาน และรับทราบถึงข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ที่เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอ

นามยั และสิง่แวดล้อมทัง้จากหนว่ยงานของตนเองและหนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้สื่อสารเร่ือง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ในการท างานโดยผ่านหลายช่องทางเช่นเสยีง

ตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์  Website  Facebook  Line เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึง

ความส าคญัในการปฏิบตัิงานโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้เป็นการสร้าง

จิตส านึกให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จากการไมพ่บ

สถิติการบาดเจ็บอนัเกิดจากการท างานในส านกังานและหน้างาน นอกจากนัน้แล้ว ยงัได้จดักิจกรรมรณรงค์ปอ้งกนัและตอ่ต้าน

ยาเสพติด โดยการสุม่ตรวจสารเสพติดในผู้ปฏิบตัิงานเพื่อสง่เสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในการท างาน

ที่ดีอีกด้วย และบริษัทฯ ยงัคงเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวกบักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ใน

การท าให้ส านกังานเป็นส านกังานปลอดยาเสพติดอยา่งตอ่เนื่องอีกด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนกังาน โดยมุ่งเน้นให้พนกังานได้มี

ความรู้สกึเหมือนเป็นบ้านหลงัที่ 2 โดยในปีพ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ย้ายเข้าสูส่ านกังานแห่งใหมภ่ายใต้ช่ือ Origin Heart Office 

(OHO) เพื่อให้บริเวณสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบตัิงาน อีกทัง้บริษัทยงัได้ค านึงถึง

สขุภาพอนามยั ความสะอาดและความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน รวมถึงสวสัดิภาพที่ดีของพนกังาน และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน อาทิ การวดัแสงสวา่งให้เหมาะสมกบัการท างานในแต่ละประเภท การตรวจน า้ดื่มให้เป็นไปตาม

มาตรฐานคณุภาพน า้ เป็นต้น 

10.5 การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
นอกจากที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นผลิตที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วนัน้ บริษัทฯ ยังเน้นการ

ให้บริการทัง้ระหวา่งการขายและหลงัการขาย โดยเช่ือมัน่วา่ลกูค้าที่เปลีย่นสถานะเป็นลกูบ้านจะต้องได้รับการดแูลเป็นอย่างดี 

เพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุ โดย 

 คัดเลือกใช้วสัดุที่มีคุณภาพสูงคุ้มค่าคุ้มราคา สะท้อนค่านิยม (Core Value) ของบริษัทฯ ท่ีมุ่งเน้นมอบ

ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ ในราคาที่สมเหตสุมผล ไม่ตัง้ราคาที่หวงัผลก าไรที่สงูมากจนเกินไป เพื่อให้ผู้บริโภค

สามารถเข้าถึงสนิค้าที่มีคณุภาพในราคาที่เหมาะสม 

 กิจกรรมเพื่อลกูบ้าน แผนกลกูค้าสมัพนัธ์ (Origin Family) ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ให้กับ

ลกูบ้านในโครงการพร้อมอยู่ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทฯ กบัลกูค้า โดยลกูค้าไมต้่องไมเ่สยี

คา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

- Origin Fin Fest Concert  
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เป็นกิจกรรมคอนเสร์ิตใหญ่ประจ าปี ที่เชิญลกูบ้านโครงการตา่งๆ ของบริษัท จ านวน 1,500 คน มาท าความ

รู้จกักนั พร้อมร่วมฟังเพลง และเลน่กิจกรรมเพื่อรับของรางวลัตา่งๆ ภายในงาน 

- กิจกรรมมอบบัตรสมาชิกที่ลูกบ้านสามารถใช้เดินทางรถไฟฟ้า BTS 
 

 
 

เพื่อมอบความสะดวกสบายในการเดินทางของลกูบ้าน บริษัทฯ จึงได้จดัท าบตัรสมาชิกในรูปแบบของบตัร

รถไฟฟ้า BTS โดยร่วมกบั บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากดั หรือที่รู้จกักนัในช่ือบตัรแรบบิท โดย

บริษัทฯ ได้ท าการเติมเงินภายในบตัรให้ลกูบ้านจ านวน 100 บาท เพื่อให้ลกูบ้านสามารถน าไปใช้โดยสาร

รถไฟฟา้ BTS ได้ทนัที 
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- กิจกรรม Origin Movie Day 

 

เป็นกิจกรรมเพื่อมอบความสขุให้กับลกูบ้านเพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในช่วงวนัหยุด โดยมีลกัษณะ

กิจกรรมคือการพาลกูบ้านผู้ โชคดีจากการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผา่นทาง SMS  พาไปชมภาพยนตร์ที่เป็น

แนวครอบครัวและไมมุ่ง่เน้นความรุนแรง ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

- กิจกรรมชมละครเวทีสี่แผ่นดินเน่ืองในวันแม่ 
 

   
 

เป็นกิจกรรมนอกสถานที่ โดยพาลกูบ้านไปชมละครเวทีที่จัดสร้างขึน้เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์

และการแสดงความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย ซึง่ลกูบ้านสามารถพาสมาชิกในครอบครัวไป

ชมด้วย นบัเป็นการสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีของสถาบนัครอบครัว 
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- กิจกรรม DIY ท าถุงหอม 
 

 
 

เป็นกิจกรรมที่จดัให้กบัลกูบ้านโครงการพร้อมอยูใ่นโครงการตา่งๆ เพื่อให้ลกูบ้านน าถงุหอมที่ตนเองได้ท า

ไปตกแตง่และสร้างบรรยากาศในห้องของตน 

- กิจกรรมชงชาและผสมผสานชาในแบบของตัวเอง 
 

 
  

นอกจาก Origin Family จะจัดกิจกรรมเพื่อวตัถุประสงค์ในการท าความรู้จักกับลูกบ้าน สอบถามความ

เป็นอยูแ่ละข้อเสนอแนะตา่งๆ จากลกูบ้านแล้ว กิจกรรมตา่งๆ ยงัเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูบ้าน

ด้วยกันเองอีกด้วย โดยกิจกรรมชงชาได้เชิญวิทยากรระดบัมืออาชีพมาบรรยายเร่ืองรสชาติ ที่มาของชา 

และยงัให้ลกูบ้านช่วยกนัผสมกลิน่และรสชาติในแบบท่ีตนเองชอบ 
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10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาที่เป็นมิตรกบักบัสิง่แวดล้อมเป็นอนัดบัต้นๆ โดยมีการวิเคราะห์ความเสีย่งและ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทกุกระบวนการของการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั
พลงังานตามหลกัการสากล ตัง้แตเ่ร่ิมวางแผนในการพฒันาโครงการ การออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง จนไปถึงการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ รวมไปถึงส านกังานของบริษัทเอง  

 
10.6.1 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง 
บริษัทฯ ได้ด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์เพื่อตอบรับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โครงการ

ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ด้านอสงัหาริมทรัพย์เข้าข่ายต้องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายว่าจ้างบริษัท

ออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง  และวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ที่มีความรู้

ความสามารถในการออกแบบ เพื่อให้โครงการสามารถผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของส านกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยได้จดัท ามาตรการ นโยบาย และแผนงานโดยแบ่งออกเป็น 2 สว่นส าคญั 

ได้แก่ 

1.1 ด้านความปลอดภัยโครงการ (SAFETY PLAN)  บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการด าเนินงานในทุกๆ
ขัน้ตอนของการพฒันาโครงการ ดงันัน้จึงมีการการก าหนดแผนงานที่เน้นด้านความปลอดภยัในพฒันาโครงการ
ตัง้แต่ขัน้ตอนในการจัดเตรียมพืน้ที่ก่อนการก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดย
ปรากฎอยู่ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงระบุอยู่ในสญัญาระหว่างบริษัทกบั
ผู้ รับเหมาทกุราย ในเร่ืองของมาตรการความปลอดภยั ทัง้สว่นที่เก่ียวข้องกบัพืน้ที่ก่อสร้าง พืน้ที่ข้างเคียง และ
พนักงานก่อสร้างที่จะต้องมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ป้องกันในขณะท างาน หรือส าหรับบุคคลภายนอกที่รับ
อนุญาตให้เข้าพืน้ที่ นอกจากนีย้งัก าหนดให้ทุกโครงการต้องมีแผนป้องกันกรณีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบตัิเหต เพื่อ
เตรียมความพร้อมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

1.2 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในพืน้ที่โครงการและพืน้ที่
โดยรอบบริษัทมีการก าหนดมาตรในการดแูลสิง่แวดล้อม เช่น  

-   มาตรการเก่ียวกบัน า้ 
-   มาตรการเก่ียวกบัฝุ่ นละออง 
-   มาตรการเก่ียวกบัต้นไม้ ส าหรับพืน้ที่โครงการที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะท าการออกแบบโครงการ

ให้น าเอาต้นไม้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และให้ทางรุกขกรผู้ เช่ียวชาญเข้ามาตรวจสอบและแนะน าวิธีการ
ตกแต่ง ดูแลต้นไม้ แทนการตัดหรือโค่นต้นไม้ออกจากพืน้ที่  โดยมีการน าผลการตรวจสอบมาประชุม  Site 
Meeting ทกุสปัดาห์เพื่อหาแนวทางควบคมุ แก้ไข ป้องกนั ตามหลกัการดแูลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อก าหนดของ 
EIA หรือมากกว่าข้อก าหนด ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 แผนงานด้านความปลอดภยัภายในโครงการ (SAFETY 
INSITE) และสว่นท่ี 3 จดัท าแผนปอ้งกนัผลกระทบชมุชนตามมาตรการ (EIA) รอบโครงการ  
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiai_fXievYAhXLrI8KHZCqCd8QFgg6MAc&url=https%3A%2F%2Ffoursquare.com%2Fv%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259C-office-of-natural-resources-and-environmental-policy-and-planning-onep%2F4d9e7a059b91a1cd908c57c0&usg=AOvVaw2ppUjRGs4gJVhQYyp-eU8H
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiai_fXievYAhXLrI8KHZCqCd8QFgg6MAc&url=https%3A%2F%2Ffoursquare.com%2Fv%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259C-office-of-natural-resources-and-environmental-policy-and-planning-onep%2F4d9e7a059b91a1cd908c57c0&usg=AOvVaw2ppUjRGs4gJVhQYyp-eU8H
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10.6.2 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 
 

บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลือกใช้วัสดุ
อปุกรณ์ที่ประหยดัพลงังานในอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี เป็นต้น ซึง่จะสามารถลด
ปริมาณการใช้ไฟฟา้ในอาคารคอนโดมิเนียมได้ในระยะยาว 

นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัตัง้แตก่ารออกแบบพืน้ที่ใช้สอยสว่นกลาง รวมถึงพืน้ท่ีภายในห้องชดุให้ลดการใช้
พลงังานในช่วงกลางวนัอีกด้วย เช่น โครงการ Notting Hill แพรกษา ที่ออกแบบพืน้ท่ีสว่นกลางให้โลง่โปรง มีการระบายอาการ
ได้ดีเพื่อลดการใช้เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ในพืน้ที่สว่นนี ้หรือการออกแบบห้องชุดโดยการใช้กระจกสงูเพื่อลดการใช้ไฟใน
ช่วงเวลาการวนั เป็นต้น  

และเพื่อตอบรับกบัแนวทางการประเมินมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมของสถาบนัอาคารเขียวไทย ซึง่ปีพ.ศ. 2553 มีการ

จัดตัง้หน่วยงานด้านอาคารเขียวของไทยขึน้ ช่ือว่าสถาบนัอาคารเขียวไทย หรือ Thai Green Building Institute (TGBI) โดย

เป้าหมายหลกัคือ ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และจัดท ามาตรฐานรวมทัง้หลกัเกณฑ์อาคารเขียวของไทยขึน้มาใช้เองเพื่อ

น ามาใช้แทนเกณฑ์อาคารเขียวที่ก าหนดมาจากประเทศมหาอ านาจ ลดความเสยีเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ

มีหนว่ยงานในด้านการออกแบบโครงการตามมาตรฐานอาคารเขียว (TREES) ของสถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกบัหมวดงานที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์การประเมิน

ความยัง่ยืนทางพลงังานและสิง่แวดล้อมส าหรับการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างและอาคารปรับปรุงใหมใ่นขัน้ออกแบบ ที่มี

ช่ือเรียกวา่ TREES PRE-NC หรือ TREES For Pre New Construction & Major Renovation  

 
10.6.3 นโยบายด้านการจัดการภายในบริษัท     
บริษัทฯ ได้ออกแบบส านกังานให้มีการใช้แสงจากธรรมชาตใิห้มากที่สดุเพื่อการประหยดัพลงังาน มีนโยบายลดการ

ใช้กระดาษ สนบัสนนุการจดัเก็บเอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และการน าเอกสารใช้แล้วกลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 

การน าไปปฏิบตั ิ

1. ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์จะประสานงานกบัผู้ออกแบบโครงการ ให้ออกแบบตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของ

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในทกุโครงการ 

2. ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์จะประสานงานกบัผู้ออกแบบโครงการ และด าเนินการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกบับาง

หวัข้อที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์ TREES PRE-NC ของสถาบนัอาคารเขียวไทยทกุโครงการ เช่น การหลีกเลี่ยงที่ตัง้ที่ไม่

เหมาะสมกบัการสร้างอาคาร การลดผลกระทบต่อพืน้ท่ีที่มีความสมบรูณ์ทางธรรมชาติ การพฒันาโครงการบนพืน้ท่ี

ที่มีการพฒันาแล้ว การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั  การออกแบบให้มีพืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศ การปลกูต้นไม้ยืนต้น การใช้

พืชพรรณท้องถ่ินท่ีเหมาะสม การซมึน า้และการลดปัญหาน า้ทว่ม การเลอืกใช้สขุภณัฑ์ประหยดัน า้  การลดใช้สารท า

ความเย็นที่ท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ ส าหรับระบบปรับอากาศ  การระบายอากาศและความสอ่งสว่างภายใน

อาคาร  การบริหารจดัการขยะ เป็นต้น 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiai_fXievYAhXLrI8KHZCqCd8QFgg6MAc&url=https%3A%2F%2Ffoursquare.com%2Fv%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259C-office-of-natural-resources-and-environmental-policy-and-planning-onep%2F4d9e7a059b91a1cd908c57c0&usg=AOvVaw2ppUjRGs4gJVhQYyp-eU8H
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(อ้างถึง ** เกณฑ์การการประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดล้อม  ส าหรับการเตรียมความพร้อมการ

ก่อสร้างและอาคารปรบัปรุงใหม่ ในขัน้ออกแบบ ทีมี่ชื่อเรียกว่า TREES PRE-NC หรือ TREES For Pre New Construction & 

Major Renovation) 

 ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจะส่งโครงการสมคัรเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์ TREES PRE-NC เพื่อขอหนงัสือ

รับรองการผา่นเกณฑ์ของสถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ในด้านการท าประชาสมัพนัธ์ด้าน CSR ของบริษัท 

ตอ่ไป 

3. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะด าเนินการตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิ เคราะห์ผลกระทบ

ทางด้านสิง่แวดล้อม (EIA) และท าการตรวจสอบติดตามอยา่งเคร่งครัดและสม ่าเสมอทกุโครงการ  

4. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะบริหารจดัการพืน้ที่ก่อสร้างให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ใน

เร่ืองของการกองเก็บวสัด ุการจัดการวสัดุเหลือใช้ หรือการน ากลบัไปใช้ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหรือ

สภาพแวดล้อมข้างเคียงทกุโครงการ  

5. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างจะประสานงานผู้ รับเหมาทุกโครงการให้จัดท าประกันภัยส าหรับการก่อสร้าง (CAR 

INSURANCE) 

6. ฝ่ายบญัชีและการเงินจะพฒันา Website เพื่อติดต่อกบัลกูค้าและจดัสง่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้

กระดาษ  

7. บริษัทฯ ได้ออกแบบส านกังานให้มีการใช้แสงจากธรรมชาติให้มากที่สดุเพื่อการประหยดัพลงังาน มีนโยบายลดการ

ใช้กระดาษ สนับสนุนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการน าเอกสารใช้แล้วกลบัมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

8. ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์จะประสานงานกบัผู้ออกแบบโครงการ ให้ออกแบบตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของ

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในทกุโครงการ 

9. ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์จะประสานงานกบัผู้ออกแบบโครงการ และด าเนินการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกบับาง

หวัข้อที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์ TREES PRE-NC ของสถาบนัอาคารเขียวไทยทกุโครงการ เช่น การหลีกเลี่ยงที่ตัง้ที่ไม่

เหมาะสมกบัการสร้างอาคาร การลดผลกระทบต่อพืน้ท่ีที่มีความสมบรูณ์ทางธรรมชาติ การพฒันาโครงการบนพืน้ท่ี

ที่มีการพฒันาแล้ว การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั  การออกแบบให้มีพืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศ การปลกูต้นไม้ยืนต้น การใช้

พืชพรรณท้องถ่ินท่ีเหมาะสม การซมึน า้และการลดปัญหาน า้ทว่ม การเลอืกใช้สขุภณัฑ์ประหยดัน า้  การลดใช้สารท า

ความเย็นที่ท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ ส าหรับระบบปรับอากาศ  การระบายอากาศและความสอ่งสว่างภายใน

อาคาร  การบริหารจดัการขยะ เป็นต้น 

(อา้งถึง ** เกณฑ์การการประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  ส าหรบัการเตรียมความพร้อมการ

ก่อสร้างและอาคารปรบัปรุงใหม่ ในขัน้ออกแบบ ทีมี่ชื่อเรียกว่า TREES PRE-NC หรือ TREES For Pre New Construction 

& Major Renovation) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiai_fXievYAhXLrI8KHZCqCd8QFgg6MAc&url=https%3A%2F%2Ffoursquare.com%2Fv%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259C-office-of-natural-resources-and-environmental-policy-and-planning-onep%2F4d9e7a059b91a1cd908c57c0&usg=AOvVaw2ppUjRGs4gJVhQYyp-eU8H
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 ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจะส่งโครงการสมคัรเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์ TREES PRE-NC เพื่อขอหนงัสือ

รับรองการผา่นเกณฑ์ของสถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ในด้านการท าประชาสมัพนัธ์ด้าน CSR ของบริษัท 

ตอ่ไป 

10. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะด าเนินการตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

ทางด้านสิง่แวดล้อม (EIA) และท าการตรวจสอบติดตามอยา่งเคร่งครัดและสม ่าเสมอทกุโครงการ  

11. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะบริหารจดัการพืน้ที่ก่อสร้างให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ใน

เร่ืองของการกองเก็บวสัด ุการจัดการวสัดุเหลือใช้ หรือการน ากลบัไปใช้ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหรือ

สภาพแวดล้อมข้างเคียงทกุโครงการ  

12. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างจะประสานงานผู้ รับเหมาทุกโครงการให้จัดท าประกันภัยส าหรับการก่อสร้าง (CAR 

INSURANCE) 

13. ฝ่ายบญัชีและการเงินจะพฒันา Website เพื่อติดต่อกบัลกูค้าและจดัสง่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้

กระดาษ  

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชน 
บริษัทฯ สง่เสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนและสงัคมไทย รวมทัง้ มุ่งเสริมส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเป็นหลกั โดยเล็งเห็นว่าเด็กและ

เยาวชนคือผู้ที่จะเป็นก าลงัส าคญัหลกัในการพฒันาประเทศไทยในอนาคต นอกจากนัน้ยงัช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส กลุม่ผู้พิการ 

และการสนบัสนนุการบริจาคสิง่ของตามที่หนว่ยงานตา่งๆ ต้องการ และยงัได้เปิดโอกาสให้พนกังาน ลกูค้า และคูค้่าของบริษัท

ได้มีสว่นร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกบัหนว่ยงานท้องถ่ินเพื่อช่วยเหลือคนในชมุชน การมอบเงินสนบัสนนุแก่กลุม่ผู้พิการ หรือ

ทพุพลภาพ บ้านเด็กออ่น และมลูนิธิตา่งๆ เป็นต้น  

ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคม 

โดยมีรายละเอียดพอสงัเขป ดงันี ้
 

- กิจกรรมเจ้าภาพเลีย้งอาหารกลางวันโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่เด็กและเยาวชน 
เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 
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บริษัทฯ ได้สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ของเทศบาลส าโรงเหนือที่เก่ียวกบัเด็กและเยาวชน ซึง่กิจกรรมในครัง้นีค้อื
การเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวนัในโครงการอบรมภาษาองักฤษช่วงปิดเทอม เพื่อใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์
และพฒันาศกัยภาพด้านภาษาให้มากยิ่งขึน้ 
 

- กิจกรรมจิตอาสาท าดอกไม้จันทน์ 

 

 
 

เนื่องจากปี 2560 มีพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

บริษัทฯ จึงได้เชิญลกูบ้านร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อน าไปแจกจา่ยให้ประชาชนในงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ ตอ่ไป 

 

- กิจกรรมมอบน า้ดื่ม 9,999 ขวดแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง  
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เพื่อแจกจ่ายให้กบัเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงานและประชาชนทีเ่ดินทางมาร่วมถวายสกัการะพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง 

 

- กิจกรรมมอบเงนิบริจาคจ านวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน 

 

เพื่อสนบัสนนุโครงการคลงัอาหารในครัวเรือน โดยจะมอบพนัธุ์สตัว์ พนัธุ์พืช และเคร่ืองมือการเกษตร ให้กบั

เด็กและเยาวชนทีย่ากจน เพื่อสร้างแหลง่อาหารทีย่ัง่ยืนและเพิ่มพนูรายได้ในครัวเรือน สามารถน ารายได้มา

เป็นทนุการศกึษาตอ่ไป 

 

- กิจกรรมมอบเงนิสนับสนุนการจัดซือ้คอมพิวเตอร์ 
 

 

มอบเงินให้กบัส านกังานการนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั เพื่อสนบัสนนุเป็นเงินทนุในการจดัซือ้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ มอบแก่โรงเรียนวดับ้านสระ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
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- กิจกรรมมอบเงนิบริจาคบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 

 

เพื่อน าไปท ากิจกรรมการก่อสร้าง ซอ่มแซม ปรับปรุงที่อยูอ่าศยัให้กบัผู้ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้มีที่อยู่

อาศยัอยา่งมัน่คง ภายใต้โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจ เทศิไท้ องค์ราชนั ราชินี 

 
10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้ จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย  
 เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในยคุสงัคมดิจิตอล นอกจากการสร้างผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพมากที่สดุแล้ว บริษัทยงับริษัทฯ 
จึงได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองนวตักรรมเก่ียวกบัการบริการ โดยได้สร้างแอพพลิเคชั่นช่ือ Digital Butler ขึน้ ซึ่งเป็นการน าเร่ือง
เทคโนโลยีเข้ามาประยกุต์กบัการบริการลกูค้าเพื่ออ านวยความสะดวกในการอยู่อาศยัและการท าธุรกรรมกบับริษัทฯ ให้มาก
ที่สดุ อาทิ การสัง่อาหาร การแจ้งท าความสะอาดห้อง การให้บริการซกัรีดเสือ้ผ้า การแจ้งซ่อม การแจ้งเหตฉุกุเฉิน การเรียก
รถพยาบาล เป็นต้น โดยได้จดังานแถลงขา่วขึน้ในเดือนมกราคม 2560  
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11.      การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
11.1    การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลซึง่จะ
ช่วยให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดทัง้ทางด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ปฏิบตัิงาน ความเช่ือถือได้ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้องโดยมุ่งเน้นให้มีการพฒันาอย่างต่อเนื่องตาม
แนวทางกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (Internal Control – Integrated Framework) ของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of The Tread way Commission) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุม
ภายใน (Control Enviroment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) ตลอดจนการติดตามและประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation)  

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้การควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบการ
ควบคมุภายในของ COSO 2013 โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการ
ควบคมุภายในตามแบบประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 
13/2560 เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2560 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่นเข้าร่วมประชมุด้วย 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินฯ โดยการซกัถามข้อมลูจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ทัง้ 5 องค์ประกอบดงันี ้

1. การควบคุมภายในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่เป็นพืน้ฐานส าคัญของการมีระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ จึงได้มีการด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุที่ดีดงันี ้

- บริษัทฯ ได้จดัท าคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรโดยครอบคลมุถึงการปฏิบตัิงานขององค์กรโดยได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนกังานทกุคน
ของบริษัทรับรู้เพื่อน าไปปฏิบตัิและได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th อาทิเช่น นโยบาย
การก ากับดแูลกิจการที่ดี นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านคอรัปชั่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
นโยบายแจ้งเบาะแสการกระท าผิด นโยบายสารสนเทศ เป็นต้น และได้จดัให้มีการทบทวนและนโยบายคูม่ือ
จรรยาบรรณธุรกิจประจ าปีเพื่อให้ทนัตอ่ปัจจบุนัและสอดคล้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

- ก าหนดให้ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัและทกุคนในองค์กร โดยยึดมัน่การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ สอดส่องดูแลการพัฒนาและการด าเนินการด้านการควบคุมภายในโด ย
คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารสามารถปฏิบตัิหน้าที่ของตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเน้นผู้มี
คุณสมบัติที่ไม่ขดัต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง
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รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การก ากับดูแลกระบวนการที่ส าคญั คณะกรรมการ
บริษัท ได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจกรรมที่ด ีได้แก่ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง คณะกรรมการได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด 

- มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจอนุมัติของพนักงานทุกระดับอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท 

- บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะจูงใจและรักษาบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทัง้สง่เสริม สนบัสนนุและพฒันา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมกบัต าแหนง่ที่สงูขึน้ นอกจากนีย้งัมีกระบวนการสรรหาผู้สบื
ทอดต าแหนง่ที่ส าคญัเพื่อเตรียมพร้อมกรณีขาดบคุลากรในต าแหนง่นัน้ๆ อยา่งทนัเวลา 
 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อก ากับดูแลและพฒันาการบริหาร
ความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กรและอย่างเป็นระบบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สนบัสนนุและผลกัดนัให้
ทกุหนว่ยงานมีสว่นร่วมในการประเมินความเสีย่งโดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองค์กรเพื่อประเมินโอกาส
จะเกิดและผลกระทบ รวมกึงการก าหนดแนวทางการบริหารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้
จัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่พัฒนาให้ค าแนะน าปรึกษาหารือแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อบูรณาการ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงกบักระบวนการการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท าหน้าที่ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
รายงานฝ่ายจดัการและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการบริษัทตามกรอบแนวทางบริหาร
ความเสีย่งที่บริษัทฯ ก าหนด 
 
3. การควบคุมการปฏิบตัิงานหรือกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสมของแตล่ะระบบงาน และจดัให้มีการราย 
งานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมลูในการตดัสินใจ และแก้ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้
เพื่อให้เกิดการสอบทานงานซึง่กนัและกนั  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ วงเงินอนมุตัิ และอ านาจด าเนินการของ
แต่ละระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจ้งให้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัรับทราบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายใน
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับทราบและใช้เป็นข้อมลูในการปฏิบตัิงาน ส าหรับการควบคมุรายการเก่ียวโยง
หรือรายการที่อาจขดัแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การท ารายการระหว่างกนัของ
บริษัทฯ กับบุคคลที่เก่ียวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้จดัให้มี
การสอบทานรายการดงักลา่วเพื่อให้มัน่ใจวา่ได้มีการปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างถกูต้อง 
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4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication) 
 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบข้อมลูอยา่งตอ่เนื่องให้ครอบคลมุทกุ
กระบวนการท างานและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้จดัท าให้มีระบบการสือ่สารข้อมลูภายในองค์กรที่
รวดเร็วและมีคณุภาพเพื่อให้พนกังานทกุคนและผู้ เก่ียวข้องรับทราบถึงวตัถปุระสงค์ ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงและ
การควบคมุภายในท าให้เกิความเข้าใจและน าไปปฏิบตัิงานอย่างถกูต้อง นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้เน้นย า้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับมีความระมัดระวงัในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ และ
นโยบายการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและสารสนเทศให้ทกุคนปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  

ส าหรับการสือ่สารกบับคุคลภายนอก บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกให้กบับคุคลภายนอกสามารถสือ่สารถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับองค์กรหรือข้อแนะน า เก่ียวกับผลิตภัณฑ์  และงานบริการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ โดยการแจ้งผ่านหน่วยงาน Call Center ที่หมายเลข 020-300-000 ซึ่งจะประสานงานแก้ไขปัญหา
ร่วมกบัผู้ รับผิดชอบ นอกจากนัน้บริษัทได้จดัให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ (Whistleblower) ส าหรับผู้มีสว่นได้เสยีเพื่อ
แจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตผ่านเว็บไซต์ (www.origin.co.th) หรือ ผ่านทางจดหมายมายงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 20 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ 
แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

 

บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จ านวน 14 ครัง้ และมีการประชมุผู้บริหาร (Executive  
Meeting) เป็นประจ าทุกสปัดาห์ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ รวมทัง้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบ
ข้อบกพร่องจะสือ่สารไปยงัผู้ รับผิดชอบและผู้บริหารในแตล่ะหนว่ยงานเพื่อร่วมกนัหารือถึงแนวทางการด าเนินการแก้ไข
พร้อมทัง้ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จเพื่อใช้ในการติดตามความคืบหน้าจนประเด็นปัญหาได้รับการแก้ไขและ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทกุไตรมาส 
     

นอกจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แล้วบริษัทได้แต่งตัง้บริษัท ริสก์เรส โซลูชั่นส์ จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบจากภายนอกเพื่อท าการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ
และการตรวจสอบกระบวนงานที่ส าคญัของบริษัทฯ เพื่อมัน่ใจวา่นโยบายและวิธีปฏิบตัิงานตา่งๆ มีความเพียงพอและ
เหมาะสม ตลอดจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้สอบทานกระบวนงานที่ส าคญั 6 กระบวนการ ได้แก่ (1) 
ระบบงานก่อสร้างและควบคุมค่าใช้จ่าย (2) ระบบการขายและการตลาด (3) ระบบงานบริหารนิติบุคคลของบริษัท    
พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากดั (4) ระบบการเบิกจ่ายเงิน (5) กระบวนการสรรหาที่ดินและศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ (6) กระบวนการออกแบบและการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการ ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ได้น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ในภาพรวมของการติดตามผลการตรวจสอบ บริษัทริสก์เรส โซลชูัน่ส์ จ ากดั ได้ให้
ความเห็นวา่ ผู้บริหารให้ความส าคญักบัแนวทาง และกระบวนการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ บริษัท ริกส์เรส 
โซลชูัน่ จ ากดั อยา่งเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามผลการปรับปรุง แก้ไขอยา่งตอ่เนื่อง 
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จากการประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายในทกุด้านตามที่กลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการมีความเห็นวา่
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสทิธภาพ ประสทิธิผลตอ่การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการดแูลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้ มค่า รวมถึงมีการควบคุมการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทโดยสอดคล้องกบัแนวทาง
ที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)
ก าหนด 

นอกจากนีผู้้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และประจ าปี 2560 ซึง่แสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบญัชีวา่ไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือวา่ข้อมลูทางการเงินไมไ่ด้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานบญัชี ซึง่สอดคล้องกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

11.2     การตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตัง้ขึน้ภายในบริษัทฯ เป็นหน่วยงานที่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินการควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
หนว่ยงานตา่งๆ รวมทัง้สนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 13/2560 วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2560 ได้แตง่ตัง้นางรัมภ์รดา แข็งแรง 
ให้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 9 ธันวาคม 2560 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบตัิ
เหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่งในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
ลกัษณะเดียวกบับริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 12 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นวา่
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี 

ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในปรากฎตามเอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 13/2560 วนัที่ 9 
ธนัวาคม 2560 

นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2560 วนัท่ี 21 มกราคม 2560 ได้พิจารณาคดัเลอืก
และจดัจ้างบริษัท ริกส์เรส โซลชูัน่ส์ จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบ (Internal Audit Outsource)  โดยพิจารณาคณุสมบตัิ
ของบริษัท ริกส์เรส โซลชูัน่ส์ จ ากดั โดยนายศรรณ ทองประเสริฐ แล้วมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการ
ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานและตรวจสอบกระบวนการท างานท่ีส าคญัของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการควบคมุการบริหารงาน
ก่อสร้าง กระบวนการขายและการตลาด กระบวนการสรรหาที่ดินและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กระบวนการ
บริหารนิติบคุคล กระบวนการออกแบบและการขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการ กระบวนการเบิกและจ่ายเงิน เพื่อให้
มัน่ใจวา่กระบวนการดงักลา่วได้ด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล เนื่องจากเป็นองค์กรภายนอกที่มีความเป็น



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 11 หน้าที่ 156 

อิสระ มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลกัษณะเดียวกับบริษัทฯ มีความพร้อมทางด้าน
ทีมงานท่ีมีความเชียวชาญในการตรวจสอบกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้และเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ โดยได้มีการปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อก าหนดแผนงานตรวจสอบภายใน (Risk Based Audit Approach) เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบครอบคลมุกระบวนการท่ีมีความเสี่ยงสงู รวมทัง้ได้น าแนวทางการตรวจสอบเชิงรุก (Proactive Audit) มาใช้
ในการขยายผลสิง่ตรวจสอบซึง่เป็นประเด็นท่ีพนกังาน/ผู้บริหารให้ความสนใจ มาจดัท าเป็นหลกัสตูรสมัมนา ให้ความรู้ 
เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบตัิที่ถกูต้อง ลดความเสีย่งจากการร่ัวไหล สญูเสยี และข้อผิดพลาดจากการปฏิบตัิงาน 
 
 

11.3     การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ ในขณะเดียวกนัก็ช่วยลดอปุสรรคและผลกระทบจากสิ่งที่ไม่คาดหวงัเตรียมความ
พร้อมในการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเช่ือมัน่
และสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่นกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารความเสีย่งดงันี ้

- ก าหนดให้การบริหารความเสีย่งเป็นความรับผิดชอบของพนกังานในทกุระดบัชัน้ท่ีต้องตระหนกัถึงความเสีย่ง
ที่มีในการปฏิบตัิงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงด้านตา่งๆ 
ให้อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบตัิสากลเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ
พฒันาและมีการปฏิบตัิงานด้านการบริหารความเสีย่งทัว่องค์กรในทิศทางเดียวกนั โดยน าระบบบริหารความ
เสี่ยงมาเป็นสว่นหนึ่งในการตดัสินใจ การวางแผนกลยทุธ์ แผนงาน และการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง
การมุ่งเน้นให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลศิใน
การปฏิบตัิงานและสร้างความเช่ือมัน่ของผู้ เก่ียวข้อง 

- มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายหรือความสญูเสียที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม ่าเสมอ 

- มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และสนบัสนนุให้
บคุลากรทกุระดบัสามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลูขา่วสารการบริหารความเสีย่งอยา่งทัว่ถึง ตลอดจนการจดัระบบ
การรายงานการบริหารความเสีย่งให้ผู้บริหารเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 
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           นอกจากนี ้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุทัง้องค์กรโดยได้มีการวิเคราะห์และ
ระบปัุจจยัความเสีย่งด้านตา่งๆ เพื่อก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลระบบการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ และน าเสนอรายงานความเสีย่งให้คณะกรรมการบริษัทเป็นราย
เดือน 
 

 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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รายการระหว่างกนั 
 
รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และส าหรบังวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 
บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

1. บรษิทั ออรจิิน้ 
วนั จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้ บรษิทั 
ออรจิิน้ วนั จ ากดั รอ้ยละ 99.99 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นางอารดา จรญูเอก 

- นายลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี
- นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
- นายอธพิงศ ์อมาตยกุล 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 
- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

1.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 ดอกเบีย้รบั 

 
 ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
- รบัช าระในระหว่างปี 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 
 
 

70,056.39 
88,017.00 

158,073.39 
0.00 

 
4,235.56 

 
 
- 

4,235.56 
4,235.56 

0.00 
 

 
 
 
- 
- 
- 

0.00 

 
 - 

 
 
- 
- 
- 

0.00 

 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บรษิทั ออรจิิ้น วนั จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่
มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั โดยมยีอด
ยกมาจากปี 2558 จ านวน 70.06 ล้าน
บาท โดยมีการให้เงินกู้ ยืม เพิ่ม เติม
ระหว่างงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 
จ านวน 88.02 ล้านบาท และได้มีการ
ช าระคืนระหว่างงวดทัง้จ านวน 158.07 
ล้านบาท ทัง้นี้บรษิัทฯ มกีารคดิดอกเบี้ย
ในอตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่
เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิกู้ยมืเฉลี่ย
ของบรษิทัฯ 
 
ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

 ส าหรับงวดบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบัจ านวน 4.24 ล้าน
บาท และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั 

 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินงานแก่
บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 159 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

2. บรษิทั พรโีม ่
พรอ็พเพอรต์ี้ 
โซลชู ัน่ จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้ บรษิทั 
พรีโม่  พร็อพเพอร์ตี้  โซลูชัน่ 
จ ากดั รอ้ยละ 99.98 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

- นายนิวตั ิลมนุพนัธ ์
- นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

2.1 การขายหอ้งชุด 
 รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 
เพือ่การลงทุน 

 
 
 
 
 
 

 
13,233.21 

 
 
 
 
 
 

 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 บรษิทัย่อยฯ ไดท้ าสญัญาซื้อขายห้องชุด
ของโครงการของบรษิัทฯ เพื่อการลงทุน
ส าหรบัปี 2559 รวม 6 ห้อง จ านวนเงนิ
ทัง้สิน้ 13.23 ลบ.  

 ส าหรบังวดบญัชสีิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ไม่
มกีารซื้อขายหอ้งชุดเพิม่เตมิ 

 เ ป็นรายการธุ รกิจปกติของ
บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณา
อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ 
 

  ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 
- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 
- นางสาวรวกีร บุญพรม 

2.2 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 ดอกเบีย้รบั 

 
 ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
- รบัช าระในระหว่างปี 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 
 
- 

16,000.0 
16,000.0 

0.00 - 

 
255.90 

 
 
- 

255.90 
255.90 

0.00 
 

 
 
 
- 
- 
- 

0.00 - 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

0.00 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บรษิทั พรโีม ่พรอ็พเพอรต์ี้ โซลชู ัน่ จ ากดั 
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย โดยมกีารให้เงนิกู้ยืม
ระหว่างงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 
จ านวน  16.00 ล้านบาท และได้มีการ
ช าระคืนระหว่างงวดทัง้จ านวนพร้อม
ดอกเบี้ยเต็มจ านวน (ช าระเงนิต้น 16.00 
ล้านบาท และดอกเบี้ย 0.26 ล้านบาท) 
และไม่มกีารใหกู้ย้มืเพิม่เตมิ ทัง้นี้บรษิทัฯ 
มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 8.0 ต่อ
ปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตรา
ตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินงานแก่
บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 
 ส าหรับงวดบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
บรษิทัฯ มดีอกเบี้ยรบั จ านวน 0.26 ลา้น
บาท และบรษิทัฯ ไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั 

3. บรษิทั ออรจิิน้ 
คอนโดมเินียม 
จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้ บรษิทั 
ออรจิิน้ คอนโดมเินียม จ ากดั รอ้ย
ละ 99.997 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 
- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 
- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท์ 
- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 
- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
- นางสาวชญัญา แซ่เตยี 
 

3.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

170,358.00 
137,750.00 
32,608.00 

 
1,514.67 

 
 
- 

1,514.67 
1,436.05 

78.62 
 

 
 
 

32,608.00 
833,700.00 
246,608.00 

619,700.00 

 
 26,429.70 

 
 

78.62 
26,429.70 
17,020.60 

 9,487.72 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บรษิัท ออรจิิ้น คอนโดมเินียม จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยในปี 2559 เป็นจ านวน 
170.36 ล้านบาท และในระหว่างงวดมี
การช าระคืน 137.75 ล้านบาท ส าหรับ
งวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 มีหนี้คง
ค้างยกมาเป็นจ านวน 32.61 ล้านบาท 
ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืม
เพิม่เตมิระหว่างงวดจ านวน 883.70 ลา้น
บาท และได้มีการช าระคืนระหว่างงวด
จ านวน 246.61 ล้านบาท ส าหรับงวด
บญัชสีิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 มยีอดหนี้เงนิ
กูย้มืคงคา้งเป็นเงนิ 619.70 ลา้นบาท ใน
ทัง้นี้บริษัทฯ มกีารคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอ้ยละ 8.0 ต่อปี ซึง่เป็นอต้ราทีเ่ทยีบเคยีง
กบัอตัราตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 
 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินงานแก่
บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 161 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

 
 
 
 
 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 
 ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จ านวน 1.51 ล้าน
บาท และมดีอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 78.62 
ลา้นบาท 

 ส าหรับงวดบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
บรษิทัฯ มดีอกเบีย้รบั จ านวน 26.43 ลา้น
บาท และมดีอกเบี้ยคา้งรบั จ านวน 9.49 
ลา้นบาท 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 162 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 การขายหอ้งชุด 
 เ งิ น มัด จ า แ ล ะ เ งิน รับ

ล่ วงหน้าจากกรรมการ 
และผู้บริหารระดบัสูงของ
บรษิทัฯ 
- คุณกนกไพลนิ วไิลแกว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

84.20 
 

 กรรมการ  และผู้บริหารระดับสูงของ
บรษิัทฯ ได้ท าสญัญาซื้อขายห้องชุดของ
โครงการ นอตติ้งฮลิ สุขมุวทิ 105 จ านวน 
1 ห้อง คดิเป็นจ านวนเงนิรวม 1.84 ล้าน
บาท ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด วนัที่ 31 
ธ.ค. 2560 

 บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จ ากัด 
ได้รบัเงนิมดัจ าและเงนิรับล่วงหน้าจาก
กรรมการจ านวน 0.08 ลา้นบาท 

 

 เ ป็นรายการธุ รกิจปกติของ
บรษิทัฯ 

 ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ
ทัว่ไปและเทยีบเคยีงไดก้บัราคา
ขายแก่ลูกค้าภายนอกรายอื่น 
ดั ง นั ้น  จึ ง เ ห็ น ว่ า ร า ย ก า ร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 

 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 163 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

4. บรษิทั ออรจิิน้ 
สาทร จ ากดั 
 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้บรษิทั 
ออริจิ้น  สาทร จ ากัด  ร้อยละ 
23.04 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ  
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นางอารดา จรญูเอก 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 
- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

4.1 การขายหอ้งชุด 
 เ งิ น มัด จ า แ ล ะ เ งิน รับ

ล่ วงหน้าจากกรรมการ 
และผู้บริหารระดบัสูงของ
บรษิทัฯ 
- คุณลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี
- คุณสหสั ตรทีพิยบุตร 
- คุณสุจาร ีจนัทรส์ว่าง 
- คุณบุรรีตัน์ รตันวานิช 
- คุณนิวตั ิลมนุพนัธ ์
- คุณอธพิงศ ์อมาตยกุล 
- คุณสุรินทร์ สหชาติโภ
คานนัท ์

 
 
 
 
 

156.20 
120.00 
240.00 
120.00 
120.00 
120.00 
120.00 

รวม 996.20 

 
 
 
 
 

373.40 
390.20 
525.60 

- 
293.60 
233.40 
300.60 

รวม 2,116.80 

 กรรมการ  และผู้บริหารระดับสูงของ
บรษิัทฯ ได้ท าสญัญาซื้อขายห้องชุดของ
โครงการ Knightsbridge Prime Sathorn 
จ านวน 8 ห้อง คิดเป็นจ านวนเงินรวม 
39.42 ลา้นบาท ส าหรบังวดปีบญัช ีสิน้สดุ 
วันที่ 31 ธ.ค. 2559 โดยบริษัท ออริจิ้น 
สาทร จ ากดั ได้รบัเงนิมดัจ าและเงนิรบั
ล่วงหน้าจากกรรมการจ านวน 1.00 ล้าน
บาท 

 ส าหรบังวดปีบญัชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 
ไม่มกีารท าสญัญาซื้อขายหอ้งชุดเพิม่เตมิ 
โดยบรษิทั ออรจิิ้นสาทร จ ากดั ไดร้บัเงนิ
มดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากกรรมการ
จ านวน 2.12 ลา้นบาท 

 
 
 

 

 เ ป็นรายการธุ รกิจปกติของ
บรษิทัฯ 

 ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ
ทัว่ไปและเทยีบเคยีงไดก้บัราคา
ขายแก่ลูกค้าภายนอกรายอื่น 
ดั ง นั ้น  จึ ง เ ห็ น ว่ า ร า ย ก า ร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 164 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

5. บรษิทั ออรจิิน้ 
วนั ทองหลอ่ 
จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้บรษิทั 
ออรจิิ้น วนั ทองหล่อ จ ากดั ร้อย
ละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นางอารดา จรญูเอก 

- นายลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี
- นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
- นายอธพิงศ ์อมาตยกุล 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

  - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 
- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

5.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 
 
- 

50,000.00 
- 

50,000.00 

 
876.71 

 
 
- 

876.71 
- 

876.71 
 

 
 
 

50,000.00 
- 

50,000.00 
0.00 

 
 208.22 

 
- 

876.71 
208.22 

1,084.93 
0.00 

 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืม
เพิ่มเติมระหว่างงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 
ธ.ค. 2559 จ านวน 50.00 ล้านบาท และ
บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จ านวน 0.88 ล้าน
บาท และมดีอกเบี้ยคา้งรบั จ านวน 0.88 
ลา้นบาท 

 ส าหรบับญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ได้มี
การช าระคนืระหว่างงวดทัง้จ านวน 50.00 
ล้านบาท และไม่มีการให้กู้ยืมเพิ่มเติม 
ทัง้นี้บริษัทฯ มกีารคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอ้ยละ 8.0 ต่อปี ซึง่เป็นอต้ราทีเ่ทยีบเคยีง
กบัอตัราต้นทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ
และบริษัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จ านวน 0.21 
ลา้นบาท และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั 

 
 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินงานแก่
บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นบริษัทฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 
 
 
 
 
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 165 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

6. บรษิทั ออรจิิน้ 
ไพรม ์จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ
รจิิน้ ไพรม ์จ ากดั รอ้ยละ 99.997 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

  - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 
  - นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 
  - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท์ 
  - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 
  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
  - นางสาวชญัญา แซ่เตยี 

6.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 
 
- 

26,600.15 
- 

26,600.15 

 
198.23 

 
 
- 

198.23 
- 

198.23 
 

 
 
 

26,600.15 
160,200.00 
36,300.15 

150,500.00 

 
 7,858.92 

 
 

198.23 
7,858.92 
2,392.82 

5,664.33 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บรษิทั ออรจิิน้ ไพรม ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อย ระหว่างงวดปีบญัชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 
2559 จ านวน 26.60 ล้านบาท และในปี 
2560 บรษิัทฯ มกีารให้เงนิกู้ยมืเพิ่มเติม
ระหว่างงวดจ านวน 160.20 ล้านบาท 
และได้มกีารช าระคนืระหว่างงวดจ านวน 
36.30 ล้านบาท ส าหรบัปีบญัชีสิ้นสุด 31 
ธ.ค.2560 มยีอดหนี้คงคา้งจ านวน 150.50 
ล้านบาท ทัง้นี้บรษิัทฯ มกีารคดิดอกเบี้ย
ในอตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่
เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิกู้ยมืเฉลี่ย
ของบรษิทัฯ 
 
ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

 ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จ านวน 0.20 ล้าน
บาท และมดีอกเบี้ยคา้งรบั จ านวน 0.20 
ลา้นบาท 

 ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จ านวน 7.86 ล้าน
บาท และมดีอกเบี้ยคา้งรบั จ านวน 5.66 
ลา้นบาท 

 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 166 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

7. บรษิทั ออรจิิน้ 
สเฟียร ์จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ
รจิิน้ สเฟียร ์จ ากดั รอ้ยละ 51 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

98,144.09 
- 

98,144.09 

 
1,011.02 

 
 
- 

1,011.02 
- 

1,011.02 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

98,144.09 
169,500.00 
267,644.09 

0.00 

 
 13,988.37 

 
 

1,011.02 
13,988.37 
14,999.39 

0.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์  จ ากัด ซึ่งเป็น
บรษิัทย่อย ส าหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุด 31 
ธ.ค. 2560 จ านวน 98.14 ล้านบาท และ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืม
เพิม่เตมิระหว่างงวดจ านวน 169.50 ลา้น
บาท คิดเป็นเงินให้กู้ยืมทัง้สิ้น 267.64 
ลา้นบาท 

 บรษิัทฯได้รบัช าระคนืเงนิกู้ดงักล่าวและ
ดอกเบี้ยค้างรบัทัง้จ านวนแล้ว (คนืเงนิกู้ 
267.64 ล้านบาท และดอกเบี้ย 15.00 
ลา้นบาท)  ทัง้นี้บรษิทัฯ มกีารคดิดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่
เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิกู้ยมืเฉลี่ย
ของบรษิทัฯ 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 167 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

 ณ วนัที่ 16 ตุลาคม 2560 บรษิทั 
ออรจิิ้น สเฟียร์ จ ากดั ได้เปลี่ยน
จากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัร่วมทุน 
เนื่องจากมกีารร่วมทุนกบั บรษิทั 
โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อป
เมน้ท์ จ ากดั โดยบรษิัทฯ ถือหุน้
ในสัดส่ วนร้อยละ 51 ซึ่ ง เ ป็น
สัดส่วนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ ง  แต่
เนื่องจากสัญญาร่วมทุนระบุว่า 
เรื่องทีม่สีาระส าคญัตอ้งไดร้บัการ
อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย
ฝ่ายละหนึ่งคน จึงพิจารณาว่า
บรษิทัฯ ไมม่อี านาจควบคุม 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
 

 

7.2 เงนิใหกู้ย้มื 
 กจิการร่วมคา้ กูย้มืระยะ

สัน้จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 
 
 
- 
- 
- 

0.00 98,144.09 
  

 
 
 

- 
267,644 
267,644 

0.00 340,137 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 168 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

8. บรษิทั ออรจิิน้ 
เวอรต์เิคลิ 
จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ
รจิิน้ เวอรต์เิคลิ จ ากดั รอ้ยละ 51 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

134,136.76 
- 

134,136.76 

 
1,381.33 

 
 
- 

1,381.33 
- 

1,381.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

134,136.76 
206,000.00 
340,136.76 

0.00 

 
 17,629.42 

 
 

1,381.33 
18,374.93 
19,756.26 

0.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บรษิัท ออรจิิ้น เวอร์ติเคลิ จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิัทย่อย ระหว่างงวดปีบญัชสีิ้นสุด 31 
ธ.ค. 2559 จ านวน 134.14 ลา้นบาท และ
ในระหว่างปี 2560 บรษิัทฯ มกีารให้เงนิ
กู้ยืมเพิ่มเติมจ านวน 206.00 ล้านบาท 
คิดเป็นเงินให้กู้ยืมทัง้สิ้น 340.14 ล้าน
บาท 

 ส าหรบังวดปีบญัชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 
บรษิัทฯได้รบัช าระคนืเงนิกู้ดงักล่าวและ
ดอกเบี้ยค้างรบัทัง้จ านวนแล้ว (คนืเงนิกู้ 
340.14 ล้านบาท และดอกเบี้ ย  19.76 
ลา้นบาท)  ทัง้นี้บรษิทัฯ มกีารคดิดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่
เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิกู้ยมืเฉลี่ย
ของบรษิทัฯ 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 169 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

 ณ วนัที ่8 กนัยายน 2560 บรษิทั 
ออริจิ้น  เวอร์ติเคิล จ ากัด ได้
เปลี่ยนจากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทั
ร่วมทุน เนื่องจากมีการร่วมทุน
กบั บรษิทั โนมรูะ เรยีลเอสเตท ดี
เวลลอ็ปเมน้ท์ จ ากดั โดยบรษิทัฯ 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่ง
เป็นสดัส่วนทีม่ากกว่ากึง่หนึ่ง แต่
เนื่องจากสัญญาร่วมทุนระบุว่า 
เรื่องทีม่สีาระส าคญัตอ้งไดร้บัการ
อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย
ฝ่ายละหนึ่งคน จึงพิจารณาว่า
บรษิทัฯ ไมม่อี านาจควบคุม 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
 

8.2 เงนิใหกู้ย้มื 
 กจิการร่วมคา้ กูย้มืระยะ

สัน้จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 
 
 
- 
- 
- 

0.00 98,144.09  

 
 
 
- 

340,137 
340,137 

0.00 98,144.09 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 170 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

9. บรษิทั ออรจิิน้ 
เวอรต์เิคลิ 2
จ ากดั 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ
ริจิ้น เวอร์ติเคลิ 2 จ ากดั ร้อยละ 
99.997 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

  - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 
  - นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 
  - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท์ 
  - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 
  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
  - นางสาวชญัญา แซ่เตยี 

9.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 
 
- 

43,646.07 
- 

43,646.07 

 
39.14 

 
 
- 

39.14 
- 

39.14 
 

 
 
 

43,646.07 
123,370.00 
97,176.07 

69,840.00 

 
 7,588.63 

 
 

39.14 
7,588.63 
6,187.28 

1,440.49 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บรษิทั ออรจิิน้ เวอรต์เิคลิ 2 จ ากดั ซึง่เป็น
บรษิัทย่อย ระหว่างงวดปีบญัชสีิ้นสุด 31 
ธ.ค. 2559 จ านวน 43.65 ลา้นบาท 

 ส าหรับ ปีบัญชี สิ้นสุด  31 ธ.ค .  2560 
บรษิทัฯ มกีารใหเ้งนิกูย้มืเพิม่เตมิระหว่าง
งวดจ านวน 123.37 ล้านบาท ทัง้นี้ ใน
ระหว่างปีได้มกีารช าระคนืเงนิกู้ จ านวน 
97.18 ล้านบาท ส าหรับบัญชีสิ้นสุด 31 
ธ.ค. 2560 บรษิทัมยีอดกูย้มืคงเหลอืเป็น
จ านวน 69.84 ลา้นบาท มกีารคดิดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่
เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิกู้ยมืเฉลี่ย
ของบรษิทัฯ 
 
ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

 บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบัส าหรบังวดปีบญัช ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 จ านวน 0.04 ล้าน
บาท และมดีอกเบี้ยคา้งรบั จ านวน 0.04 
ลา้นบาท 

 ส าหรับ ปีบัญชี สิ้นสุด  31 ธ.ค .  2560
บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จ านวน 7.59 ล้าน
บาท และมดีอกเบี้ยคา้งรบั จ านวน 1.44 
ลา้นบาท 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 171 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

10. บรษิทั ออรจิิน้ 
เฮาส ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ
รจิิน้ เฮาส ์จ ากดั รอ้ยละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายนิวตั ิ ลมนุพนัธ ์
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 
- นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ์ 

   - นายเกรยีงไกร กรบีงการ 
   - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท์ 
   - นายจุมพล ประวทิยธ์นา 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 

0.00 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

195,000.00 
- 

195,000.00 

 
 2,961.99 

 
 
- 

2,961.99 
- 

2,961.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บรษิทั ออรจิิ้น เฮาส์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทั
ย่อย ระหว่างปีบญัชสีิน้สุด 31 ธ.ค. 2560 
รวมเป็นเงนิ 195 ล้านบาท ทัง้นี้บรษิัทฯ 
มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 8.0 ต่อ
ปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกับอัตรา
ตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 
 
ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

 ส าหรับ ปีบัญชี สิ้นสุด  31 ธ.ค .  2560
บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จ านวน 2.96 ล้าน
บาท และมดีอกเบี้ยคา้งรบั จ านวน 2.96 
ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 172 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

11. บรษิทั ออ
รจิิน้ แกรนด ์
จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ
ริจิ้ น  แก รนด์  จ า กัด  ร้ อ ยละ 
99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นางอารดา จรญูเอก 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 
- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 
- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 

0.00 

 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

241,000.08 
241,000.08 

0.00 

 
 

 12,078.36 
 
 
- 

12,078.36 
12,078.36 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิ้น แกรนด์ จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่ อย  ในระหว่ าง ปี  2560 เ ป็น
จ านวน 241.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 
ไดร้บัช าระเงนิกูย้มืคนืทัง้จ านวนเป็นเงนิ 
241.0 ล้านบาท และดอกเบี้ยเป็นเงิน 
12.08 ลา้นบาท ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุด 
31 ธ.ค. 2560 บริษัท ออริจิ้น แกรนด์ 
จ ากดั ไม่มยีอดค้างช าระเงนิกู้ยืม ทัง้นี้
บรษิทัฯ มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 
8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกับ
อตัราตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 
ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 
 ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
บรษิทัฯ มดีอกเบีย้รบั จ านวน 12.08 ลา้น
บาท และไมม่มีดีอกเบีย้คา้งรบั 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 173 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

12. บรษิทั ออ
รจิิน้ 
รามค าแหง 
จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ
ริจิ้น รามค าแหง จ ากัด ร้อยละ 
99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 

0.00 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

6,000.00 
6,000.00 

0.00 

 
 30.90 

 
 
- 

30.90 
30.90 

0.00 

 
 

 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บรษิทั ออรจิิ้น รามค าแหง จ ากดั ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ในระหว่างปี 2560 จ านวน 
6.00 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ร ับช าระคืน
เงินกู้ดังกล่าว และดอกเบี้ยค้างรับทั ้ง
จ านวนแล้ว (คืนเงินกู้ 6 ล้านบาทและ
ดอกเบี้ยค้างรบั 0.03 ล้านบาท) ส าหรบั
งวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 บรษิัท 
ออริจิ้น รามค าแหง จ ากดั ไม่มยีอดหนี้
เงินกู้ค้างช าระ ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่ง
เป็นอ้ตราทีเ่ทยีบเคยีงกบัอตัราตน้ทุนเงนิ
กูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 
ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 
 ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จ านวน 0.03 ล้าน
บาท และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั 
 

 
 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 174 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ณ วนัที ่13 กนัยายน 2560 บรษิทั 
ออริจิ้น รามค าแหง จ ากัด ได้
เปลี่ยนจากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทั
ร่วมทุน เนื่องจากมีการร่วมทุน
กบั บรษิทั โนมรูะ เรยีลเอสเตท ดี
เวลลอ็ปเมน้ท์ จ ากดั โดยบรษิทัฯ 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่ง
เป็นสดัส่วนทีม่ากกว่ากึง่หนึ่ง แต่
เนื่องจากสัญญาร่วมทุนระบุว่า 
เรื่องทีม่สีาระส าคญัตอ้งไดร้บัการ
อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย
ฝ่ายละหนึ่งคน จึงพิจารณาว่า
บรษิทัฯ ไมม่อี านาจควบคุม 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
 
 
 
 

12.2 เงนิใหกู้ย้มื 
 กจิการร่วมคา้ กูย้มืระยะ

สัน้จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
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0.00 98,144.09 
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6,000 
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0.00 98,144.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 175 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

13. บรษิทั ออ
รจิิน้ ไพรม์2 
จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ
รจิิน้ ไพรม์2 จ ากดั รอ้ยละ 51 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 
 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- 
- 

0.00 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

0.00 
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9,000.00 
9,000.00 

0.00 

 
 47.23 
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47.23 
47.23 

0.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิ้น ไพร์ม 2 จ ากัด ซึ่งเป็น
บรษิัทย่อย โดยมกีารให้เงนิกู้ยมืปี 2560 
จ านวน 9.00 ลา้นบาท และบรษิทัฯไดร้บั
ช าระคนืเงนิกูด้งักล่าวและดอกเบีย้ค้างรบั
ทัง้จ านวนแล้ว (คืนเงินกู้ 9.0 ล้านบาท
และดอกเบี้ยค้างรบั 0.05 ล้านบาท ทัง้นี้
บรษิทัฯ มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 
8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับ
อตัราตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 ส าหรบังวดบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 
2560 บริษัทฯไม่มยีอดหนี้ค้างช าระจาก
เงนิกูย้มื 
 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 
 ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จ านวน 0.05 ล้าน
บาท และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั 

 
 
 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 176 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

 
 
 
 

 ณ วนัที ่13 กนัยายน 2560 บรษิทั 
ออรจิิ้น ไพร์ม2 จ ากดั ได้เปลี่ยน
จากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัร่วมทุน 
เนื่องจากมกีารร่วมทุนกบั บรษิทั 
โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อป
เมน้ท์ จ ากดั โดยบรษิัทฯ ถือหุน้
ในสัดส่ วนร้อยละ 51 ซึ่ ง เ ป็น
สัดส่วนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ ง  แต่
เนื่องจากสัญญาร่วมทุนระบุว่า 
เรื่องทีม่สีาระส าคญัตอ้งไดร้บัการ
อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย
ฝ่ายละหนึ่งคน จึงพิจารณาว่า
บรษิทัฯ ไมม่อี านาจควบคุม 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
 

13.2 เงนิใหกู้ย้มื 
 กจิการร่วมคา้ กูย้มืระยะ

สัน้จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
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0.00 98,144.09  
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9,000 
9,000 

0.00 98,144.09 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 177 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

14. บรษิทั 
เกษตร โซ
ไซตี้ จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท 
เกษตร โซไซตี้ จ ากดั รอ้ยละ 51 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 
- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 
- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 
- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท์ 
- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 
- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 
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- 
- 
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 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บรษิทั ออรจิิ้น เกษตร โซไซตี้ จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมปี 
2560 จ านวน 36.00 ลา้นบาท และบรษิทั
ฯไดร้บัช าระคนืเงนิกูด้งักล่าวและดอกเบี้ย
คา้งรบัทัง้จ านวนแลว้ ทัง้นี้บรษิทัฯ มกีาร
คดิดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่ง
เป็นอ้ตราทีเ่ทยีบเคยีงกบัอตัราตน้ทุนเงนิ
กูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 
 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 
 ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างรบัส าหรบังวด
บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 บริษัทฯ มี
ดอกเบีย้รบั จ านวน 0.62 ลา้นบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 178 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

15. บรษิทั วนั 
ระยอง 
จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั วนั 
ระยอง จ ากดั รอ้ยละ 99.997 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 
- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 
- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 
- นางจตุพร ผวิขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 
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- 
 
 
- 
- 
- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

28,426.47 
- 

28,426.47 

 
 542.05 

 
 
- 

542.05 
- 

542.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บรษิทัฯ ไดใ้หเ้งนิกูย้มืเงนิระยะสัน้แก่บรษิทั 
ออรจิิน้ วนั ระยอง จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
โดยมีการให้เงินกู้ยืมระหว่างงวดปีบญัชี 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 จ านวน 28.43 ล้าน
บาท ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ซึ่ง เป็นอัตราที่
เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ย
ของบรษิทัฯ 
 
ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 
 ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยคา้งรบั ส าหรบังวด
บัญชีสิ้นสุด  31 ธ.ค .2560 บริษัทฯ มี
ดอกเบีย้รบั จ านวน 0.54 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 179 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

16. บรษิทั ออ
รจิิน้ วนั 
สุขมุวทิ 24 
จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ
ริจิ้น วนั สุขุมวิท 24 จ ากดั ร้อย
ละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นางอารดา จรญูเอก 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

    - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 
    - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 
    - นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 
    - นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 

0.00 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

21,500.00 
- 

21,500.00 

 
 155.29 

 
 
- 

155.29 
- 

155.29 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บรษิัท ออรจิิ้น วนั สุขุมวทิ24 จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืม
ระหว่างงวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 
จ านวน 21.50 ล้านบาท ทัง้นี้บริษัทฯ มี
การคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 8.0 ต่อปี 
ซึ่งเป็นอ้ตราทีเ่ทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุน
เงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 
 ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยคา้งรบั ส าหรบังวด
บัญชีสิ้นสุด  31 ธ.ค .2560 บริษัทฯ มี
ดอกเบีย้รบั จ านวน 0.16 ลา้นบาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 180 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

17. บรษิทั ออ
รจิิน้ พารค์ 
ท ี1 จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 
คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ
รจิิน้ พารค์ ท1ี จ ากดั รอ้ยละ 51 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.1 เงนิใหกู้ย้มื 
 บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 
 

 ดอกเบีย้รบั 
 
 ดอกเบีย้คา้งรบั 
-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 
-  รบัช าระในระหว่างปี 
-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- 
- 

0.00 

 
 
- 
 
 

- 
- 
- 

0.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- 

152,240.03 
152,240.03 

0.00 

 
 

 1,901.96 
 
 

- 
1,901.96 
1,901.96 

0.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิ้น พาร์ค ที1 จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิัทย่อย โดยมกีารให้เงนิกูย้มืระหว่าง
งวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2560 จ านวน 
152.24 ลา้นบาท และบรษิทัฯไดร้บัช าระ
คืนเงนิกู้ดงักล่าวและดอกเบี้ยค้างรบัทัง้
จ านวนแล้ว (คืนเงนิกู้ 152.24 ล้านบาท
และดอกเบี้ยรับ 1.90 ล้านบาท ) ทัง้นี้
บรษิทัฯ มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 
8.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับ
อตัราตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่บรษิทัย่อย 

 ต ามหลัก เ กณฑ์ ข อ งตล าด
หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิทัฯ 
ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย
ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างไรก็
ตาม การให้เงินกู้ยืมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด (เทยีบ
กับอัตราดอกเบี้ย MOR เฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 181 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

  ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
บริษัท ออริจิ้น พาร์ค ที1 จ ากดั 
ได้เปลี่ยนจากบริษัทย่อยเป็น
บรษิทัร่วมทุน เนื่องจากมกีารร่วม
ทุ นกับ  บริษัท  โนมู ร ะ  เ รียล
เอสเตท ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด 
โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 51 ซึ่งเป็นสดัส่วนที่มากกว่า
กึ่งหนึ่ง แต่เนื่องจากสญัญาร่วม
ทุนระบุว่า เรื่องที่มีสาระส าคัญ
ต้องได้ร ับการอนุมตัิจาก ผู้ร่วม
ทุนอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึง
พิจารณาว่าบริษัทฯ ไม่มอี านาจ
ควบคุม 

 กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 
   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
 
 

17.2 เงนิใหกู้ย้มื 
 กจิการร่วมคา้ กูย้มืระยะ

สัน้จากบรษิทัฯ 
- ยอดคงเหลอืตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 
 
 
- 
- 
- 

0.00 98,144.09  

 
 
 
- 

152,240 
152,240 

0.00 98,144.09 

 
 
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 182 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

18. นายพรีะพงศ์
จรญูเอก 

 เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย
ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 28.42 

 เป็นสามขีองนางอารดา จรญูเอก 
 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.1 ค ้าประกนัการเช่าซื้อ
รถยนต ์
 ค ้าประกนัการช าระหนี้การ
เช่าซื้อรถยนตข์องบรษิทัฯ 

 
 

597.74 

 
 
- 

 บรษิัทฯ ท าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทั 
ลี ส ซิ่ ง เ พื่ อ เ ช่ า ร ถ ย น ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานของกจิการ โดยนายพรีะพงศ์ 
จรูญเอก ค ้าประกนัการช าระหนี้การเช่า
ซื้อรถยนต์ ส าหรบัปี 2558 และปี 2559 
จ านวน 0.60 ลา้นบาท และจ านวน 0.60 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

  ทัง้นี้ นายพรีะพงศ์ จรูญเอก ค ้าประกนั
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัแต่อย่างใด 

 ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธ.ค.
2560 บรษิทัฯไม่มหีนี้การเช่าซื้อรถยนต์
ตามสญัญาลสีซิง่นี้แลว้  
 

 เป็นรายการใหค้วามช่วยเหลอื
ทางการเงินแก่บริษัทฯ ซึ่ ง
รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์
ต่ อ บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัแต่
อย่างใด 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 183 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

19. นางอารดา 
จรญูเอก 

 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทฯ โดยถือ
หุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 17.69 

 เป็นภรรยานายพรีะพงศ ์จรญูเอก 
 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

 เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ 
 

19.1 ค ้าประกนัการเช่าซื้อ
รถยนต ์
 ค ้าประกนัการช าระหนี้การ
เช่าซื้อรถยนตข์องบรษิทัฯ 

 
 

6,868.42 

 
 

1,202.01 

 บรษิัทฯ ท าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทั 
ลสีซิ่งเพื่อเช่ารถยต์ใช้ในการด าเนินงาน
ของกจิการ โดยนางอารดา จรูญเอก ค ้า
ประกนัการช าระหนี้การเช่าซื้อรถยนต์
ส าหรับปี 2559 จ านวน 6.90 ล้านบาท
และส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด วนัที่ 31 
ธ.ค.2560 จ านวนรวม 1.20 ลา้นบาท  

 ทัง้นี้  นางอารดา จรูญเอก ค ้าประกัน
ว ง เ งิ น กู้ ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นรายการใหค้วามช่วยเหลอื
ทางการเงินแก่บริษัทฯ ซึ่ ง
รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์
ต่ อ บ ริ ษั ท  แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัแต่
อย่างใด 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 184 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

20. นายลกัษณะ
น้อย พึง่รศัม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ของบรษิทัฯ 

 เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.1 การขายหอ้งชุด 
 เงนิมดัจ าและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
508.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
211.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ในปี 2558 นายลกัษณะน้อย พึง่รศัม ีได้
ท าสัญญาซื้อขายห้องชุดในโครงการ 
นอตติ้ง ฮิลล์ พหลโยธิน –เกษตร และ
โครงการ ไนท์บรดิจ์ ด ิโอเชีย่น ศรรีาชา 
จ านวน 2 ห้อง โดยคิดเป็นจ านวนเงนิ
รวม 6.15 ล้านบาท และในระหว่างปี 
2560 นายลกัษณะน้อย พึ่งรศัม ีได้แจ้ง
ความประสงค์ยกเลิกการซื้อห้องชุด
จ านวน 1 หอ้ง 

 ส าหรบัปี 2559 และส าหรบังวดปีบัญชี 
สิน้สุด วนัที ่31 ธ.ค. 2560 บรษิทัฯ ไดร้บั
เงนิมดัจ า และเงนิรบัล่วงหน้า จ านวน 
0.51 ล้านบาท  และ  0.21 ล้ านบาท 
ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เ ป็นรายการธุ รกิจปกติของ

บรษิทัฯ 
 ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ

ทัว่ ไปและเทียบเคียงได้กับ
ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก
ร ายอื่ น  ดัง นั ้น  จึ ง เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 185 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

21. นายลกัษณะ
น้อย พึง่รศัม ี

 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ของบรษิทัฯ 

 เป็นกรรมการผู้มอี านาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ 

 

 รายไดก้ารขายหอ้งชุด 9,233.74 -  นายลกัษณะน้อย พึ่งรศัม ีได้ท าสญัญา
ซื้อขายหอ้งชุด และไดโ้อนกรรมสทิธิห์อ้ง
ชุ ด โครงการ ทรอ ปิคาน่า  เอราวัณ 
จ านวน 1 หอ้ง จ านวนเงนิ 1.51 ลา้นบาท 
โครงการ ไนท์บริดจ์ สกาย ริเวอร์ โอ
เชีย่น จ านวน 2 หอ้งเป็นจ านวนเงนิ 7.72 
ล้านบาท  รวมโอนกรรมสทิธิท์ ัง้ 3 ห้อง 
เป็นจ านวนเงนิ 9.23 ล้านบาท ส าหรบั
งวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 2559 
 
 ในปี 2560 ไม่มยีอดโอนกรรมสทิธิห์้อง
ชุดเพิม่เตมิ 

 
 

 เ ป็นรายการธุ รกิจปกติของ
บรษิทัฯ 

 ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ
ทัว่ ไปและเทียบเคียงได้กับ
ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก
ร ายอื่ น  ดัง นั ้น  จึ ง เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 186 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

22. นายสหสั 
ตรทีพิยบุตร 

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

21.1 การขายหอ้งชุด 
 เงนิมดัจ าและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 

 
321.00 

 
467.0 

 ในปี 2559 นายสหสั ตรทีพิยบุตร ได้ท า
สญัญาซื้อขายหอ้งชุดของโครงการ ไนท์
บรดิจ ์ด ิโอเชีย่น ศรรีาชา จ านวน 1 หอ้ง 
คดิเป็นจ านวนเงนิ 3.50 ลา้นบาท  

  ส าหรบัปี 2559 และส าหรบังวดปีบญัช ี
สิน้สุด วนัที ่31 ธ.ค. 2560 บรษิทัฯ ไดร้บั
เงินมดัจ า และเงินรับล่วงหน้า จ านวน 
0.32 ล้ านบาท  แล ะ  0.47 ล้ านบาท 
ตามล าดบั 

 เ ป็นรายการธุ รกิจปกติของ
บรษิทัฯ  

 ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ
ทัว่ ไปและเทียบเคียงได้กับ
ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก
ร ายอื่ น  ดัง นั ้น  จึ ง เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
 
 

23. นายคมกฤช 
ตรทีพิยบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. บรษิทั ซโีอแอล 
จ ากดั (มหาชน) 

 บุตรของนายสหสั ตรทีพิยบุตร ซึ่ง
ด า ร งต าแห น่งกร รมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เป็นกิจการที่มกีรรมการร่วมกัน
กับบริษัทฯ  ได้แก่  น ายสหัส 

22.1 การขายหอ้งชุด 
 เงนิมดัจ าและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.1 ซื้ออุปกรณ์ส านกังาน 

 
316.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,540.82 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,021.04 

 นายคมกฤช ตรีทิพยบุตร ได้ท าสญัญา
ซื้อขายหอ้งชุดของโครงการ เดอะ ทรอปิ
คาน่า เอราวณั จ านวน 1 ห้อง คิดเป็น
จ านวนรวม 2.51 ล้านบาท ตามสญัญา
จะซื้อจะขายเมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2557 
และในระหว่างปี 2560 นายคมกฤช 
ตรทีพิยบุตรไดแ้จง้ความประสงค์ยกเลกิ
การซื้อห้องชุดดงักล่าว โดยในปี 2558 
และงวดบญัช ีสิ้นสุดวนัที ่31 ธ.ต. 2559 
บริษัทฯได้ร ับ เงินมัดจ าและ เงินรับ
ล่วงหน้าจ านวน 0.27 ล้านบาท และ 
0.32 ลา้นบาท ตามล าดบั 

  บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน เช่น 
เครือ่งเขยีน กระดาษ เป็นตน้ จากบรษิทั 

 เ ป็นรายการธุ รกิจปกติของ
บรษิทัฯ  

 ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ
ทัว่ ไปและเทียบเคียงได้กับ
ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก
ร ายอื่ น  ดัง นั ้น  จึ ง เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 ราคาซื้อสินค้าเป็นราคาตลาด

ทัว่ไปที่บรษิัท ซีโอแอล จ ากดั 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 187 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

 ตรีทิพยบุตร ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่งของบรษิทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าใชจ้่ายอุปกรณ์
ส านกังาน 

 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
 

 
258.18 

 

 
203.59 

 

ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกจิทัว่ไปของบรษิทัฯ โดยในปี 
2559 และส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธ.ค.2560 บรษิทัฯมคี่าใชจ้่ายอุปกรณ์
ส านักงาน จ านวน 1.54 ล้านบาท และ 
2.02 ลา้นบาท ตามล าดบั และมคี่าใชจ้่าย
ค้างจ่าย ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุดวนัที่ 
31 ธ.ค. 2560 จ านวน 0.20 ลา้นบาท 
 

 

(มหาชน) ขายให้กบัลูกคา้ราย
อื่น ดังนัน้ จึงเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 

 

25. นายสุธรี ์จนัทร์
แจ่มจรสั 

 น้องชายของนายเมธา จนัทร์แจ่ม
จรัส ซึงด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัฯ 

24.1 การขายหอ้งชุด 
 เงนิมดัจ าและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 
 

 
294.30 

 
 

 
- 
 
 

 
 นายสุธรี์ จนัทร์แจ่มจรสั ไดท้ าสญัญาซื้อ
ขายห้องชุดของโครงการไนท์บริดจ์  
สกาย ซิตี้ สะพานใหม่ จ านวน 1 ห้อง

 
 เ ป็นรายการธุ รกิจปกติของ

บรษิทัฯ  



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 188 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

 
 
 
 
 
 

 
 

 รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 
 

2,691.62 
 

จ านวนรวม 2.69 ล้านบาท โดยในปี 
2559  บริษัทฯ ได้รบัเงนิมดัจ าและเงนิ
รบัล่วงหน้า จ านวน 0.29 ลา้นบาท 

 ส าหรับ งวด ปีบัญชี สิ้ น สุ ดวันที่  31 
ธันวาคม 2560 ไม่มีรายการเงินมัดจ า
และเงนิรบัล่วงหน้า 

 
 

 นายสุธรี์ จนัทร์แจ่มจรสั ไดท้ าสญัญาซื้อ
ขายหอ้งชุด และไดโ้อนกรรมสทิธิห์อ้งชดุ
โครงการ ไนท์บรดืจ์ สกาย ซิตี้ สะพาน
ใหมจ่ านวน 1 หอ้ง จ านวนเงนิ 2.69 ลา้น
บาท ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธ.ค. 2560 

 

 ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ
ทัว่ ไปและเทียบเคียงได้กับ
ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก
ร ายอื่ น  ดัง นั ้น  จึ ง เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 
 
 
 เ ป็นรายการธุ รกิจปกติของ

บรษิทัฯ  
 ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ

ทัว่ ไปและเทียบเคียงได้กับ
ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก
ร ายอื่ น  ดัง นั ้น  จึ ง เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 
 
 
 

26. นางสาวกนก
ไพลนิ วไิลแกว้ 

 ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของ
บรษิทัฯ 

25.1 การขายหอ้งชุด 
 รายไดก้ารขายหอ้งชุด 

 
1,634.00 

 

 
- 

 
 นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้ท า
สัญญาซื้ อขายห้อ งชุด ของบริษัทฯ 

 
 เ ป็นรายการธุ รกิจปกติของ

บรษิทัฯ 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2559 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 2560 

ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธ.ค. 
2559 โดยได้โอนกรรมสิทธิห์้องชุดของ
บรษิัทฯ เป็นจ านวนเงนิ 1.63 ล้านบาท 
และส าหรบัปี สิ้นสุด วนัที ่31 ธ.ค. 2560 
ไมม่ยีอดโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 
 
 

 ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ
ทัว่ ไปและเทียบเคียงได้กับ
ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก
ร ายอื่ น  ดัง นั ้น  จึ ง เ ห็ น ว่ า
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มีค ว า ม
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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1. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2561 ได้พิจำรณำข้อมลูรำยกำร
ระหว่ำงกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560  ประกอบกับสอบถำมข้อมลูต่ำงๆ จำกฝ่ำยบริหำรของ
บริษัทฯ รวมทัง้สอบทำนข้อมูลตำมที่ระบุในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ำ รำยกำร
ระหว่ำงกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 เป็นรำยกำรที่เป็นไปเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป หรือเป็นไปตำมเง่ือนไขที่เหมำะสมและยุติธรรม ในลกัษณะ
เดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจตอ่รองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลใน
กำรท่ีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยมีสถำนะเป็นบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (Arm's Length Basis) และไมม่ีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่ง
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และบคุคลหรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง 
 

2. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2557 ได้พิจำรณำอนมุตัิ นโยบำยและขัน้ตอน
กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั เพื่อให้รำยกำรระหวำ่งบริษัทฯ  หรือบริษัทยอ่ย กบับคุคล หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งเป็นไป
อยำ่งโปร่งใส และเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้ 

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบัประกำศค ำสัง่หรือข้อก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีจะไม่
สำมำรถเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วได้ 

ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ จะจดัให้มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำรนัน้ๆ ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป และกำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำง
กำรค้ำที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป ให้มีหลกักำรดงันี ้

กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป 

กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป ระหว่ำงบริษัทฯ กับกรรมกำร ผู้บริหำร บริษัท
ใหญ่ หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ได้รับอนมุตัิเป็นหลกักำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำมำรถ
อนุมตัิกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวได้หำกรำยกำรดงักล่ำวนัน้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชนพึงกระท ำกบั
คู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร  
ผู้บริหำร บริษัทใหญ่ หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรประชุม
คณะกรรมกำรในทกุไตรมำส 
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กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป 

กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป เช่น กำรเช่ำ / ให้เช่ำทรัพย์สินหลกัในกำร
ด ำเนินงำน กำรซือ้สนิทรัพย์ถำวรท่ีมีนยัส ำคญั กำรให้หรือได้รับควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน เป็นต้น จะต้องถกูพิจำรณำและให้
ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
ต่อไป ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผย
ข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะ
แต่งตัง้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเพื่อน ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัทฯ  และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพื่อให้
มัน่ใจวำ่กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตสุมผลโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ 
จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบ
จำกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
 

3. นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนำคต หำกบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกันกบับุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด และ
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว เพื่อให้กำรตดัสินใจเข้ำท ำ
รำยกำรดงักล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำย ทัง้นี ้หำกมีรำยกำร
ระหว่ำงกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรือ บคุคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมของกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรค้ำ ปกติใน
อุตสำหกรรม และเมื่อบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว  รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ 
หรือข้อก ำหนดคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึง กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผย
ข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
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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 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 

บริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั 

 

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2560)  

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 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 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 

 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 
 
 

 

 
สว่นท่ี 3 ข้อที่ 13 หน้าที่ 193 

 

13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 

 

 

 

 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 58   31 ธ.ค. 59   31 ธ.ค. 60  

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  
สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 295,818.8 8.84 520,689.8 7.70 820,323.0 3.58 

เงินลงทนุชัว่คราว-หนว่ยลงทนุ 168.6 0.01 100,170.9 1.48 9,421.5 0.04 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 5,945.8 0.18 11,198.4 0.17 293,530.9 1.28 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั - - - - - - 

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 2,442,136.5 72.95 4,517,323.9 66.84 18,209,432.0 79.43 

เงินมดัจ าคา่ที่ดิน 314,084.8 9.38 898,268.8 13.29 708,186.6 3.09 

เงินจา่ยลว่งหน้า - คา่งานก่อสร้าง 51,266.4 1.53 158,178.9 2.34 294,405.5 1.28 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 18,603.3 0.56 62,798.0 0.93 124,548.6 0.54 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,128,024.3 93.44 6,268,628.7 92.75 20,459,848.1 89.24 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า - - - - 927,542.9 4.04 

ที่ดินรอการพฒันา 95,216.0 2.84 8,066.9 0.12 121,055.1 0.53 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2,141.0 0.06 5,748.3 0.09 337,095.4 1.47 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 66,632.2 1.99 359,025.5 5.31 439,785.1 1.92 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 858.6 0.03 2,613.2 0.04 244,484.5 1.07 

คา่ความนิยม - - - - 189,910.6 0.83 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 44,917.9 1.34 58,893.1 0.87 174,182.0 0.76 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 9,704.5 0.29 55,429.9 0.82 31,455.4 0.14 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 219,470.3 6.56 489,776.9 7.25 2,465,511.0 10.76 

รวมสินทรัพย์ 3,347,494.6 100.00 6,758,405.6 100.00 22,925,359.1 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 58   31 ธ.ค. 59   31 ธ.ค. 60  

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีสิ้นหมุนเวียน             
ตัว๋แลกเงิน - - 198,389.3 2.94 695,382.5 3.03 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 254,072.8 7.59 528,979.0 7.83 3,543,743.1 15.46 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 408,120.4 12.19 552,996.5 8.18 4,545,689.8 19.83 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั - - - - - - 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงินที่ ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,987.9 0.06 1,869.4 0.03 2,126.1 0.01 
เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 602,966.4 18.01 767,484.9 11.36 2,654,263.4 11.58 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 42,599.0 1.27 98,445.9 1.46 416,789.8 1.82 
เจ้าหนีค้า่หุ้น - - - - - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 7,147.8 0.21 39,337.5 0.58 47,922.2 0.20 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,316,894.4 39.34 2,187,502.5 32.37 11,905,916.9 51.93 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

      

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 277,001.3 8.27 626,009.5 9.26 2,629,080.0 11.48 
หุ้นกู้ ระยะยาว - - 1,195,140.5 17.68 1,196,850.9 5.22 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 4,189.8 0.13 2,320.1 0.03 1,452.7 0.01 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 981.5 0.03 2,940.4 0.04 7,927.5 0.03 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี - - - - 770,589.9 3.36 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น - - 1,000.0 0.01 1,048.2 0.00 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 282,172.6 8.43 1,827,410.5 27.04 4,606,949.2 20.10 
รวมหนีสิ้น 1,599,067.0 47.77 4,014,913.0 59.41 16,512,866.1 72.03 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

      

ทุนเรือนหุ้น 
      

ทนุจดทะเบียน 301,575.0 9.01 552,887.4 8.18 1,024,677.6 4.47 
ทนุที่ออกและช าระแล้ว 300,000.0 8.96 550,634.5 8.15 813,148.7 3.55 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,248,411.0 37.29 1,254,097.2 18.56 2,233,574.7 9.74 
สว่นต า่กวา่มลูคา่หุ้นบริุมสิทธิของบริษัทยอ่ย - - ( 9,769.3 ) (0.14) ( 16,317.7 ) (0.07) 
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นจากการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสิทธิ - - - - - - 
ส ารองสว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,263.2 0.07 4,580.8 0.07 23,001.7 0.10 
จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 26,031.0 0.78 55,288.7 0.82 102,467.8 0.45 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 170,585.2 5.10 337,803.6 5.00 1,965,768.1 8.57 
องค์ประกอบอ่ืนสว่นของผู้ ถือหุ้น 856.7 0.03 856.7 0.01 856.7 0.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,748,147.2 52.22 2,193,492.2 32.46 5,122,500.0 22.34 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 280.4 0.01 550,000.4 8.14 1,289,993.0 5.63 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,748,427.6 52.23 2,743,492.6 40.59 6,412,493.0 27.97 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,347,494.6 100.00 6,758,405.6 100.00 22,925,359.1 100.00 
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 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  
ก าไรขาดทุน:             
รายได้ 

      

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,010,099.6 97.81 3,153,068.5 98.56 8,764,850.6 87.76 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - 641,057.9 6.42 
รายได้อ่ืน 44,983.6 2.19 45,976.3 1.44 581,812.4 5.82 
รวมรายได้ 2,055,083.2 100.00 3,199,044.7 100.00 9,987,720.9 100.00 

ค่าใช้จ่าย 
      

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,148,764.3 55.90 1,724,158.0 53.90 5,662,437.3 56.69 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 293,517.4 14.28 507,945.1 15.88 1,179,181.5 11.81 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 110,774.9 5.39 158,471.8 4.95 273,299.8 2.74 
รวมค่าใช้จ่าย 1,553,056.6 75.57 2,390,574.9 74.73 7,114,918.6 71.24 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 502,026.6 24.43 808,469.8 25.27 2,872,802.3 28.76 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วมค้า - - - - ( 218,465.3 ) ( 2.18 ) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน ( 17,233.2 ) ( 0.84 ) ( 6,786.8 ) ( 0.21 ) ( 50,986.1 ) ( 0.51 ) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 484,793.4 23.59 801,683.0 25.06 2,603,350.9 26.07 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ ( 98,313.3 ) ( 4.78 ) (162,088.5 ) ( 5.07 ) ( 582,942.8 ) ( 5.84 ) 
ก าไรส าหรับปี 386,480.1 18.81 639,594.4 19.99 2,020,408.1 20.23 

ก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 386,322.1 18.80 637,563.4 19.93 2,020,882.9 20.23 

 

 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสดรวม 
 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน ( พนับาท) ( 321,129.3 ) ( 1,659,074.7 ) ( 77,807.2 ) 
เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  ( พนับาท) ( 141,131.0 ) ( 351,524.7 ) ( 1,570,549.9 ) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน( พนับาท) 720,202.5 2,235,470.4 1,947,990.3 
เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (พันบาท) 257,942.2 224,871.0 299,633.2 

เงนิสดต้นงวดยกมา (พันบาท) 37,876.5 295,818.8 520,689.8 

เงนิสดปลายงวด (พันบาท) 295,818.8 520,689.8 820,323.0 
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13.1.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 
งบการเงนิรวม  

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   

 
 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 2.38 2.87 1.72 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.23 0.29 0.09 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) -0.25 -0.95 -0.01 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า* (เทา่) 611.36 367.83 57.53 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย* (วนั) 1 1 6 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 0.56 0.50 0.50 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย  (วนั) 645 727 722 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 5.60 4.40 2.78 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 64 82 129 
วงจรเงินสด (วนั) 581 646 599 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 42.85 45.32 35.40 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 22.74 24.18 18.82 
อตัราก าไรอ่ืน (ร้อยละ) 2.19 1.44 5.83 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (ร้อยละ) -70.26 -217.59 -4.72 
อตัราก าไรสทุธิ** (ร้อยละ) 18.80 19.93 20.23 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 37.97 32.35 55.25 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 14.70 12.62 13.62 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 707.32 310.71 303.51 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.78 0.63 0.67 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.91 1.46 2.58 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.40 0.94 1.41 
อตัราสว่นความสามารถช าระหนีด้อกเบีย้ (เทา่) -1.80 -15.73 1.74 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) -0.23 -0.99 -0.01 
อตัราการจ่ายปันผล  (ร้อยละ) 64.85 30.19 6.21 

หมายเหต ุ* อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหนีก้ารค้า และระยะเวลาขายสินค้า ไม่ได้สะท้อนภาพการหมุนเวียนยอดขายของบริษัทฯ อย่าง
แท้จริง เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีน ามาค านวณเป็นลกูหนีท้ัว่ไป เช่น ดอกเบีย้ค้างรับจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ซึ่งไม่ได้
เป็นลกูหนีท่ี้เก่ียวข้องกบัรายได้จากการขายของบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 

               ** ก าไรสทุธิท่ีใช้ค านวณคือ ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

*** อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) ค านวณตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิส าหรับ
หุ้นกู้ของบริษัทในอตัราไม่เกิน 2:1 ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาสในแตล่ะไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้  จ านวน 1 รุ่น ได้แก่ หุ้น
กู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2562 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

  
14.1   ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ส าหรับ ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวมจ านวน 3,199.0  ล้านบาท และ 9,987.7 ล้านบาท ตามล าดบั 
และมีก าไรสทุธิ 637.6  ล้านบาท และ 2,020.9 ล้านบาท  ตามล าดบั ทัง้นี ้บริษัทฯมีรายได้รวมเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง
จากการเติบโตขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นสว่นใหญ่ กลา่วคือ รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์มา
จากการเพิ่มขึน้ของโครงการที่แล้วเสร็จและได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้แก่ผู้ซือ้ โดยมีโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ
เพิ่มขึน้จากปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 10 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ KnightsBridge Sky City Sapanmai,  โครงการ Notting Hill The Exclusive Charoenkrung, โครงการ 
Pause Sukhumvit103 , โค รงการ  KnightsBridge The Ocean Sriracha, โค รงการ  Kensington Phahol-Kaset,
โครงการ Kensington Laemchabung Sriracha1, โครงการ Kensington Laemchabung Sriracha2, โครงการ Pause 
ID, โครงการ Park 24 เฟส 1  และโครงการ Britania Srinakarin  

อีกทัง้ในปี 2560 บริษัทฯมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยจ านวน 641.0 ล้านบาท และมีรายได้
จากการรับบริหารให้แก่บริษัทร่วมทนุจ านวน 487.0 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัท โนมรูะ เรียล
เอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าในประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีประวตัิความสาเร็จและ
ประสบการณ์ทางธุรกิจมาอยา่งยาวนานกวา่ 60 ปี ทัง้ในเอเชีย และ หลายประเทศทัว่โลก อาทิเช่น ญ่ีปุ่ น, จีน, ฮ่องกง, 
เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดที่อยู่อาศยัสงูเป็นอนัดบั 1 ใน 3 รวมทัง้มีแบ
รนด์อาคารชดุที่ได้รับความนิยมสงูสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเข้ามาช่วยเสริมศกัยภาพในการแขง่ขนัให้กบักลุม่บริษัทฯ ใน
การขยายการพฒันาโครงการและเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาด 

ดงันัน้ จากการเติบโตของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ก าไรท่ีได้จากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
และรายได้จากการรับบริหารโครงการให้แก่บริษัทร่วมทุน รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสทิธิภาพ ท าให้บริษัทฯมีอตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปี 2559  

อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 35.40 โดยมีการรับรู้การจัดสรรต้นทุนจากการปันส่วนราคาซือ้ 
(Purchase Price Allocation) หลงัจากที่บริษัทฯ ซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ 
จ ากดั) เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 ซึง่เป็นการจดักลุม่ไปไว้ในต้นทนุตามมาตรฐานบญัชี แตอ่ยา่งไรก็ตาม อตัราก าไรสทุธิ
ยงัเพิ่มขึน้จากปี 2559 จากร้อยละ 19.93 เป็นร้อยละ 20.23 ในปี 2560 

ณ สิน้ ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 6,758.4 ล้านบาท และ 22,925.4 ล้านบาท ตามล าดบั โดย
สินทรัพย์สว่นใหญ่เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทเข้าซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั) 
เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์เก่ียวกบัต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
รองรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  บริษัทฯ มี
หนีส้นิรวม 4,014.9 ล้านบาท และ  16,512.9 ล้านบาท ตามล าดบั หนีส้นิสว่นใหญ่เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทเข้าซือ้บริษัท 
พาร์ค ออริจิน้ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั) เมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัท
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ย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและ
ลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ โดยปัจจุบนัมีโครงการที่เปิดจอง
แล้วทัง้หมดจ านวน 35 โครงการ ในขณะท่ีบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 2,743.5 ล้านบาท และ 6,412.5 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึ่งอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 คิดเป็น 1.46 เท่า และ 2.58 
เท่า ตามล าดบั และอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น คิดเป็น 0.94 เท่า และ 1.41 เท่า ตามล าดบั 
ทัง้นี ้อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2560 เพิ่มขึน้
จากปี 2559 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีตัว๋แลกเงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้า
จากลกูค้าเพิ่มขึน้ โดยปัจจบุนัมีโครงการท่ีเปิดจองแล้วทัง้หมดจ านวน 35 โครงการ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

14.1.1.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 และ 2560 

รายได้ 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้ผู้ซือ้หลงัจาก
ได้รับช าระเงินจากผู้ซือ้ครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับปี  2559  และปี 2560 จ านวน 3,153.1 
ล้านบาท และ 8,764.9 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 98.56 และ  87.76  ของรายได้รวมของบริษัทฯ 
ตามล าดบั สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 

 ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

รายได้ 
    

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,153.1 98.56 8,764.9 87.76 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - 641.0 6.42 
รายได้อ่ืน 46.0 1.44 581.8 5.82 
รวมรายได้ 3,199.0 100.00 9,987.7 100.00 

  

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,153,1 100.00 8,764.9 100.00 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,724.2 54.68 5,662.4 64.60 

ก าไรขัน้ต้น 1,428.9 45.32 3,102.4 35.40 

 
ในปี 2560 รายได้จาการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จ านวน 5,611.8  ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 177.98 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 10 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ KnightsBridge Sky City Sapanmai,  โครงการ Notting Hill The Exclusive Charoenkrung, โครงการ 
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Pause Sukhumvit103 , โค รงการ  KnightsBridge The Ocean Sriracha, โค รงการ  Kensington Phahol-Kaset,
โครงการ Kensington Laemchabung Sriracha1, โครงการ Kensington Laemchabung Sriracha2, โครงการ Pause 
ID, โครงการ Park 24 เฟส 1  และโครงการ Britania Srinakarin 

 
โดยสามารถแสดงการรับรู้รายได้แตล่ะโครงการเทียบกบัมลูคา่โครงการได้ดงันี ้
 

โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ 
ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

สะสม 
โครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 

(ล้าน
บาท) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
โครงการ Kensington สขุมุวิท 107 295.4 10.0 3.37 14.7 4.96 294.3 99.62 
โครงการ Nottinghill สขุมุวิท 107 347.2 18.2 5.24 0.0 0.00 347.2 100.00 
โครงการ The Knights  สขุมุวิท 107 255.9 18.2 7.13 0.0 0.00 255.9 100.00 
โครงการ Knightsbridge สขุมุวทิ 107 820.9 56.0 6.82 2.7 0.33 816.2 99.43 
โครงการ Knight Bridge The River 1,475.7 894.2 60.60 288.8 19.57 1,183.1 80.17 
โครงการ B-Loft115 สขุมุวิท 115 292.2 91.0 31.13 11.9 4.09 293.8 100.55 
โครงการ B.Republic  สขุมุวิท 101/1 676.6 110.3 16.30 53.0 7.83 603.5 89.20 
โครงการ Villa lasalle สขุมุวิท 105 731.4 319.4 43.67 24.2 3.31 731.5 100.01 
โครงการ Pause A,B สขุมุวิท 107 369.9 164.3 44.42 38.6 10.42 332.3 89.82 
โครงการ B Loft สขุมุวิท 109 239.2 8.7 3.65 5.6 2.34 237.2 99.17 
โครงการ Tropicana 650.0 469.1 72.17 157.5 24.24 626.6 96.40 
โครงการ Notting Hill Tiwanon 391.5 170.4 43.53 53.1 13.57 223.6 57.10 
โครงการ Notting Hill  Kaset 568.3 270.0 47.49 145.5 25.60 415.5 73.09 
โครงการ The Cabana 1,064.2 277.4 26.07 405.8 38.13 683.2 64.20 
โครงการ Pause 115 552.3 275.9 49.96 189.1 34.24 465.0 84.20 
โครงการ Pause 103 433.4     365.5 84.32 365.5 84.32 
โครงการ Knight Bridge Sapanmai 1,323.0     1,239.0 93.66 1,239.0 93.66 
โครงการ Pause ID 210.0     138.8 66.08 138.8 66.08 
โครงการ Kensington Laemchabung Ph1 547.0     464.0 84.83 464.0 84.83 
โครงการ KnightsBridge The Ocean 1,718.7     997.4 58.03 997.4 58.03 
โครงการ Kensington Laemchabung 2 515.0     311.0 60.39 311.0 60.39 
โครงการ Kensington Phahol Kaset 533.9     488.5 91.48 488.5 91.48 
โครงการ Notting Hill เจริญกรุง 305.5     218.3 71.44 218.3 71.44 
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โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ 
ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

สะสม 
โครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 

(ล้าน
บาท) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
โครงการ Britania Srinakarin 347.3     11.4 3.29 11.4 3.29 
โครงการ Park 24 Phase1 4,540.9     3,140.5 69.16 3,140.5 69.16 
รวมทัง้สิน้   3,153.1   8,764.9   14,883.3   

 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
ส าหรับปี 2560 จ านวน 641.0 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดี

เวลล็อปเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชัน้น าในประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีประวัติความสาเร็จและ
ประสบการณ์ทางธุรกิจมาอยา่งยาวนานกวา่ 60 ปี ทัง้ในเอเชีย และ หลายประเทศทัว่โลก อาทิเช่น ญ่ีปุ่ น, จีน, ฮ่องกง, 
เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดที่อยู่อาศยัสงูเป็นอนัดบั 1 ใน 3 รวมทัง้มีแบ
รนด์อาคารชดุที่ได้รับความนิยมสงูสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเข้ามาช่วยเสริมศกัยภาพในการแขง่ขนัให้กบักลุม่บริษัทฯ ใน
การขยายการพฒันาโครงการและเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาด 

 
รายได้อื่นๆ  
รายได้อื่นของบริษัทฯ หลกัๆ ประกอบด้วยรายได้จากการรับบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ รายได้บริการรับท าความ

สะอาด และรายได้จากการยกเลกิสญัญาซือ้ขาย 
รายได้อื่นของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 46.0 ล้านบาท และ 581.8 ล้านบาท ตามล าดบั หรือ

คิดเป็นร้อยละ 1.44 และร้อยละ 5.82 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามล าดบั  

ในปี 2560 รายได้อื่นเพิ่มขึน้จ านวน 535.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 1,164.78 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้จากการรับบริหารโครงการของกิจการร่วมค้า นอกจากนีย้งัมีรายได้ค่า
บริหารนิติบุคคลอาคารชุด รายได้จากบริการรับท าความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่ โอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ 
จ านวน 10 โครงการ และเงินมดัจ ารับจากการยกเลกิสญัญาการจองเพิ่มขึน้ 

 

ค่าใช้จ่าย 

 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทนุที่ดิน และค่าก่อสร้างอาคาร โดยระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการและยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ซือ้ บริษัทฯ จะบนัทึกต้นทนุดงักลา่วเป็นต้นทนุโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะมีการโอนต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายมา
เป็นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เมื่อมีการบนัทกึรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
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ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 และปี 2560  เท่ากับ 1,724.2 ล้านบาท และ 5,662.4
ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 54.68 และร้อยละ 64.60 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ตามล าดบั 

ในปี 2560 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จ านวน 5,662.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,938.2 ล้านบาท จากปี 2559 
เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ และรับรู้รายได้เพิ่มอีก 10 โครงการ ได้แก่ โครงการ KnightsBridge 
Sky City Sapanmai,  โค รงการ  Notting Hill The Exclusive Charoenkrung, โค รงการ  Pause Sukhumvit103 , 
โค รงการ  KnightsBridge The Ocean Sriracha, โค รงการ  Kensington Phahol-Kaset,โครงการ  Kensington 
Laemchabung Sriracha1, โครงการ Kensington Laemchabung Sriracha2, โครงการ Pause ID, โครงการ Park 24 
เฟส 1  และโครงการ Britania Srinakarin 

โดยมีการรับรู้การจัดสรรต้นทุนจากการปันส่วนราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) หลงัจากที่บริษัทฯ ซือ้
บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั) เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 ซึง่เป็นการจดักลุม่ไปไว้
ในต้นทนุตามมาตรฐานบญัชี 

 

 ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 3,102.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559  คิดเป็นร้อยละ 117.13 ซึ่ง
สอดคล้องกบัรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้  

อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 35.40 โดยมีการรับรู้การจัดสรรต้นทุนจากการปันส่วนราคาซือ้ 
(Purchase Price Allocation) หลงัจากที่บริษัทฯ ซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ 
จ ากดั) เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 ซึง่เป็นการจดักลุม่ไปไว้ในต้นทนุตามมาตรฐานบญัชี แตอ่ยา่งไรก็ตาม อตัราก าไรสทุธิ
ยงัเพิ่มขึน้จากปี 2559  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายขายและการตลาด
คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมการโอน คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย เป็นหลกั  

ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดปี 2559 และ 2560 จ านวน 507.9 ล้านบาท และ 1,179.2 ล้านบาทตามล าดบั 
เพิ่มขึน้จ านวน 671.3 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 132.15 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับยอดพรีเซลที่
เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปี 2559 จ านวน 11 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ในอนาคต 
ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิและภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่ิมขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้ 
นอกจากนีย้งัมีเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน จากการสรรหาพนกังานเพื่อรองรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่
ขยายตวัเพิ่มขึน้จ านวนหลายโครงการ   

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยเงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหารเป็นหลกั 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดปี 2559 และ 2560 จ านวน 158.5 ล้านบาท และ 273.3 ล้านบาทตามล าดบั 
เพิ่มขึน้จ านวน 114.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 72.46 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559  เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของ
เงินเดือน สวสัดิการพนกังาน ค่าเสื่อมราคา  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ เป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกับการ
ขยายตวัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กลา่วไว้ข้างต้น 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ส าหรับปี 2560 มีสว่นแบ่งขาดทนุจ านวน 218.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทนุมาจากการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ 
และกิจการร่วมค้า ในช่วงเร่ิมพฒันาโครงการและจะรับรู้รายได้จากการโอนห้องชดุในอนาคต 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

ประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายธนาคาร,ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าซือ้และดอกเบีย้เงินกู้ยืม ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้
จ านวน 44.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 651.25  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมี
เงินกู้คงเหลอืจากโครงการท่ีรับรู้รายได้ในปี 2560 มากกวา่ในปี 2559 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 420.9 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 259.64  เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึ่ง
ผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยที่มียอดรายได้เพิ่มขึน้ตามที่กลา่วมาแล้วในข้างต้น 

  ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรส าหรับปี 2560 จ านวน 2,020.9 ล้านบาท (NP equity holder) เพิ่มขึน้จ านวน 
1,383.3 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 217.00 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไร
ขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จากการรับรู้รายได้ในโครงการใหม่จ านวน 10 โครงการตามที่ได้กลา่วไว้ใน
ข้างต้น อตัราก าไรสทุธิยงัเพิ่มขึน้จากปี 2559 จากร้อยละ 19.93 เป็นร้อยละ 20.23 ในปี 2560 

 อัตราผลตอบแทนของผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อย 32.35 และร้อยละ 55.25 ตามล าดบั 
ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นมีอตัราเพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากการรับรู้รายได้จากการโอน
กรรมสทิธ์ิเพ่ิมขึน้ และก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามที่กลา่วไว้ข้างต้น 

14.1.1.2  การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

 ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,758.4 ล้านบาท และ 22,925.4 ล้านบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้จ านวน 16,167.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 239.21 โดยสินทรัพย์สว่นใหญ่เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทเข้าซือ้บริษัท 
พาร์ค ออริจิน้ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั) เมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์เก่ียวกบัต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อรองรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต เงินลงทนุ



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

 

 
สว่นท่ี 3 ข้อที่ 14 หน้าที่ 203 

 

ในบริษัทร่วมค้า อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินจ่าย
ลว่งหน้า-คา่งานก่อสร้าง เพิ่มขึน้เป็นหลกั   

 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่กลุม่บริษัทฯ ลงทนุเพื่อพฒันาเป็น
โครงการหรือที่ได้มีการพฒันาเป็นโครงการแล้วพร้อมขาย รายการนีจ้ึงเปรียบเสมือนรายการสนิค้าคงเหลอืของกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจผลติสนิค้าหรือซือ้มาขายไป ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายประกอบด้วยต้นทนุการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ คา่ที่ดินคา่ก่อสร้าง  ต้นทนุกู้ยืมเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และอื่นๆ  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์สุทธิจ านวน 4,517.3 ล้านบาท และ 
18,209.4 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 66.84 และร้อยละ 79.43 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั  

ณ สิน้ปี 2560 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 18,209.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 303.10จากปี 
2559 เนื่องจากบริษัทเข้าซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั) เมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม 
2560 และบริษัทฯ มีต้นทนุโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาที่เพิ่มขึน้จากจ านวน 42 โครงการ ในปี 2559 เป็นจ านวน 47 
โครงการ ในปี 2560  

 เงนิมัดจ าที่ดิน 

ณ สิน้ปี 2560 มีเงินมดัจ าคา่ที่ดินจ านวน 708.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.09 ของสนิทรัพย์รวม และลดลงร้อย
ละ 21.16 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2559  โดยมีการวางมดัจ าของที่ดินเพื่อพฒันาโครงการตามแผนขยายโครงการในอนาคต  

 เงนิจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของบริษัทฯ ได้แก่ เงินจ่ายลว่งหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ
บริษัทฯ  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างจ านวน 158.2 ล้านบาท และ 294.4 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 2.34 และร้อยละ 1.28 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั  

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 86.12 จากสิน้ปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึน้ตาม
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและลดลงเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงินลว่งหน้า-คา่ก่อสร้าง 
จะขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการตกลงกนัระหว่างบริษัทฯ และผู้ รับเหมา โดยปกติสว่นใหญ่บริษัทฯ จะช าระค่าจ้างลว่งหน้าคา่
ก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 5 ของมลูคา่ก่อสร้างตามสญัญา  

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินมดัจ าอื่น  เช่น เงินมดัจ าการซือ้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ตกแตง่ส าหรับโครงการ คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า และคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าอื่น เป็นหลกั  
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ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  62.8 ล้านบาท และ 124.5 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นร้อยละ 0.93 และร้อยละ 0.54 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั ส าหรับปี 2560  เพิ่มขึน้เนื่องจากมีการจา่ยเงินมดัจ า
เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ติดตัง้เข้าภายในโครงการใหม่ๆ  เพิ่มขึน้  

 ที่ดินรอการพัฒนา 

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีที่ดินรอการพฒันา จ านวน  8.1 ล้านบาท และ 121.1 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นร้อยละ 0.12  และร้อยละ 0.53  ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นการโอนมาจากรายการต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในอาคารชุดของโครงการ เพื่อปลอ่ยเช่าพืน้ที่ให้แก่รายย่อย เช่น ร้านซกัรีด ร้านขายของ
ช า ร้านอาหาร เป็นต้น ทัง้นี ้การที่บริษัทฯ ลงทนุในห้องชดุของโครงการดงักลา่ว เพื่อเป็นการให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ลกูค้าผู้ซือ้บ้านภายในโครงการ  

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ห้องชุดในคอนโดมิเนียม ของโครงการ Sense of London
สขุมุวิท 109 , โครงการ Knightbridge สขุมุวิท 107, โครงการ Tropicana  ,โครงการ Portobello Mall ,โครงการ Park 
24 โดย ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 5.7 ล้านบาท และ 337.1  ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.09 และร้อยละ 1.47 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินส าหรับพฒันาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์
ทเมนท์ ในนามบริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั (บริษัทย่อย), อาคารและสิ่งปลกูสร้างของส านกังานขายและส านกังานใหญ่
ของบริษัทฯ เป็นหลกั  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สทุธิจ านวน 359.0 ล้านบาท และ 439.8 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 5.31 และร้อยละ 1.92  ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุธิ ณ สิน้ปี 2560  เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.49 จากสิน้ปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากกลุ่ม
บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อพัฒนาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
เพิ่มขึน้ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเกิดจากการการปันสว่นราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) หลงัจากที่บริษัทฯ ซือ้บริษัท 
พาร์ค ออริจิน้ จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด) เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยประเมินมลูค่าจากตรา
สินค้าที่ได้มาจากการซือ้กิจการ คือ ตราสินค้า “พาร์ค” ซึ่งเป็นตราสินค้าส าหรับโครงการคอนโดมิเนียมระดบับน โดย
บริษัทยอ่ยมีแผนพฒันาโครงการ  ณ วนัท่ีได้มา จ านวน 5 โครงการ 
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 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมเกิดจากการซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั) เมื่อวนัที่ 2 
ตลุาคม 2560 (“วนัที่ซือ้กิจการ”) โดยเป็นผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่งตอบแทนท่ีจ่ายไป ณ วนัที่ซือ้กิจการและมลูคา่
ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ที่ได้รับมา ถกูรวมเป็นสว่นหนึง่ของคา่ความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ สิน้
ปี 2560  จ านวน 189.9 ล้านบาท 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดขึน้ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่
ยงัไมไ่ด้ใช้ ซึง่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและผล
ขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวน 58.9 ล้านบาท และ 174.2 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ  0.87 และร้อยละ 0.76 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ สิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 195.76 สาเหตหุลกัมาจากเงินมดัจ าและเงิน
รับลว่งหน้าจากลกูค้า ซึ่งถือเป็นรายได้ทางภาษีและบริษัทฯ ได้ช าระภาษีไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในทางบญัชีบริษัทฯ ยงั
ไม่ได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้ โดยจะบันทึกเป็นรายได้ขายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด ภายหลงัการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ดงันัน้ จึงถือเป็นสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  

14.1.1.3  การวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้ิน 

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 4,014.9 ล้านบาท และ 16,512.9 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้
ร้อยละ 311.29 หนีส้ินสว่นใหญ่เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทเข้าซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิ
เดนซ์ จ ากัด) เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เงินมดัจ ารับและ
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ โดยปัจจบุนัมีโครงการท่ีเปิดจองแล้วทัง้หมดจ านวน 35 โครงการ  

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าที่เก่ียวข้องกบังานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์
ตกแตง่อาคาร และด้านการตลาด (งานโฆษณาประชาสมัพนัธ์) ซึง่มีเจ้าหนีค้า่งานก่อสร้างที่เก่ียวข้องกบับริษัทรับเหมา
ก่อสร้างเพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นรายการหลกั  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 529.0 ล้านบาท และ  3,543.7 ล้าน
บาท ตามล าดบั  
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เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 569.89 จากสิน้ปี 2559 มีสาเหตหุลกัมาจาก บริษัท
เข้าซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั) เมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 และการเพิ่มขึน้
ของงานก่อสร้างจากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่พิ่มมากขึน้ 

 เงนิมัดจ ารับและเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าของบริษัทฯ คือ เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ซือ้ก่อนถึงวนัโอนกรรมสทิธ์ิ
เช่น เงินจองเงินท าสญัญา และเงินดาวน์ จะถูกบนัทึกเป็นเงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าและจะโอนเป็น
รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ซือ้ ทัง้นี ้เงินจองเงินท าสญัญา และเงินดาวน์ โดยเฉลีย่คิดเป็นประมาณร้อยละ10 ถึง
12 ของมลูคา่การขายห้องชดุ ขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะโครงการ 

 ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีเงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าจ านวน 767.5 ล้านบาท และ  
2,654.3 ล้านบาท ตามล าดบั  โดยเงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า ณ สิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 245.84 
เนื่องจากมีการเปิดจองโครงการใหมเ่พิ่มอีก 7 โครงการ 

 ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ านวน 98.4 ล้านบาท และ 416.8 ล้านบาท ตามล าดบั 
โดยภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 323.37 จากสิน้ปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับผลก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  

 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมจ านวน 1,179.0 ล้านบาท และ 
7,174.8 ล้านบาท ตามล าดบั  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน. ณ สิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 508.54 จากสิน้ปี 2559 สาเหตหุลกัมาจาก 
บริษัทเข้าซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั) เมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 อย่างไรก็
ตามบริษัทฯได้ทยอยจ่ายช าระคืนเงินต้นตามการปลดจ านองของห้องชดุส าหรับโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิแก่ลกูค้าแล้ว 
โดยโอนกรรมสทิธ์ิเพ่ิมขึน้จ านวน 10 โครงการจากปี 2559  

 หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ของบริษัทฯ เป็นรายการสญัญาเช่าการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทลีสซิ่งในการเช่า
ยานพาหนะเพื่อใช้ในการด าเนินงาน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 4-5 ปี  

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้รวมจ านวน 4.2  ล้านบาท และ 3.6  ล้านบาท 
ตามล าดบั ณ สิน้ปี 2560 หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ลดลงขึน้ร้อยละ 14.58 จากสิน้ปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ทยอยช าระเงินคืนตามสญัญาเช่าซือ้  
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 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 2,743.5 ล้านบาท และ  6,412.5 ล้านบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 133.73 ทัง้นี ้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้ตามผล
ประกอบการของบริษัทและบริษัทยอ่ย และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเพิ่มขึน้จากการออกหุ้นเพิ่มทนุ 

 
14.1.1.4  การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

 
งบกระแสเงนิสด 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน  77.8 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่ใช้ไปเพื่อ
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที ่รวมทัง้การจ่ายมดัเงินมดัจ าคา่ที่ดินของโครงการใหม่ๆ  

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1,570.5 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อ
การลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมค้า ส านกังานขายและห้องตวัอยา่ง  

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,948.0 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการ
เพ่ิมทนุ ตัว๋แลกเงิน และเงินสดรับจากการออกหุ้นบริุมสทิธ์ิของบริษัทยอ่ย       

 

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
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อสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนัน้เนื่องจากโครงการของบริษัทฯ ที่อยูร่ะหวา่งการพฒันา สว่นใหญ่อยูใ่กล้แนวรถไฟฟา้ซึง่ถือ
เป็นจดุขายที่ส าคญั โดยหากการก่อสร้างรถไฟฟา้ถกูชะลอลงเพราะปัจจยัทางการเมือง ยอ่มสง่ผลให้ลกูค้าไมม่ัน่ใจทีจ่ะ
โอนกรรมสทิธ์ิ หรือมีการโอนกรรมสทิธ์ิลา่ช้า ไมต่รงตามประมาณการท่ีบริษัทฯคาดไว้ สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทฯยอ่ย
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 





    
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) 

66 - 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 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

ประธำนกรรมกำร  
 
 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำรอิสระ 
 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำร 
 
ท่ีปรึกษำส ำนกัผู้ช่วยผู้จดักำร
ใหญ่กำรเงินและกำรลงทนุ 
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
บริกำร 
 
บริกำร 
 
บริกำร 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจวสัดกุ่อสร้ำง 
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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 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 – 2559 
 
2548 - 2555 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำรอิสระ 
  
กรรมกำรผู้จดักำร 

บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัทซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
 
บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์ จ ำกดั 
 
บริษัท เอสซีจี แอคเค้ำน์ติง้ 
เซอร์วิสเซส จ ำกดั 

ธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 
 
 
ธรุกิจขำยผ่อนช ำระเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 
 
 
ธุรกิจสำยกำรบิน 
 
ธุรกิจรับจดัท ำบญัชีและให้ค ำปรึกษำด้ำน
บญัชี รับออกแบบและวำงระบบบญัชี 

นำยนิวติั ลมนุพนัธ์ 
กรรมกำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวันท่ี 10 ตุลำคม 
2557) 

58 - ปริญญำโท คณะรัฐประศำสนศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ 

- ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 105/2013 
 

0.000 - ไมม่ี - 2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
 
2558-2560 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
 
 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำรบริหำร 
 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
 
ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมกำร
จดัสรรท่ีดินกลำง 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ำกดั 
 
กระทรวงมหำดไทย 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบั
อสงัหำริมทรัพย์ 
 
- 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 212 

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 
 
 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัท วิคแอนด์ฮคุลนัด์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยท่อเอชดีพีอี และท่อ
พลำสติกชนิดอ่ืนเชน่ ท่อแอลดีพีอี 

นำยชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 
กรรมกำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุำยน 
2559) 

50 - ปริญญำโท คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  

- ประกำศนียบตัรบณัฑิตทำงกฎหมำย
ธุรกิจ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      
 
กำรอบรม IOD 

- DCP รุ่นท่ี 162/2012 
- Director Diploma Program รุ่นท่ี 

36/2013 

0.000 - ไมม่ี - 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2558- ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2553 - 2557 
 
2551 - 2553 
 
 
2550 – 2551 

กรรมกำร 
 
 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
Partner 
 
 
Partner 
 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและ
ภำษี 
 
ทนำยควำมท่ีปรึกษำอำวโุส 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลล
อปเมนท์ 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 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจท่ีปรึกษำกฎหมำย 
 
 
ธุรกิจท่ีปรึกษำกฎหมำย 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 
 
ธุรกิจท่ีปรึกษำกฎหมำย 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 213 

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) 

71 - 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 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2551 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  
 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
อิสระ  
 
กรรมกำรบริหำร  
 
 
 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 
 
 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
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) 
 
 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจให้บริกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ำ้ 
 
ธุรกิจร้ำนขำยปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ประกอบกิจกำรด้ำนกำร
ให้บริกำรและโฆษณำ 
 
ธุรกิจให้บริกำรเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ
บริกำรครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ขำยอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ธุรกิจให้บริกำรเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ
บริกำรครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ขำยอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 214 

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 

2542 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2551 - 2555 
 
 
2551 - 2555 
 
 
2547 - 2551 
 

กรรมกำร  
 
 
 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร  

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

ธุรกิจให้บริกำรเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ
บริกำรครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ขำยอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อปุกรร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
ธุรกิจให้บริกำรขนสง่ทรัพย์สิน และบริกำร
ท ำควำมสะอำด 
 
ธรุกิจให้บริกำรแลกเปลี่ยนข้อมลูทำง
อิเล็คทรอนิกส ์
 
ธุรกิจประกนัชีวิต 

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

70 - วิทยำศำสตร์บณัฑิต ทอ. โรงเรียนนำย
เรืออำกำศ 

- หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรรุ่นท่ี 
42 

- วิทยำลยักองทพุอำกำศ รุ่นท่ี 28 
กำรอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 26/2004 
- DCP รุ่นท่ี 122/2009 
- หลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรส ำหรับ
กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของ 

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

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ  
 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำรอิสระ  
 
 
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิน้สว่นพลำสติกโดย
กระบวนกำรขึน้รูปพลำสติกและฉีด
พลำสติก 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 215 

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 

รัฐวิสำหกิจและองค์กรมหำชน รุ่นท่ี 5 
สถำบนัพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดบัสงูภำครัฐ 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2555 - 2556 
 
 
 
2552 
 
2552 - 2554 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
รองประธำนกรรมกำร 
และประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
 
รองผู้บญัชำกำรทหำรสงูสดุ 
 
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 

บริษัท สำลี่อตุสำหกรรม จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท วิทยกุำรบินแห่งประเทศ
ไทย จ ำกดั 
 
 
กองบญัชำกำรกองทัพไทย 
 
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิน้สว่นพลำสติกโดย
กระบวนกำรขึน้รูปพลำสติกและฉีด
พลำสติก 
 
ธุรกิจให้บริกำรควบคมุจรำจรทำงอำกำศ 
กำรสื่อสำรกำรบิน และบริกำรท่ีเก่ียวเน่ือง 
 
 
- 
 
ธุรกิจท่ำอำกำศยำน  

นำงสจุำรี จนัทร์สวำ่ง 
กรรมกำรอิสระ  
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุำยน 
2559) 

53 - 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 

0.000 - 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 216 

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 

กำรอบรม IOD 
- DCP รุ่นท่ี 92/2007 

นำยเมธำ จนัทร์แจ่มจรัส 
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 9 พฤษภำคม 
2558) 

53 -  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 
 
 
2558-2560 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2553 – 2557 
 
 
2553 – 2557 
 
 
2553 – 2557 
 
 
2552 – 2557 
 

กรรมกำร  
 
 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
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) 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบั
อสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 217 

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 
 
2552 – 2557 
 
 
2552 - 2557 
 

 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 

 
บริษัท พฤกษำ โอเวอร์ซี่ส์ จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วิส 
จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 

 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
 
ให้บริกำรและบริกำรกำรจดักำร 
 
 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ 
กรรมกำรอิสระ  
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุำยน 
2559) 

57 - 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 

0.000 - 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 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 218 

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 

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

42 - ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ (หลกัสตูร
นำนำชำติ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

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

- 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 

59.94 เป็นคู่สมรส
ของนำงอำรดำ 
จรูญเอก 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2552 - ปัจจบุนั 
 
 
2554 – 2557 
 
2547 - 2557 
 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  
 
กรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั
(มหำชน) 
 
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 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจให้เช่ำอพำร์ทเม้นท์ 

นำงอำรดำ จรูญเอก 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำน
อ ำนวยกำร(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
บริษัทฯ ตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือรับรอง) 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 16 ธันวำคม 
2552) 

42 - ปริญญำโท คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

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

- ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กำรอบรม IOD 

-   DAP รุ่นท่ี 111/2014 
 

59.94 เป็นคู่สมรส
ของนำยพีระ
พงศ์ จรูญเอก 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2552 – ปัจจบุนั 
 
 
2552 - 2560 
 

กรรมกำรบริหำร 
 
 
ประธำนอ ำนวยกำร 
 
 
กรรมกำร  
 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำร 
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 219 

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 
 
2547 - 2557 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำร 

บริษัท ออริจิน้ วนั จ ำกดั 
 
บริษัท อีโค ซิสเท็ม จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจให้เช่ำอพำร์ทเม้นท์ 

นำยพส ุลิปตภลัลภ 
กรรมกำร  
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 14 ตลุำคม 
2560 ) 

32 - MSC in Real Estate Investment, 
Cass Business School, UK 

- BA Business Management 
(Finance), Second Class Honours, 
University of Westminster, UK 

- A-levels and GCSEs completed 
from Bradfield College, UK 
กำรอบรม  

- CMA: GMS Class 1 (Capital Market 
Academy - Greater Mekong 
Subregion), Capital Market 
Academy, Thailand 

- หลกัสตูรด้ำนวิทยำกำรพลงังำนส ำหรับ
นกับริหำรรุ่นใหม ่(วพม.) รุ่น 1 , 
Thailand Energy Academy, 
Thailand 

- Academy of Business Creativity 
Class 5, มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 

- Baker - Deloitte Merger & 
Acquisition Series, Thailand 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2556 – 2558 
 
 
 
2551 – 2556 

กรรมกำร  
 
 
กรรมกำรบริหำร 
 
Director 
 
 
Director of Financial Markets 
 
 
 
Vice President of Global 
Markets 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท พรำว เรียล เอสเตท จ ำกดั 
 
Elite Partners and Elite 
Securities Co. Ltd., 
 
Standard Chartered Bank 
Public Limited Company 
(Singapore) 
 
The Royal Bank of Scotland 
Public Limited Company 
(Singapore & Hong Kong) 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจกำรลงทนุ 
 
 
ธนำคำร 
 
 
 
ธนำคำร 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 220 

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 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยพฒันำ
ธุรกิจ  
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 3 
พฤศจิกำยน 2557) 

40 - ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำโท โครงกำรพิเศษคณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชีสำขำวิชำ
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

0.000 - ไมม่ี - 2560- ปัจจบุนั 
 
 
2560- ปัจจบุนั 
 
 
2560 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2559 - 2560 
 
 
2552 - 2557 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยพฒันำ
ธุรกิจ 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
พฒันำธุรกิจใหม่ 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำรบริหำร 
 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำย
พฒันำธุรกิจ  
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรร่วม 
 
 
Assistant General Manager 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว 
กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
กำรเงิน 

35 - ปริญญำโท MBA 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

0.000 - ไมม่ี - 2559 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรบริหำร 
 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 221 

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 3 สิงหำคม 
2558) 

- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรเงิน มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2559 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 – 2559 
 
 
2558 
 
2554 - 2558 
 
 
2552 - 2554 
 
 
2552 - 2554 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
 
 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและ
บญัชีอำวโุส 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
 
ผู้จดักำรกำรเงินโครงกำร 
 
 
ผู้จดักำรกำรเงิน 
 
 
ผู้จดักำรกำรเงิน 
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟำ้ 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟำ้ไอน ำ้ 
 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟำ้ไอน ำ้ 
 
 
ธุรกิจขนสง่เดินเรือทะเล 

นำยสริุนทร์ สหชำติโภคำนนัทร์ 
กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบติักำร 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 
2558) 
 
 

52 - ปริญญำโท คณะบริหำรรัฐกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี คณะสำธำรณสขุศำสตร์ 
สำขำอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

0.000 - ไมม่ี - 2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 -  2559 
 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบฏิบติักำร 
 
 
กรรมกำรบริหำร  
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรอำวโุส 
ฝ่ำยบริหำรโครงกำร 
 

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

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 222 

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 

 2558 -  2559 
 
 
2549 - 2558 
 
 
2552 - 2557 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำย
บริหำรโครงกำร 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรร่วม 
 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยก่อสร้ำง 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อป
เมนท์ จ ำกดั 
 
บริษัท โปรเจคเอเชีย จ ำกดั 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจก่อสร้ำง 
 
 
ธุรกิจท่ีปรึกษำโครงกำรก่อสร้ำง 

นำงสำวชญัญำ แซเ่ตีย 46 - ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลยัเนชัน่ 

- ปริญญำตรี คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำ
ภำษำจีนธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

0.00 -ไมม่ี- 2560  
 
 
2559 - 2560 
 
 
2559 
 
2552 - 2558 
 
 
2546 - 2552 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำดและ
ฝ่ำยขำย 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำร 
 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
 
ผู้อ ำนวยกำร 
 
 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและฝ่ำย
กำรตลำด 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัทไรมอนด์ แลนด์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท วิไลลกัษณ์ จ ำกดั 
 
บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

นำงสำวจำรุณี กณุำสิทธ์ิ 37 - ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี สำขำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

0.000 -ไมม่ี- 2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชี 
 
 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั
(มหำชน) 
 

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 

2559 - 2560 
 
 
2555-2559 
 
2552-2554 
 
 
2547-2552 
 

ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 
 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 
 
ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีต้นทนุ 
 
 
ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีต้นทนุ 

บริษัท วีมำ เอ็นไวรอนเม็นทอล 
เทคโนโลยีส์ จ ำกดั 
 
บริษัท อี85 จ ำกดั 
 
บริษัท บำงกอกแร้นซ์ จ ำกดั
(มหำชน) 
 
บริษัท ดับ๊เบิล้เอ 1991 จ ำกดั
(มหำชน) 

ประกอบอปุกรณ์เซ็นเซอร์วดัระดบัน ำ้มนัใน
ถงัน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ผลิตเอทำนอล และแปง้จำกมนัส ำปะหลงั 
 
เกษตรและอตุสำหกรรมอำหำร 
 
 
ผลิตกระดำษและเยื่อกระดำษ 

นำงสำววำริศำ วำระแก่นทรำย  
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและเลขำนกุำรบริษัท 
 
(ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 14 มิถนุำยน 
2557) 

32 - 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 ณ 31 ธันวาคม 2560 
 บริษัทฯ บริษัท

ยอ่ย 1 
บริษัท
ยอ่ย 2 

บริษัท
ยอ่ย 3 

บริษัท
ยอ่ย 4 

บริษัท
ยอ่ย 5 

บริษัท
ยอ่ย 6 

บริษัท 
ยอ่ย 7 

บริษัท
ยอ่ย 8 

บริษัท
ยอ่ย 9 

บริษัท 
ยอ่ย 10 

บริษัท
ยอ่ย 11 

บริษัท
ยอ่ย 12 

บริษัท
ยอ่ย 13 

บริษัท
ยอ่ย 14 

บริษัท
ยอ่ย 15 

1. นำยลกัษณะน้อย พึง่รัศมี X /               

2. นำยนิวติั ลมนุพนัธ์ /  X   X           

3. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร /            X    

4. พลอำกำศเอกบรีุรัตน์ รัตนวำนิช /                

5. นำยเมธำ จนัทร์แจ่มจรัส / X /              

6. นำงสำวสจุำรี จนัทร์สวำ่ง /                

7. นำยชินภทัร วิสทุธิแพทย์ /                

8. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ / /               

9. นำยพส ุลิปตภลัลภ /                

10. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก /, //,/// / /     /      /  / 

11. นำงอำรดำ จรูญเอก /, //,/// /      X      X  X 

12. นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ //.///  / X X  X / X X X X / / X / 

13. นำยสริุนทร์ สหชำติโภคำนนัทร์ //. ///   / / / /  / / / /   /  

14. นำยสมสกลุ แสงสวุรรณ //    /  /  /      / / 

15. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว //./// /   /  /  /      /  

16. นำงสำวชญัญำ แซเตีย ///    / / /  /      /  

17. นำงสำวจำรุณี กณุำสิทธ์ิ ///                

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



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 225 

เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ) 
 บริษัท

ยอ่ย 16 
บริษัท 
ยอ่ย 17 

บริษัท
ยอ่ย 18 

บริษัท
ยอ่ย 19 

บริษัท
ร่วมทนุ 

1 

บริษัท
ร่วมทนุ  

2 

บริษัท 
ร่วมทนุ 

3 

บริษัท
ร่วมทนุ 

4 

บริษัท
ร่วมทนุ 

5 

บริษัท
ร่วมทนุ 

6 

1. นำยลกัษณะน้อย พึง่รัศมี           

2. นำยนิวติั ลมนุพนัธ์           

3. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร           

4. พลอำกำศเอกบรีุรัตน์ รัตนวำนิช           

5. นำยเมธำ จนัทร์แจ่มจรัส     X  X X X X 

6. นำงสำวสจุำรี จนัทร์สวำ่ง           

7. นำยชินภทัร วิสทุธิแพทย์           

8. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ           

9. นำยพส ุลิปตภลัลภ           

10. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก  / /  / / / / / / 

11. นำงอำรดำ จรูญเอก  X X   X     

12. นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ X / / X  /     

13. นำยสริุนทร์ สหชำติโภคำนนัท์  /         
14. นำยสมสกลุ แสงสวุรรณ     /  / / / / 

15. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว  / /        

16. นำงสำวชญัญำ แซเตีย           

17. นำงสำวจำรุณี กณุำสิทธ์ิ           

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

 
  



    
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 226 

รำยชื่อบริษัทยอ่ย 
 
บริษัทยอ่ย 1 = บริษัท ออริจิน้ วนั จ ำกัด 
บริษัทยอ่ย 4 = บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 7 = บริษัท ออริจิน้ สำทร จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 10 = บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

บริษัทยอ่ย 2 = บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 5 = บริษัท ออริจิน้ เฮ้ำส์ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 8 = บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 11 = บริษัท พรีโม รีเทล จ ำกดั 
                         เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เวิร์ค เอเจนซี่ จ ำกดั* 

บริษัทยอ่ย 3 = บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 6 = บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 9 = บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 12 = บริษัท พรีโม แคมปัส จ ำกดั  
                         เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดิจิตอล บตัเลอร์ จ ำกดั* 
 

บริษัทยอ่ย 13  =  บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ำกดั บริษัทยอ่ย 14 =  บริษัท เกษตร โซไซตี ้จ ำกดั บริษัทยอ่ย 15 =  บริษัท ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 16  =  บริษัท ออริจิน้ วนั ระยอง จ ำกดั บริษัทยอ่ย 17 =  บริษัท พรำวด์ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั บริษัทยอ่ย 18 =  บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จ ำกดั 
บริษัทยอ่ย 19 =  บริษัท ครำวน์ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั   
   

 
รำยชื่อบริษัทร่วมทนุ 
บริษัทร่วมทนุ 1 = บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ำกดั 
บริษัทร่วมทนุ 2 = บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหลอ่ จ ำกดั 
บริษัทร่วมทนุ 3 = บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ำกดั 
บริษัทร่วมทนุ 4 =  บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จ ำกดั 
บริษัทร่วมทนุ 5 =  บริษัท ออริจิน้ รำมค ำแหง จ ำกดั 
บริษัทร่วมทนุ 6 =  บริษัท ออริจิน้ พำร์ค ที 1 จ ำกดั 



     
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

                                    

 
 เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 227 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ วัน พรีโม โซลูช่ัน ออริจิน้ เฮ้าส์ ออริจิน้ คอนโดมิเนียม ออริจิน้ ไพรม์ 
 รายช่ือกรรมการ      
1. นำยลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี /     

2. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ /     
3. นำยนิวตัิ ลมนุพนัธ์  X X   
4. นำยเมธำ จนัทร์แจม่จรัส X /    

5. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก / /    
6. นำงอำรดำ จรูญเอก /     
7.    นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์  /  X X 

8. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว /   / / 
9. นำยสริุนทร์   สหชำติโภคำนนัทร์     / / / 
10. นำงสำวชญัญำ แซเ่ตีย      / / / 

11. นำจมุพล ประวิทย์ธนำ   /   
12.     นำยสมสกลุ แสงสวุรรณ    / / 
13.    นำยวำทยทุธ์ ทองพรหม    / / 

 14 นำงสำวรวีกร บญุพรม  /    
 15. นำงสำวจิรยง อนมุำนรำชธน  /    
 16. นำยเรืองโรนจ์ พนูผล  /    

 17. นำยมำโรจน์ วนำนนัท์  /    
 18.     นำยเกรียงไกร กรีบงกำร   /   
 19. นำงจตพุร ผิวขำว      

 20.     นำงสำวสวิตำ ปิตะวรรณ      



     
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

                                    

 
 เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 228 

 
 
 
 
 
 
 

                     รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ วัน พรีโม โซลูช่ัน ออริจิน้ เฮ้าส์ ออริจิน้ คอนโดมิเนียม ออริจิน้ ไพรม์ 

 รายช่ือกรรมการ      

 21. นำยอธิวฒัน์ เกษมสขุ      

22. นำยนพพล สอุตุะ      
23. นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ      
24. นำงสำววิจิตรำ ศรีสพุรรณ      

25. นำงสำววำริศำ วำระแก่นทรำย      
26. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร      
27. นำงสำวเบญญำภำ เพิ่มพลู      

28. นำยประพจน์ จิตต์ตรง      
29. นำยธนำ ตอ่สหะกลุ      
30. นำยวิทยำ ธัญญศรีสงัข์      

31. นำยวรกร วีรำพชัร์      
32. นำยศรกวี ปรูณโชต ิ      
33. นำยรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล      

34. นำยรณชำติ  มหทัธนะพฤทธิ      

 หมำยเหต ุ    X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร     



     
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

                                    

 
 เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 229 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
 

 รายช่ือบริษัทย่อย      ออริจิน้ แกรนด์ ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้ ออริจิน้ สาทร     ออริจิน้ วัน ระยอง    ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 
 รายช่ือกรรมการ      
1. นำยลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี      
2. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ      

3. นำยนิวตัิ ลมนุพนัธ์      
4. นำยเมธำ จนัทร์แจม่จรัส      
5. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก /  /   

6. นำงอำรดำ จรูญเอก X  X   
7.    นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ / X  X X 
8. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว  / /  / 

9. นำยสริุนทร์   สหชำติโภคำนนัทร์    /   / 
10. นำงสำวชญัญำ แซเ่ตีย     /  / / 
11. นำจมุพล ประวิทย์ธนำ /     

12.     นำยสมสกลุ แสงสวุรรณ  /   / 
13.    นำยวำทยทุธ์ ทองพรหม  /   / 
 14 นำงสำวรวีกร บญุพรม      

 15. นำงสำวจิรยง อนมุำนรำชธน      
 16. นำยเรืองโรนจ์ พนูผล      
 17. นำยมำโรจน์ วนำนนัท์      

 18.     นำยเกรียงไกร กรีบงกำร      



     
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

                                    

 
 เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 230 

                     รายช่ือบริษัทย่อย      ออริจิน้ แกรนด์ ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้ ออริจิน้ สาทร     ออริจิน้ วัน ระยอง    ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 

 รายช่ือกรรมการ      

 19. นำงจตพุร ผิวขำว    /  

 20.     นำงสำวสวิตำ ปิตะวรรณ      
 21. นำยอธิวฒัน์ เกษมสขุ      
22. นำยนพพล สอุตุะ      

23. นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ      
24. นำงสำววิจิตรำ ศรีสพุรรณ      
25. นำงสำววำริศำ วำระแก่นทรำย      

26. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร      
27. นำงสำวเบญญำภำ เพิ่มพลู      
28. นำยประพจน์ จิตต์ตรง      

29. นำยธนำ ตอ่สหะกลุ      
30. นำยวิทยำ ธัญญศรีสงัข์      
31. นำยวรกร วีรำพชัร์      

32. นำยศรกวี ปรูณโชต ิ      
33. นำยรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล      
34. นำยรณชำติ  มหทัธนะพฤทธิ      

  
หมำยเหต ุ    X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร 

 
 
 
 
 

   



     
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

                                    

 
 เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 231 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 รายช่ือบริษัทย่อย พรีโม เรียลเตอร์ ดิจิตอล บัตเลอร์ เวิร์ค เอเจนซี พรีโม แมเนจเม้นท์ อูโน่ เซอร์วิส 
 รายช่ือกรรมการ      
1. นำยลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี      
2. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ      

3. นำยนิวตัิ ลมนุพนัธ์      
4. นำยเมธำ จนัทร์แจม่จรัส      
5. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก      

6. นำงอำรดำ จรูญเอก      
7.    นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ X / X X X 
8. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว      

9. นำยสริุนทร์   สหชำติโภคำนนัทร์   /  / / / 
10. นำงสำวชญัญำ แซเ่ตีย         
11. นำจมุพล ประวิทย์ธนำ      

12.     นำยสมสกลุ แสงสวุรรณ      
13.    นำยวำทยทุธ์ ทองพรหม /  / / / 
 14 นำงสำวรวีกร บญุพรม      

 15. นำงสำวจิรยง อนมุำนรำชธน      
 16. นำยเรืองโรนจ์ พนูผล      
       
       
       



     
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

                                    

 
 เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 232 

 

 
 รายช่ือบริษัทย่อย พรีโม เรียลเตอร์ ดิจิตอล บัตเลอร์ เวิร์ค เอเจนซี พรีโม แมเนจเม้นท์ อูโน่ เซอร์วิส 

 รายช่ือกรรมการ      
 17. นำยมำโรจน์ วนำนนัท์      

 18.     นำยเกรียงไกร กรีบงกำร / / / / / 
 19. นำงจตพุร ผิวขำว      
 20.     นำงสำวสวิตำ ปิตะวรรณ      

 21. นำยอธิวฒัน์ เกษมสขุ      
22. นำยนพพล สอุตุะ      
23. นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ      

24. นำงสำววิจิตรำ ศรีสพุรรณ      
25. นำงสำววำริศำ วำระแก่นทรำย      
26. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร  X    

27. นำงสำวเบญญำภำ เพิ่มพลู /  / / / 
28. นำยประพจน์ จิตต์ตรง / / / / / 
29. นำยธนำ ตอ่สหะกลุ   /   

30. นำยวิทยำ ธัญญศรีสงัข์  /    
31. นำยวรกร วีรำพชัร์  /    
32. นำยศรกวี ปรูณโชต ิ  /    

33. นำยรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล  /    
34. นำยรณชำติ  มหทัธนะพฤทธิ  /    

  
หมำยเหต ุ    X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร 



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

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ แคปปิตอล 1 ออริจิน้ วันสุขุมวิท 24 พราวด์ เรสซิเดนซ์ คราวน์ เรสซิเดนซ์ 
 รายช่ือกรรมการ     
1. นำยลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี     

2. นำยอธิพงศ์ อมำตยกลุ     
3. นำยนิวตัิ ลมนุพนัธ์     
4. นำยเมธำ จนัทร์แจม่จรัส     

5. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก / / /  
6. นำงอำรดำ จรูญเอก X X X  
7.    นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ / / / X 

8. นำงสำวกนกไพลิน วิไลแก้ว / / /  
9. นำยสริุนทร์   สหชำติโภคำนนัทร์     /  
10. นำงสำวชญัญำ แซเ่ตีย        

11. นำจมุพล ประวิทย์ธนำ     
12.     นำยสมสกลุ แสงสวุรรณ     
13.    นำยวำทยทุธ์ ทองพรหม  /  / 

 14 นำงสำวรวีกร บญุพรม     
 15. นำงสำวจิรยง อนมุำนรำชธน     
 16. นำยเรืองโรนจ์ พนูผล     

 17. นำยมำโรจน์ วนำนนัท์     
 18.     นำยเกรียงไกร กรีบงกำร /   / 
 19. นำงจตพุร ผิวขำว     
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 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ แคปปิตอล 1 ออริจิน้ วันสุขุมวิท 24 พราวด์ เรสซิเดนซ์ คราวน์ เรสซิเดนซ์ 

 รายช่ือกรรมการ     
 20.     นำงสำวสวิตำ ปิตะวรรณ   /  

 21. นำยอธิวฒัน์ เกษมสขุ   /  
22. นำยนพพล สอุตุะ   /  
23. นำงสำวศิรินทรำ จริยคณุ  /   

24. นำงสำววิจิตรำ ศรีสพุรรณ   /  
25. นำงสำววำริศำ วำระแก่นทรำย   /  
26. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร     

27. นำงสำวเบญญำภำ เพิ่มพลู    / 
28. นำยประพจน์ จิตต์ตรง    / 
29. นำยธนำ ตอ่สหะกลุ     

30. นำยวิทยำ ธัญญศรีสงัข์     
31. นำยวรกร วีรำพชัร์     
32. นำยศรกวี ปรูณโชต ิ     

33. นำยรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล     
34. นำยรณชำติ  มหทัธนะพฤทธิ     

  
หมำยเหต ุ    X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร 
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หมำยเหต ุ    X = ประธำนกรรมกำร     / = กรรมกำร 
 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกบั
กรรมการของบริษัทร่วมทุน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

     

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ สเฟียร์ ออริจิน้ เวอร์ติเคิล ออริจิน้ ไพร์ม 2 ออริจิน้ รามค าแหง ออริจิน้ พาร์ค ที1 ออริจิน้ วัน ทองหล่อ 
 รายช่ือกรรมการ       
1. นำยเมธำ จนัทร์แจม่จรัส X X X X X  
2. นำยพีระพงศ์ จรูญเอก / / / / / / 
3. นำงอำรดำ จรูญเอก      X 
4.    นำยปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์      / 
 5        นำยสมสกลุ แสงสวุรรณ / / / / /  
 6       นำยมำซำยะ ฮิรำโอะ / / / / /  
 7 นำยฮิโรมิจิ วำตำนำเบะ / / / / /  

 8. นำยไดเซน ซจึิ        / 

9. นำยโทชิฮิเดะ ซคึำซำกิ        / 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อ – สกุล  :  นางรัมภ์รดา แข็งแรง 

ต าแหน่ง   :  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การศึกษา  : ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป 

ประสบการณ์ท างาน : บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

    ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

    ต าแหนง่งาน : ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

      บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

    ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

    ต าแหนง่งาน : ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสีย่ง 

    บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

    ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง 

    ต าแหนง่งาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

ประวัติการอบรม  

มีนาคม 2560  การบริหารความเสีย่งองค์กร (Risk Management); คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มกราคม 2560  Smart Disclosure Program (SDP); The Stock Exchange of Thailand (SET) 

พฤศจิกายน 2559  การบริหารความเสีย่ง; สภาวิชาชีพบญัชี 

มกราคม 2557  COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน; สภาวชิาชีพบญัชี 

มิถนุายน 2551  ISO 9001:2008 Quality Management System; SGS (Thailand) Co; Ltd. 



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 
- ไมม่ี   - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คนที่มี
คณุสมบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเป็นผู้ทรงคณุวฒุิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอ
ในการด าเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่
ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งครบถ้วน  

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุรวม 13 ครัง้ เพื่อหารือและพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ ที่
ส าคญั ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีหลกัธรรมาภิบาลที่ดี  ในจ านวนนีม้ีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการจ านวน 1 ครัง้  

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่งในคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
การเข้าร่วมประชุม  /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

นายสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ 13/13 

พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ 12/13 

นางสจุารี จนัทร์สวา่ง  กรรมการตรวจสอบ 11/13 
 

คณะกรรมการตรวจสอบทกุท่าน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความส าคญักบั
การก าหนดโครงสร้างและกระบวนการท างานที่เป็นระบบ คณะกรรมการได้สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัการก ากับ
ดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ประสทิธิผล สรุปได้ดงันี ้

1. การสอบทานรายการทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2560 ของบริษัท 
รวมทัง้รายการระหวา่งกนั รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบญัชีโดยได้สอบถามผู้สอบบญัชีในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ
บัญชีที่ส าคัญ การประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
เพียงพอรวมทัง้ความมีอิสระของผู้สอบบญัชีเพื่อให้มัน่ใจวา่การจดัท างบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน
และหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป มีความเช่ือถือได้ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุนหรือผู้ ใช้งบ
การเงิน 
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2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญัต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตาม
แนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission - 
Enterprise Risk Management) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผู้สอบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายในทกุไตรมาสในเร่ืองการด าเนินงาน การดแูล
ทรัพย์สิน การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด การร่ัวไหลหรือทจุริต ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งผู้ สอบบัญชีได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็น
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

นอกจากนี ้เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การด าเนินธุรกิจของบริษัทจะด าเนินอยา่งตอ่เนื่องเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินหรือ
เหตุวิกฤติจากภยัธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้การสนบัสนนุและผลกัดนั
ฝ่ายจัดการให้มีการจดัท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบับริษัท พนกังานและ
ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายเพื่อรับมือกบัเหตฉุุกเฉินที่อาจเกิดขึน้โดยไม่ได้คาดคิด พร้อมทัง้ให้ข้อแนะน าเพื่อการพฒันา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ 

3. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบตัิงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในและหนว่ยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ได้พิจารณาแตง่ตัง้หวัหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายในที่มีคณุสมบตัิทัง้ด้านวฒุิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ที่มีความเหมาะสมในการบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุตัิแผนงานตรวจสอบประจ าปีซึง่ได้จดัท าขึน้บนพืน้ฐานของการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit) โดยครอบคลมุทัง้กิจกรรมทางธุรกิจและระบบงานที่ส าคญัของบริษัท 
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะน าในการพฒันางานตรวจสอบภายในในเชิงรุก (Proactive) ซึ่ง
เป็นการขยายผลการตรวจสอบในการสร้างความเข้าใจและตระหนกัรู้ของพนกังานท่ีจะน าไปสูก่ารลดข้อผิดพลาด 
ร่ัวไหล และปอ้งกนัการทจุริตในองค์กร 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบเน้นให้เห็นความส าคญัในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัของ
ภาครัฐโดยได้สนบัสนนุและผลกัดนัให้ฝ่ายจดัการรวบรวมและติดตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสอดแทรกหลกัเกณฑ์ตามข้อก าหนดของกฎหมายไว้ในกระบวนการท างานพร้อมทัง้
พัฒนากระบวนการตรวจติดตาม (Monitor) ให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง (Compliance Self-Check)  
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 



 
 

 

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกดั (มหำชน) 
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

(Whistleblowing) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการด าเนินการอยา่งสมเหตสุมผลสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีและปรัชญาการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการพิจารณาและสอบทานรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมีการด าเนินการตามเง่ือนไข
ทางธุรกิจอยา่งสมเหตสุมผล โปร่งใส เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

6. การพิจารณาคัดเลือก แต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาถึงความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือและความเพียงพอของทรัพยากรรวมถึงผลการประเมินความเป็น
อิสระ คณุภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ได้พิจารณาถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี อตัราค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส านกังานอื่นๆ และของผู้สอบบญัชีบริษัทอื่น
ในประเภทธุรกิจเดียวกันที่เทียบได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังานงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 รวมทัง้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 

 นอกจากนีเ้พื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการต่างๆ ตามข้อก าหนดดังกล่าว อาทิเ ช่น การทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัข้อบงัคบั บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็น
ปัจจุบนั เหมาะสมกบัธุรกิจและสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดี การจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบตาม
แบบประเมินตนเองที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดบัดี่เยี่ยม ทัง้นีเ้พื่อให้
มัน่ใจวา่คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตัิหน้าที่สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดี 
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตลอดจนได้ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะอยา่งสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่
รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป บริษัทมีระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทัง้มีการปฏิบตัิงาน
ที่สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

 
(นายสหสั ตรีทิพยบตุร) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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