
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (56-1) 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

Origin Property Public Company Limited 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

หน้าท่ี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการดําเนินธุรกิจ        1  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ          12 

3. ปัจจยัความเสี่ยง           42 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ         47 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย          56 

6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน         57 

 

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น         70 

8. โครงสร้างการจดัการ          88 

9. การกํากบัดแูลกิจการ          98 

10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม         151 

11. การควบคมุภายในและบริหารจดัการความเสี่ยง       177 

12. รายการระหวา่งกนั          184 

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินที่สําคญั         228 

14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ        233 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   247 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหารของบริษัท บริษัทยอ่ย     269 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าตรวจสอบภายใน      282 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน      283 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ       284 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 1 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทจํากัดตามกฎหมายเมื่อวันท่ี 16 

ธนัวาคม 2552 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10.0 ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญ-

เอก) เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมและบ้าน

จดัสรร ตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางและทําเลยา่นนิคมอตุสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทัง้ใน

พืน้ท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และและกลุม่บริษัท 

จํานวน 44 บริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการออกแบบโครงการท่ีมีเอกลักษณ์ 

(Uniqueness Project Design) ฟังก์ชัน่การใช้งานห้องชดุท่ีคุ้มคา่ (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศในด้าน

การบริการหลงัการขาย (After Sale Service Excellent) บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท

คอนโดมิเนียมท่ีเป็นผู้บกุเบิกโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบร่ิง จงัหวดัสมทุรปราการ และได้ขยายการ

พฒันาโครงการไปในทําเลศกัยภาพต่างๆ โดยยงัได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี เช่น ทําเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นตอ่

ขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ทําเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทําเลใจกลางเมือง สาทร-นราธิวาส เจริญกรุง พญาไท ทองหลอ่ 

ทําเลรถไฟฟา้สายสส้ีมศนูย์วฒันธรรม-รามคําแหง-มีนบรีุและ ทําเลเมืองอตุสาหกรรมศรีราชา – แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ อีกทัง้

บริษัทฯ ยงัดําเนินธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุด และบริการรับจ้าง

บริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุให้แก่โครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันา ซึง่ดําเนินการโดยบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั (“ 

พรีโม ”) 

นอกจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทรับรู้รายได้จากการขายแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ

การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ได้อย่าง

ต่อเน่ืองภายใต้การดําเนินงานของบริษัทยอ่ย เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบักลุม่บริษัทฯ ในระยะยาว จากการมีรูปแบบรายได้ท่ี

สมํ่าเสมอในอนาคต 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จํานวน 17 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 

8,074.9  ล้านบาท มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายจํานวน 36 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จจํานวน 20 

โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 34,042.9 ล้านบาท และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา จํานวน 16 โครงการ มลูค่า

โครงการรวมประมาณ 43,224.0 ล้านบาท)  

 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 

วิสัยทัศน์ 

ออริจิน้ฯ มีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง

ยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะสง่มอบสินค้าและบริการท่ีดี โดยยึดถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ด้วยการคิดท่ีมากกวา่ 

ให้มากกวา่ เพ่ือลกูค้าได้มากกวา่  
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สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 2 

พันธกิจ 

เราใสใ่จในรายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทกุๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอยา่งสร้างสรรค์ 

เพ่ือสง่มอบสินค้าและบริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทัง้มุ่งเน้นท่ีจะพฒันาบคุลากร และองค์กรให้เติบโตอย่าง

ยัง่ยืนร่วมกบั คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม 

 

ค่านิยม 

O   Optimize           เพ่ิมผลงานอยา่งยอดเยี่ยม 

R    Responsive          พร้อมปรับเตรียมอยา่งฉบัไว 

I   Innovation           แสวงหาสร้างคณุคา่ทําสิง่ใหม ่

G   Growth            พร้อมเติบใหญ่ไปพร้อมกนั 

I   Integrity            ซื่อสตัย์สจุริต 

N   Neat              ร่วมกนัคดิประณีตในงาน 

S   Service Excellence      เต็มท่ีในการบริการ 

T   Teamwork           ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดียว 

ทัง้นี ้ภายใต้วิสยัทัศน์ พันธกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้ นําในการเข้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในทําเล

ศกัยภาพใหม่ๆ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการท่ีอยู่อาศยัสงู และมีความเป็นไปได้ในการแข่งขนั เช่น ทําเลแนว

รถไฟฟา้สว่นตอ่ขยาย และยา่นอตุสาหกรรม โดยมีรูปแบบในการขยายตวัและการพฒันาโครงการในแตล่ะทําเล 2 รูปแบบหลกั 

คือ (1) Cluster Model เป็นการพฒันาโครงการในรูปแบบและระดบัราคาท่ีหลากหลายในแต่ละทําเล เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการในทกุระดบัราคาและทกุรูปแบบความต้องการในทําเลนัน้ๆ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถควบคมุตลาดและการแข่งขนัได้ 

และประหยัดต้นทุนการตลาดและการดําเนินการ จึงสามารถขยายการพัฒนาโครงการในทําเลนัน้ๆ ได้อย่างต่อเน่ือง (2) 

Compound Mixed use Model หรือท่ีเรียกว่า Origin District ซึ่งเป็นการรวมการพฒันาโครงการในรูปแบบและระดบัราคา

ตา่งๆ ไว้ในพืน้ท่ีเดียวกนั และเสริมด้วยโครงการค้าปลกีหรือท่ีอยูอ่าศยัประเภทเช่า ให้มีลกัษณะการอยูอ่าศยัเป็นชมุชนท่ีพร้อม

รองรับทกุความต้องการในการอยู่อาศยั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัทกุรายละเอียดการอยู่อาศยั เพ่ือให้ห้องชุด

และโครงการของออริจิน้เป็นท่ีท่ีทําให้ผู้อยูอ่าศยัสามารถ “ใช้ชีวิตในฝัน…แบบที่เป็นคุณ” เพ่ือสร้างความแตกตา่งและเพ่ือให้

ลกูค้าได้รับความพึงพอใจมากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟังก์ชัน่

การใช้งานห้องชุดท่ีคุ้ มค่า (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale 

Service Excellent)  

โดยนอกจากธุรกิจพฒันาโครงการอาคารชุด บริษัทฯ ได้ดําเนินการขยายธุรกิจไปยงัตลาดบ้านจัดสรร และธุรกิจ

พฒันาการโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างรายได้ต่อเน่ืองจากการให้เช่า (Recurring Income) เช่น โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, 

สาํนกังานเพ่ือเช่า, พืน้ท่ีเช่าเพ่ือการพาณิชย์ ในการขยายฐานทางธุรกิจ สร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืน และมัน่คงให้กบับริษัทฯ 
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สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 3 

กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

1) การกระจายการพฒันาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ท่ีรอบนอก และพืน้ท่ีแถบนิคม

อตุสาหกรรมท่ีสาํคญั  

 บริษัทฯ มีแผนการกระจายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในหลายพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ และมีความ

สะดวกในด้านการคมนาคม โดยเน้นทําเลตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมี

การขยายตวัของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัสงู โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชดุท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวติและ

กําลงัซือ้ในปัจจุบนั เช่น ทําเลรถไฟฟา้สายสีเขียวสว่นตอ่ขยาย บางนา- แบร่ิง-สมทุรปราการ ทําเลรถไฟฟา้สายสีเขียวสว่นตอ่

ขยาย หมอชิต-สะพานใหม-่คคูต ทําเลรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ทําเลรถไฟฟ้าสายสีส้มศนูย์วฒันธรรม-รามคําแหง-มีนบรีุ และทําเล

ใจกลางเมือง เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการท่ีพกัอาศยัท่ีใกล้แหลง่อตุสาหกรรมท่ีมีคณุภาพ 

อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกซึ่งได้รับการสนบัสนนุทางนโยบายและ

การลงทนุด้านสาธารณปูโภคมลูคา่สงู ตามโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) บริษัทฯ จึงมีแผนใน

การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ประเภทอาคารชดุ บ้านจดัสรร พืน้ท่ีค้าปลีก โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริเวณ

พืน้ท่ีใกล้กบันิคมอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ือง เช่น นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหม

ราช นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย และ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นต้น 

สําหรับโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านจดัสรร ซึ่งบริษัทฯ ได้เร่ิมพฒันาโครงการแรกในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ 

ยงัคงเน้นพฒันาโครงการบริเวณพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑลฝ่ังตะวนัออก ตามแนวถนนวงแหวนกาจญนาภิเษก และ ถนนบางนา 

- ตราด เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีซึ่งมีการเติบโตสงูท่ีสดุในช่วง 2-3 ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภค มีการเตบิโตท่ีสงู

ของราคา และยอดขาย จากปัจจยัความสะดวกสบายในการเดินทางเส้นทางคมนาคมท่ีขยายตวัทัง้ถนนและรถไฟฟา้สายใหม ่

และสนามบินสวุรรณภมูิ รวมทัง้ยงัมีโครงการท่ีขยายเพ่ิมเติมของภาคเอกชนจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่ แหลง่งานอตุสาหกรรม และยงัเป็นพืน้ท่ีเช่ือมโยงกรุงเทพฯ ปริมณฑล กบัพืน้ท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก (EEC) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านจดัสรร ไปยงัพืน้ท่ี

อ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ EEC 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงการท่ีพฒันาในทําเลโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) แล้ว 7 โครงการ ประกอบด้วยโครงการอาคารชุด 4 โครงการ มลูค่า 4,896.9 ล้านบาท โรงแรม 2 โครงการ 

และ ศนูย์การค้า 1 โครงการ 

2) การออกแบบโครงการท่ีมีแนวคิดและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Concept and Unique Design) 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยทุกโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั มีความโดดเดน่ ทัง้รูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแตง่ห้องชดุ และพืน้ท่ีสว่นกลางของอาคาร โดยคํานงึถึงการใช้

ประโยชน์สงูสดุของพืน้ท่ีใช้สอยในโครงการทัง้หมด เช่น ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน เร่ิมต้นท่ีขนาดประมาณ 23-35 ตร.ม. โดย

สามารถจดัสรรพืน้ท่ีใช้สอยได้อย่างลงตวั และแบ่งสดัส่วนได้เป็นห้องนัง่เล่น ห้องนอน และห้องครัว นอกจากนี ้ห้องท่ีได้รับ

ความนิยมจากลกูค้าอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนพลสั โดยเป็นห้องชุดขนาดประมาณ 36 ตร.ม. แบ่งเป็น 1 

ห้องนอน และ 1 ห้องเอนกประสงค์ ซึ่งห้องเอนกประสงค์ดงักล่าวนีส้ามารถปรับเป็นห้องทํางาน หรือห้องนอนเล็กได้ การ

พฒันาผลติภณัฑ์รูปแบบใหมภ่ายใต้คอนเซปท์ “ SPACE ” ในโครงการ ไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 9, ไนท์บริดจ์ สเปซ รัชโยธิน 

และ ไนท์บริดจ์ คอลลาจ สขุมุวิท 107 กบัการออกแบบเพดานสงู 4.2 เมตร ท่ีมอบพืน้ท่ีท่ีมากกว่า และมีฟังก์ชัน่ท่ีตอบโจทย์

การใช้งานได้จริง (Customer-Centric Design) นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เพ่ิมแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้แก่
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โครงการ เช่น โครงการ Knightsbridge Kaset Society โดยบริษัทฯ ออกแบบส่วนกลางแบบ Limitless Facility ซึ่งเป็น

สว่นกลางลอยฟา้เช่ือมตอ่ 3 อาคารเข้าด้วยกนัเพ่ือความสะดวกสบายของลกูค้าผู้อยูอ่าศยั และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของการพกั

อาศยัท่ีโดดเดน่เหนือโครงการทัว่ไป และโครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI เป็นอีกหนึง่โครงการท่ีมีการออกแบบโครงการ

ซึ่งได้ผนวก LIFE STYLE ของลูกค้าท่ีอยู่อาศยัและทํางานในเมือง แต่ยังต้องการธรรมชาติการผจญภัย หรือการท่องเท่ียว 

แนวคิดการออกแบบจึงนํากิจจกรรมของผู้อยู่อาศยั เช่นการวิ่ง การปีนเขา มาผนวกเข้ากบังานออกแบบสถาปัตยกรรม จน

ออกมาเป็นงานออกแบบท่ีลงตวัโดยการออกแบบพืน้ท่ีสเีขียวในแนวตัง้ ท่ีมีความตอ่เน่ืองกนัตัง้แตช่ัน้ 1 จนถึงชัน้ดาดฟา้ ทําให้

เกิดรูปแบบของอาคารและ FACILITY ท่ีโดดเด่น ไม่เหมือนใคร จนทําให้โครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI ได้รับรางวลั 

THAILAND PROPERTY AWARD ในหมวด งานออกแบบ ARCHITECTURE ,LANDSCAPE และ ในหมวด SMART HOME 

เป็นต้น 

3) การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีหลากหลาย  

บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในผู้ นําทางด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศยัในทกุประเภท โดยไม่

จํากดัเฉพาะผลติภณัฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมเทา่นัน้ แตย่งัพิจารณาการพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืนๆ รวมถึงธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เช่น 1. การพฒันาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ยา่นนิคมอตุสาหกรรม

ในต่างจงัหวดั เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีมาของรายได้จากการขายท่ีอยูอ่าศยั รวมทัง้ลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของตลาดอาคาร

ชุด 2. การลงทนุในธุรกิจท่ีมีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, สํานกังานเพ่ือเช่า, พืน้ท่ีเช่า

เพ่ือการพาณิชย์ เพ่ือสร้างฐานรายได้ท่ีสมํ่าเสมอเพ่ิมขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประเมินโอกาสในการการลงทนุดงักลา่ว 

โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ ทัง้ในแง่การลงทนุและการตลาด รวมทัง้ผลตอบแทนของโครงการ อยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสม เพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และต่อผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการเปิดกว้างทางด้านผลิตภณัฑ์ท่ี

หลากหลายของบริษัทฯ จะช่วยขบัเคลือ่นให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการพฒันาโครงการโรงแรม ได้แก่ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ แอนด์ 

สวีทส์ ศรีราชา-แหลมฉบงั , โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหลอ่ , โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท ชลบรีุ – ศรีราชา , โครงการ 

วนั สขุมุวิท 24 , โครงการ วนั พร้อมพงษ์ , โครงการ วนั พญาไท และโครงการวนั สขุมุวิท 59 

4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทนุในธุรกิจ หรือโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอ่ืน  

 นอกจากการเติบโตจากโครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันาเองแล้ว บริษัทฯ ยงัประเมินโอกาสในการเข้าลงทนุในกิจการ 

หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความตอ่เน่ือง และอตัราการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้

การเข้าลงทนุในกิจการ หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนนัน้ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาการพฒันาโครงการ 

สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ และกําไรได้เร็วขึน้ เป็นต้น  

5) การขยายธรุกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการภายใต้บริษัทกิจการร่วมค้า เป็นการเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ เติบโตได้ตาม

เป้าหมาย เน่ืองจากสามารถเพ่ิมโอกาสในการลงทนุและลดความเสี่ยงจากการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ อีกทัง้การร่วมทนุยงั

เป็นโอกาสพฒันาศกัยภาพของบริษัทจากการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของบริษัทท่ีมาร่วมทุน รวมทัง้ยงัจะมีรายได้จากบริการ

ตา่งๆ ตามข้อตกลงการให้บริการกบับริษัทร่วมทนุ  

สําหรับในอนาคต บริษัทฯ ยงัมีโอกาสท่ีดีในการร่วมลงทนุในการพฒันาโครงการอาคารชุดและในธุรกิจอ่ืนๆ ต่อไป 

เช่น ธุรกิจพฒันาและบริหารจดัการอาคารสาํนกังาน โรงแรม และธุรกิจบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 5 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็น

บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีมีประวตัิความสําเร็จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนานกวา่ 

60 ปี ทัง้ในเอเชีย และ หลายประเทศทัว่โลก เพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมรวมทัง้สิน้ 6 โครงการ มูลค่ารวม 23,700.0 

ล้านบาท และโครงการโรงแรม 2 โครงการ ผา่น 9 บริษัท ** 

** ข้อมลูรายละเอียดของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้า 8 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

1.2.1 ประวัติความเป็นมา 

บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดัตามกฎหมายบริษัทจํากดัตามกฎหมายเมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2552 ด้วย

ทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10.0 ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เพ่ือประกอบ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล และ จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มากกว่า 10 ปี ทัง้ในการเป็นผู้บริหาร

ระดบัสงูในบริษัทขนาดใหญ่ และ การดําเนินธุรกิจสว่นตวั โดยทัง้สองท่านเร่ิมจากการดําเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภท

เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ (Service Apartment) ตอ่มาในปี 2552 ครอบครัวจรูญเอกได้เลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ จึงได้ก่อตัง้บริษัทฯ ขึน้ โดยเร่ิมพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก คือ โครงการ Sense of London 

สขุมุวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้ จํานวน 162 หน่วย ตัง้อยู่บนถนนสขุมุวิท 109 มลูค่าโครงการประมาณ 

198.7 ล้านบาท ซึ่งได้รับการการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถปิดการขายโครงการได้แล้ว ทัง้นี ้จากความสําเร็จดงักลา่ว 

บริษัทฯ จึงมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างตอ่เน่ือง ทําให้มีฐานลกูค้าเพ่ิมมากขึน้ และกลุม่ลกูค้าเป้าหมายสามารถ

จดจําช่ือของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการชัน้นําในธุรกิจพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมท่ีมีการ

ออกแบบท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทัง้ด้านรูปแบบโครงการ ทําเล ในราคาท่ี

เหมาะสม  

1.2.2 พัฒนาการที่สาํคัญ 

พฒันาการท่ีสาํคญัของบริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้

ปี 2552 

 

 

 

ปี 2553 - 2556 

 บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ  

นางอารดา จรูญเอก) ด้วยทนุจดทะเบียนจํานวน 10.0 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 เปิดโครงการใหมร่วม 10 โครงการ มลูคา่ 4,591.4 ล้านบาท 

 

ปี 2557  จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ภายใต้ช่ือ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 มีทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 301.6 ล้าน

บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 603.5 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยการจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 150.0 ล้านหุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก  



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 6 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 3.2 ล้านหุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (ESOP 

Warrant) 

 ในปี 2557 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 7 โครงการ มลูคา่ 3,800.4 ล้านบาท 

 

ปี 2558 

 

 

 

 

ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัท่ี 7 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้สัง่รับหุ้นสามญั

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และได้เข้าทํา

การซือ้ขายหลกัทรัพย์อยา่งเป็นทางการ (First day Trade) 

 ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 8 โครงการ มลูคา่ 7,129.5 ล้านบาท 

 

 บริษัท วัน ออริจิน้ จํากัด ได้เข้าทําสัญญากับ Intercontinental Hotels Group (IHG) 

เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2559 เพ่ือร่วมวางแผนและพฒันาโครงการลงทนุในธุรกิจโรงแรม

ท่ีมีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income โครงการแรก ในแปลงท่ีดินหน้ามหาวิทยาลยั

เกษตร (ศรีราชา) 

 ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ เปิดขายโครงการทัง้หมดจํานวน 9 โครงการ รวมมลูค่า 11,340 

ล้านบาท โดย เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ได้เปิดขายคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองโครงการ

แรกของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ โครงการ KnightsBridge Prime Sathorn สงู 43 ชัน้ จํานวน 

726 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 3,800.0 ล้านบาท ซึ่งสามารถปิดการขาย (Sold 

out) ตัง้แตว่นัท่ีเปิดโครงการวนัแรก 
 

 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครัง้แรก รวมมลูคา่ 1,200.0 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 

ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2562 

 ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 9 โครงการ มลูคา่ 11,545.7 ล้านบาท 

 

 จากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี  4 เมษายน 2560 ท่ีประชุมได้มี

มติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 13,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant : ORI WB) 

 จากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

ท่ีประชมุได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากดั 

(“พราวด์ เรสซิเดนซ์”) จํานวน 10,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็น

อตัราร้อยละ 100 ของ พราวด์เรสซิเดนซ์ จากผู้ ถือหุ้นเดิม โดยมีราคาเข้า 

ซือ้หุ้นทัง้หมดจํานวน 4,000,000,000 บาท ซึง่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นดงักลา่วแล้วเมื่อวนัท่ี 

2 ตลุาคม 2560 

 จากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

ท่ีประชุมได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561 

 

 

เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ORI-W1) ครัง้ท่ี 1 จํานวน 406,574,337 หนว่ย และ

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering 

ในอตัราสว่นการจดัสรรท่ีหุ้นสามญัเดิม (มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จํานวน 4 

หุ้นตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ 

 ในปี 2560 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 ได้เปิดขายโครงการบ้านโครงการแรกของ

บริษัทฯ คือ โครงการ Britania Srinakarin จํานวน 149 หน่วย มลูค่าโครงการประมาณ 

800.0 ล้านบาท ภายใต้ บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จํากดั  

 ลงนามเซ็นต์สญัญานําแบรนด์และเชนของเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั (IHG) เข้า

มาบริหารโดยการนําแบรนด์สเตย์บริดจ์ สวีท (Staybridge Suites) เข้ามาใช้เป็นครัง้แรก

ในเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

 บริษัทฯ ลงนามสญัญาร่วมทุนเพ่ือพฒันาโครงการโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก 

ทองหลอ่ ร่วมกบับริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั พนัธมิตรสาํคญัของ

ออริจิน้ในการพฒันาท่ีอยู่อาศยั โดยร่วมพฒันาโครงการดงักลา่ว เพ่ือให้สามารถพฒันา

โครงการและการบริการให้ตอบโจทย์กลุม่เปา้หมายได้อยา่งดีท่ีสดุ  

 ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 8 โครงการ มลูคา่ 15,443.0 ล้านบาท 

 

 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครัง้ท่ีสอง รวมมลูคา่ 2,000.0 ล้านบาท เมือ่วนัท่ี 25 มกราคม 2561 

ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2563 

 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครัง้ท่ีสาม รวมมลูคา่ 800.0 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2564 

 จากการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี  26 เมษายน 2561 ท่ีประชมุได้มี

มตอินมุตัเิพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจํานวน 3,000 ล้านบาท (เดิม 4,000 

ล้านบาท เป็น 7,000 ล้านบาท)  

 จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี  26 เมษายน 2561 ท่ีประชมุได้มี

มติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 8,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant : ORI WC) 

 บริษัท บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 99.99 ได้เปลีย่นช่ือ เป็น บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั เมื่อวนัท่ี 7 มถินุายน 

2561  

 บริษัท บริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้

เปลีย่นช่ือ เป็น บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2561 

 บริษัท บริษัท เวอร์ติเคิล 2 จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ี บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 ได้

เปลีย่นช่ือ เป็น บริษัท ออริจิน้ อีอีซี  จํากดั เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 

 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครัง้ท่ีสี่ รวมมูลค่า 1,238.7 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2564  



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 8 

 ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 7 โครงการ มลูคา่ 25,500.0 ล้านบาท 
 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

1.3.1    การปรับโครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่บริษัทฯ นัน้ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญ

เอก) และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ถือหุ้นในวนั ออริจิน้ และ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ในสดัสว่นรวมร้อยละ 100.0 และร้อยละ 100.0 ของ

ทนุจดทะเบียนของวนั ออริจิน้ และ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ตามลาํดบั ทัง้นี ้ครอบครัวจรูญเอกเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมอํีานาจ

ควบคมุการดําเนินงานของทัง้วนั ออริจิน้ และ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ดงันัน้ จึงได้ทําการการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน

กลุม่บริษัทฯ เพ่ือให้โครงสร้างการถือหุ้นมคีวามโปร่งใส และลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัครอบครัวจรูญเอก ซึง่เป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รายละเอียดการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ สรุปดงันี ้

 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ วนั ออริจิน้ 

เดิมวนั ออริจิน้ ถือหุ้นโดยนางอารดา จรญเอก ในสดัสว่นร้อยละ 90.0 และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ในสดัสว่นร้อยละ 10.0 

ของทุนจดทะเบียนของวนั ออริจิน้ เน่ืองจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีอํานาจควบคุมการ

ดําเนินงานของวนั ออริจิน้ ดงันัน้ เพ่ือปอ้งกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งวนั ออริจิน้ และบริษัทฯ 

จึงได้เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของวนั ออริจิน้ จากนางอารดา จรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจํานวน 2 คน รวมเป็นจํานวน 

99,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของวนั ออริจิน้ เมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 และภายหลงัการ

ปรับโครงสร้างเสร็จสิน้ วนั ออริจิน้ จึงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นวนั ออริจิน้ ในสดัสว่น

ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของวนั ออริจิน้ 

ทัง้นี ้ในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 มีมติเพ่ิมทนุจาก 40,000,000 บาท เป็น 

400,000,000 บาท เพ่ือรองรับแผนการลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจท่ีมีการรับรู้รายได้แบบ Recurring 

Income เช่น โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เพ่ือสร้างฐานรายได้ท่ีสมํ่าเสมอเพ่ิมขึน้ในอนาคต โดยบริษัทฯ  ถือหุ้น

วนั ออริจิน้ ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ วนั ออริจิน้ 

 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 

เดิมพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ถือหุ้นโดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เป็นหลกั 

ในสดัส่วนร้อยละ 86.0 และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ในสดัส่วนร้อยละ 14.0 ของทุนจดทะเบียนของพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 

เน่ืองจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีอํานาจควบคมุการดําเนินงานพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ดงันัน้ 

เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ และบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เข้าซือ้

หุ้นทัง้หมดของพรีโม เซอร์วิส โซลชูั่น จากครอบครัวจรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจํานวน 5 คน รวมเป็นจํานวน 

99,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2556 และ

ภายหลงัการปรับโครงสร้างเสร็จสิน้ พรีโม เซอร์วิส โซลชูั่น จึงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือ

หุ้นพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 
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ทัง้นี ้ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559  มีมติเพ่ิมทนุจาก 1,000,000 บาท เป็น  

53,500,000 บาท เพ่ือรองรับแผนการลงทนุและพฒันาโครงการในธุรกิจท่ีมีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income 

เช่น สาํนกังานเพ่ือเช่า, พืน้ท่ีเช่าเพ่ือการพาณิชย์ เพ่ือสร้างฐานรายได้ท่ีสมํ่าเสมอเพ่ิมขึน้ในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือ

หุ้นพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 

1.3.2    โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปได้ดงันี ้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (เฉพาะท่ีจดทะเบียนจดัตัง้แล้วเสร็จ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) มีดงันี ้

 
ลําดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 วนั ออริจิน้  

-  ออริจิน้ วนั สขุมุวทิ 24 

-  วนั พญาไท 

-  ออริจิน้ วนั พร้อมพงษ์ 

-  ออริจิน้ ฟูด้ 

- วนั สขุมุวิท 59 

 - วนั ดิสทริคท์ ระยอง                                

21 กนัยายน 2554 

27 กรกฎาคม 2560 

25 กรกฎาคม 2561 

9 พฤษภาคม 2561 

19 เมษายน 2561 

      29 ตลุาคม 2561 

   7 พฤศจิกายน 2561 

400.0 ล้านบาท 

400.0 ล้านบาท 

1.0 ล้านบาท 

1.0 ล้านบาท 

1.0 ล้านบาท 

           1.0 ล้านบาท 

           1.0 ล้านบาท 

99.99% 

51.00% ** 

99.99% 

51.00% ** 

50.00% ** 

99.99% 

99.99% 

ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และ

ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทนุ

ด้านอสังหาริมทรัพย์และการ

บริการ 

2 พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 

-  พรีโม แมเนจเม้นท์ 

-  พรีโม เรียลเตอร์ 

-  ดิจิตอล บตัเลอร์ 

-  เวิร์ค เอเจนซี 

-  คราวน์ เรสซิเดนซ์ 

-  อโูน่ เซอร์วิส 

24 มิถนุายน 2554 

25 พฤศจิกายน 2559 

6 สิงหาคม 2558 

25 พฤศจิกายน 2559 

25 พฤศจิกายน 2559 

2 พฤศจิกายน 2560 

18 สิงหาคม 2559 

53.5 ล้านบาท 

5.0 ล้านบาท 

2.0 ล้านบาท 

5.22 ล้านบาท 

1.0 ล้านบาท 

1.0 ล้านบาท 

1.0 ล้านบาท 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

57.47% 

59.99% 

99.99% 

99.99% 

ธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหา

ผู้ เช่าห้องชุดและบริการรับ จ้าง

บริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุ 
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ลําดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

3 ออริจิน้ คอนโดมิเนียม 11 สิงหาคม 2559 500.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

4 ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 11 สิงหาคม 2559 632.38 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

5 ออริจิน้ เฮ้าส์ 11 สิงหาคม 2559 120.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

6 ออริจิน้ สาทร 8 กนัยายน 2559 700.0 ล้านบาท 21.43% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

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

8 ออริจิน้ อีอีซี   

( ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 ) 

25 พฤศจิกายน 2559 250.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

9 ออริจิน้ แกรนด์ 25 เมษายน 2560 410.0 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

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

11 ออริจิน้ รามคําแหง 5 กรกฎาคม 2560 476.53 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

12 พาร์ค ออริจิน้  

-  พาร์ค ออริจิน้ พญาไท 

-  พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 

-  พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี 

-  พาร์ค ออริจิน้ ที 2 

-  ออริจิน้ พาร์ค ที 1 

28 กุมภาพนัธ์ 2556 

9 มกราคม 2561 

1 กมุภาพนัธ์ 2561 

25 มกราคม 2561 

25 มกราคม 2561 

30 ตลุาคม 2560 

1,338.452 ล้านบาท 

1.0 ล้านบาท 

1.0 ล้านบาท 

550.00 ล้านบาท 

    500.00 ล้านบาท 

2,303.0 ล้านบาท 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

51.00% ** 

99.99% 

51.00% ** 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

รวมถึงการลงทนุด้าน

อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

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

14 ออริจิน้ แคปปิตอล 1 

-  ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้

28 พฤศจิกายน 2560 

27 กรกฎาคม 2560 

410.0 ล้านบาท 

410.0 ล้านบาท 

51.00% 

99.99% 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

15 ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 

-  ออริจิน้ คอลลาจ 107 

26 มิถนุายน 2561 

2 เมษายน 2561 

300.0 ล้านบาท 

300.0 ล้านบาท 

67.00% 

99.99 % 

 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

16 ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 

-  ออริจิน้ ไพรม์ 

27 มิถนุายน 2561 

25 พฤศจิกายน 2559 

644.0 ล้านบาท 

644.0 ล้านบาท 

51.24% 

99.99% 

 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

17 ออรจิน้ รามคําแหง อินเตอร์

เชนจ์ ( ออริจิน้ เอกมยั ) 

9 มกราคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

18 ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ 17 พฤษภาคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

19 ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ พระโขนง  14 พฤศจิกายน 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

20 สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้ 22 พฤศจิกายน 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

21 ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท 22 พฤศจิกายน 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

22 ออริจิน้ วนั ทองหลอ่ 19 สิงหาคม 2559 540.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 
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ลําดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

23 Origin Global ( Hong Kong ) 

Co.,Ltd. 

12 มิถนุายน 2561 30,000.0 USD 100.00% ธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

หมายเหต ุ  * สดัสว่นการถือหุ้นที่ปรากฎคํานวณจากหุ้นทกุประเภทของบริษัท และไมไ่ด้หมายความรวมถึงสดัสว่นในการออกเสียง 
** เงินลงทนุในการร่วมค้า 
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2.       ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และขยายการพฒันาโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเช่า เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และพืน้ท่ีค้าปลีก โดยเน้นการพฒันาตามแนวสถานีขนสง่มวลชน

ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนทําเลย่านนิคมอุตสาหกรรม อีกทัง้ยังมีกลุ่มธุรกิจให้ บริการท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุ ทัง้นี ้

บริษัทฯ ได้เน้นถึงการพฒันาโครงการ ในด้านของการออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแต่งภายในท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะ (Unique Design) การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ อีกทัง้ยงัเพ่ิมเติมนวตักรรมใหม่ๆ  ในสนิค้า

และการบริการเพ่ือให้สอดคล้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตในยคุปัจจุบนั รวมถึงการเลือกใช้วสัดท่ีุมมีาตรฐาน และการบริการ

หลงัการขายท่ีดี เพ่ือให้ห้องชุดและโครงการของออริจิน้เป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศยัได้อยา่ง

สมบรูณ์แบบ 

ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลกั ทัง้รูปแบบอาคาร High 

Rise และอาคาร Low Rise โดยขยายฐานลกูค้าและเพ่ิมสว่นแบง่การตลาดของบริษัทฯ ไปในกลุม่สนิค้าทกุระดบัราคา ซึง่กลุม่

ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าท่ีซือ้เพ่ือการอยู่อาศยั (Real Demand) กลุม่ลกูค้าวยัเร่ิมทํางาน (First Jobber) กลุม่

ลกูค้าท่ีต้องการเปลีย่นจากการเช่าท่ีพกัอาศยัเป็นซือ้ท่ีพกัอาศยัท่ีมีช่วงอาย ุ21-35 ปี กลุม่ลกูค้าท้องถ่ิน (Local Demand) ท่ีมี

ความต้องการขยายครอบครัว กลุ่มลกูค้าท่ีมองหาท่ีพกัอาศยัให้กบัลกูหลานท่ีอยู่ในวยัเรียน และกลุ่มลกูค้าต่างชาติในย่าน

อตุสาหกรรม และใจกลางเมือง  

 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จํานวน 17 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 

8,074.9  ล้านบาท มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายจํานวน 36 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จจํานวน 20 

โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 34,042.9 ล้านบาท และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา จํานวน 16 โครงการ มลูค่า

โครงการรวมประมาณ 43,224.0 ล้านบาท)  

 ทัง้นี ้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้เป็น 2 สว่นหลกั ดงันี ้ 

1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2) ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 รายได้รวมของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2561 สามารถจําแนกตามกลุม่

ธุรกิจได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ประเภทรายได้ ดาํเนินการโดย 

ร้อยละการ

ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 

งบการเงนิรวม*** 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ และ 

บริษัทยอ่ย 
99.99 3,153,068.5 98.56 8,764,850.6 87.76 14,523,121.2 87.29 

รายได้จากธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ * 
บริษัทยอ่ย 99.99 15,340.0 0.48 29,530.6 0.29 64,228.3 0.39 

รายได้ค่าบริหารโครงการ 
บริษัทฯ และ 

บริษัทยอ่ย 
99.99 - - 487,468.7 4.88 1,225,925.9 7.37 

กําไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน 
บริษัทฯ และ 

บริษัทยอ่ย 
99.99 - -   311,977.5 1.88 

รายได้อ่ืน 
บริษัทฯ และ 

บริษัทยอ่ย 
85.0-99.99 30,636.2 0.96 64,813.1 0.65 197,758.7 1.19 

รายได้จากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
บริษัทฯ และ 

บริษัทยอ่ย 
 - - 641,057.9 6.42 314,821.6 1.89 

รายได้รวม   3,199,044.7 100.00 9,987,720.9 100.00 16,637,833.3 100.00 

 

หมายเหต:ุ * รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารนิติบคุคล รายได้ค่าบริการทําความสะอาดนิติบคุคล เป็นหลกั 

   ** รายได้อ่ืนประกอบด้วย รายได้เงินมดัจํารับจากการยกเลิก รายได้ค่าเช่า และรายได้ค่านายหน้าเป็นหลกั 

   *** บริษัทฯ จดัทํางบการเงินรวมโดยถือเสมือนวา่บริษัทยอ่ย อยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนัมาโดยตลอด 

แหลง่ท่ีมา: ข้อมลูบริษัทฯ 

2.1      ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.1.1 ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ ได้แบ่งการพฒันาโครงการคอนโดมีเนียมและบ้านจัดสรร เป็นแบรนด์ต่างๆ ตามตําแหน่งทางการตลาด 

ระดบัราคา รูปแบบด้าน Concept Design ของโครงการ และกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ในแต่ละทําเล ซึ่งตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทัง้นีปั้จจุบันโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ปรับเป็นในส่วนของคอนโดมิเนียม

ประกอบด้วย 4 แบรนด์หลกั และ บ้านจดัสรร 1 แบรนด์หลกั ตามลกัษณะรูปแบบของโครงการ และกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ในแต่

ละทําเล เพ่ือความชดัเจนในรูปแบบการพฒันาโครงการ และการรับรู้ถึงคณุคา่ของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภคมากขึน้ 

คอนโดมีเนียม  4 แบรนด์หลัก  ไ ด้แก่  Kensington (ระดับกลาง), Notting Hill (ระดับกลาง-กลางบน), 

Knightsbridge (ระดบักลางบน-บน) และ Park Origin (ระดบับน) จากการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศัย 

ผู้ บริโภคในแต่ทําเล พบว่าแม้ผู้ บริโภคแต่ละทําเลจะมีกําลังซือ้ท่ีแตกต่างกัน แต่ในทุกๆ ทําเลก็มีระดับกําลังซือ้ต่างๆ 

(ระดับกลาง, กลางบน และ บน) ของแต่ละทําเล ซึ่งมีลกัษณะความช่ืนชอบในลกัษณะผลิตภณัฑ์และรูปแบบโครงการท่ี

แตกตา่งกนัไป บริษัทฯ จึงพฒันาโครงการ ใน 4 แบรนด์หลกันี ้เพ่ือตอบสนองความต้องการกําลงัซือ้ของผู้บริโภคในทกุกลุม่ใน

แตล่ะทําเล โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดในการพฒันาโครงการในแบรนด์ตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของทําเล ณ ขณะนัน้ 

รวมทัง้สอดคล้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคแต่ละกลุม่และแต่ละทําเลมากท่ีสดุ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถขยาย

ฐานการตลาดไปยงัผู้บริโภคในทกุๆ กลุม่ 

รายละเอียดของของแบรนด์คอนโดมีเนียม 4 แบรนด์หลกั เป็นดงันี ้

(1) Park Origin 

แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคาร High Rise ผสมผสานความเรียบหรูกับ

ความเป็นธรรมชาติใจกลางเมือง วิถีชีวิตแบบใหม่ช่วยให้คุณได้สมัผัสกับธรรมชาติ 
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ขณะท่ีใช้ชีวิตสะดวกสบายตามวิถีชีวิตคนเมือง บนทําเลท่ีสุดพิเศษ ตอบสนองกลุ่ม

ลกูค้าระดบับนในแตล่ะทําเล 

(2) Knightsbridge 

แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคาร High Rise ท่ีมีแนวคิด

ผสมผสานการออกแบบ และการตกแต่งภายในแบบหรูสง่างามและมีมนต์เสน่ห์จาก

การรังสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยความพิถีพิถนั จึงทําให้ผู้อยูอ่าศยัสามารถสมัผสักบั

การใช้ชีวิตท่ีเรียบหรูท่ามกลางกลิ่นอายความงดงามของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

ตอบสนองกลุม่ลกูค้าระดบักลางบน-บนในแตล่ะทําเล 

(3) Notting Hill  

แนวคดิ: กลุม่โครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดไม่เหมือนใคร ทัง้

ทางด้านภาพลกัษณ์ทางสงัคม และการดําเนินชีวิตประจําวนั เพ่ือหนีจากความซํา้ซาก

จําเจ และกรอบทางสงัคม สภาพแวดล้อมท่ีสมัผสัได้ถึงความทนัสมยัซึง่เข้ากบัดําเนิน

ชีวิตของคนรุ่นใหมท่ี่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหมเ่สมอด้วยแรงบนัดาลใจจากแนวความคิด

นีไ้ด้กลายมาเป็นคอนโดมิเนียมสุดโมเดิร์น ผสมผสานเทคนิคทางสถาปัตยกรรมท่ี

สะท้อนถึงเสน่ห์ของผู้ พักอาศัยแบบคนรุ่นใหม่ young entrepreneurs, ตอบสนอง

กลุม่ลกูค้าระดบักลาง-กลางบนในแตล่ะทําเล 

(4) Kensington 

แนวคดิ: กลุม่โครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีแนวคิดของคนชาญฉลาดในการเลอืกสรรท่ีอยูอ่าศยั ท่ี

สามารถตอบสนองการดําเนินชีวิตประจําวนัของคนเมือง และให้คณุภาพชีวิตท่ีดีกวา่ 

ทัง้นี ้โครงการประเภท English – Charming Style เป็นท่ีพกัอาศยัท่ีมีคณุภาพ พร้อม

กับให้ความรู้สึกถึงการพกัผ่อนภายหลงัการเหน็ดเหน่ือยจากการทํางาน ตอบสนอง

กลุม่ลกูค้าทัว่ไปในแตล่ะทําเล 
  

รายละเอียดของแบรนด์บ้านจดัสรร  เป็นดงันี ้

Britania 

แนวคดิ: กลุ่มโครงการแนวราบท่ีเน้นความทันสมัยของการอยู่อาศัย ท่ีออกแบบมาจากทุก

ประสบการณ์ท่ีสะสมมาพฒันาโครงการให้เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบของการใช้

ชีวิตท่ีครบครันภายใต้แนวคิด Modern British Luxury สะท้อนถึงความหรูหรา ความ

งดงาม และตวัตนของผู้อยู่อาศยัได้อย่างลงตวั ผสานกับความเข้าใจอย่างลึกซึง้ใน

ความหมายของคําว่า ”บ้าน” ท่ีต้องเป่ียมไปด้วยความสุข ความปลอดภัย และ

คณุภาพชีวิตท่ีดีในทกุๆ 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 สําโรง, โครงการ Pause A&B สขุมุวิท 107, โครงการ Pause สขุมุวิท 103, โครงการ Pause 

สขุมุวิท 115, โครงการ Pause ID สขุมุวิท 107, B-Loft Lite Sukhumvit 115 A, B-Loft Sukhumvit 107 A 

แหลง่ท่ีมา: ข้อมลูบริษัทฯ  
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สถานะการขาย และการโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 สรุปได้ดงันี ้

โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-

ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้อง 

ทัง้หมด 

จาํนวนห้อง 

ขายแล้ว 

จาํนวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือ

คาดว่าจะโอน

กรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จาํนวนห้อง

คงเหลือรอโอน

กรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท  หน่วย   ล้านบาท  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

Completed Projects 

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

โครงการ Kensington Sukhumvit 107 0-3-81.0 167  294.3 167  294.3 -    -    100.0% พฤษภาคม 2556 167  294.3 -    -    

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

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

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

โครงการ B-Loft Sukhumvit 115 1-0-07.0 202  293.8 202  293.8 -    -    100.0% มีนาคม 2558 202  293.8 -    -    

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

โครงการ Knightsbridge Sukhumvit 107 1-1-56.0 276  820.6 276  820.6 -    -    100.0% ธันวาคม 2557 276  820.6 -    -    

โครงการ Tropicana  2-0-96.9 363  638.8 363  638.8 -    -    100.0% มีนาคม 2559 363  638.8 -    -    
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โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-

ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้อง 

ทัง้หมด 

จาํนวนห้อง 

ขายแล้ว 

จาํนวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือ

คาดว่าจะโอน

กรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จาํนวนห้อง

คงเหลือรอโอน

กรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท  หน่วย   ล้านบาท  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Kensington Phahol-Kaset 1-3-62.0 229  550.4 229  550.4 -    -    100.0% กนัยายน 2560 229  550.4 -    -    

โครงการ B-Loft Sukhumvit 109 0-3-60.0 171  238.4 171  238.4 -    -    100.0% ธันวาคม 2557 171  238.4 -    -    

โครงการ B-Republic Sukhumvit 101/1 2-0-69.0 318  672.6 318  672.6 -    -    100.0% มีนาคม 2558 318  672.6 -    -    

โครงการ Pause A Sukhumvit 107 0-2-15 78  180.2 78  180.2 -    -    100.0% พฤศจิกายน 2558 78  180.2 -    -    

โครงการ Pause Sukhumvit 115 1-1-83.0 310  547.8 310  547.8 -    -    100.0% กนัยายน 2559 310  547.8 -    -    

โครงการ Pause ID Sukhumvit 107 0-3-90.0 201  365.9 201  365.9 -    -    100.0% พฤศจิกายน 2560 201  365.9 -    -    

โครงการ Knightsbridge Sky City Saphanmai 2-3-60.0 490  1,369.0 490  1,369.0 -    -    100.0% มีนาคม 2560 490  1,369.0 -    -    

โครงการ Kensington Leamchabang 1 3-0-50.0 399  569.9 399  569.9 -    -    100.0% กนัยายน 2560 399  569.9 -    -    

Ready to Move 

โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean 1-3-60.0 460  1,470.0 453  1,434.3 7  35.7  98.5% กนัยายน 2559 452  1,428.5 1  5.8  

โครงการ Notting Hill Tiwanon-Kaerai 1-1-43.5 180  390.0 174  353.5 6  36.5  96.7% มีนาคม 2559 170  344.7 4  8.8  
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โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-

ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้อง 

ทัง้หมด 

จาํนวนห้อง 

ขายแล้ว 

จาํนวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือ

คาดว่าจะโอน

กรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จาํนวนห้อง

คงเหลือรอโอน

กรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท  หน่วย   ล้านบาท  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ The Cabana  3-3-54.0 719  1,100.0 699  1,074.8 20  25.2  97.2% ธันวาคม 2559 670  1,027.0 29  47.8  

โครงการ Notting Hill Phahol-Kaset 1-2-16.1 194  570.0 192  549.9 2  20.1  99.0% พฤศจิกายน 2559 191  545.8 1  4.1  

โครงการ Pause B Sukhumvit 107 0-2-26 78  190.0 77  187.7   1  2.3  98.7% พฤศจิกายน 2558 74  177.1 3  10.6  

โครงการ Pause Sukhumvit 103 1-2-53.0 254  599.5 254  599.5 -    -    100.0% มิถนุายน 2560 252  592.2 2  7.3  

โครงการ Knightsbridge Ocean Sriracha 4-0-4.5 722  2,500.0 492  1,799.7 230  700.3  68.1% กนัยายน 2560 441  1,579.4 51  220.2  

โครงการ Kensington Leamchabang 2 3-0-48.25 399  627.0 394  615.8 5  11.2  98.7% ธันวาคม 2560 380  596.2 14  19.7  

โครงการ Notting Hill laemchabang  2-0-67.0 534  1,200.0 326  731.0 208  469.0  61.0% มิถนุายน 2561 278  630.5 48  100.5  

โครงการ Notting Hill Praksa 3-1-91 980  1,500.0 719  1,130.4 261  369.6  73.4% มิถนุายน 2561 602  930.5 117  199.9  

โครงการ Knightsbridge Tiwanon 1-2-83 374  1,150.0 323  1,058.4 51  91.6  86.4% มีนาคม 2561 277  903.6 46  154.8  

โครงการ Notting Hill The Exclusive Charoen Krung 1-1-79 132  450.0 122  398.3 10  51.7  92.4% มิถนุายน 2560 111  377.2 11  21.1  

โครงการ Kensington Kaset Campus 4-0-85 448  1,090.0 435  1,042.9 13  47.1  97.1% มิถนุายน 2561 425  1,026.9 10  16.0  
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โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-

ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้อง 

ทัง้หมด 

จาํนวนห้อง 

ขายแล้ว 

จาํนวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือ

คาดว่าจะโอน

กรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จาํนวนห้อง

คงเหลือรอโอน

กรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท  หน่วย   ล้านบาท  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Notting Hill Jatujak Interchange 1-0-92 156  665.7 145  610.5 11  55.2  92.9% ตลุาคม 2561 86  330.6 59  279.9  

โครงการ Notting Hill Sukhumvit 105 7-0-79 1,113  2,350.0 868  2,014.5 245  335.5  78.0% ธันวาคม 2561 331  730.3 537  1,284.2  

โครงการ Britania Srinakarin 22-3-79.9 149  859.0 137  797.0 12  62.0  91.9% ธันวาคม 2560 93  525.2 44  271.8  

โครงการ Park 24 Phase 1 5-0-80 832  5,896.2 800  5,348.8 32  547.4  96.2% ตลุาคม 2560 744  4,904.0 56  444.8  

โครงการ Park 24 Phase 2 7-0-55 1,240  11,165.5 753  6,067.4 487  5,098.1  60.7% มิถนุายน 2561 574  4,811.7 179  1,255.6  

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 115 A 0-2-03  78  140.0 42  88.7 36  51.3  53.8% ธันวาคม 2561 25  50.5 17  38.2  

โครงการ B-Loft Sukhumvit 107 A 0-1-54 59  130.0 32  79.4 27  50.6  54.2% ธันวาคม 2561 5  10.6 27  68.8  

On going project 

โครงการ Notting Hill Saphanmai 3-3-60.6 536  1,245.0 118  281.8 418  963.2  22.0% ไตรมาส 3 2563 -    -    118  281.8  

โครงการ Knightsbridge Prime Sathorn 2-3-75.7 727  3,800.0 702  3,747.0 25  53.0  96.6% ไตรมาส 4 2562 -    -    702  3,747.0  

โครงการ Kensington Phahol 63 (Saphanmai) 1-3-31 231  445.0 105  225.9 126  219.1  45.5% ไตรมาส 3 2562 -    -    105  225.9  
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โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-

ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้อง 

ทัง้หมด 

จาํนวนห้อง 

ขายแล้ว 

จาํนวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือ

คาดว่าจะโอน

กรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จาํนวนห้อง

คงเหลือรอโอน

กรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท  หน่วย   ล้านบาท  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Kensington Sukhumvit - Theparak 4-2-24.2 1,318  2,500.0 1,050  1,950.6 268  549.4  79.7% ไตรมาส 3 2562 -    -    1,050  1,950.6  

โครงการ KnightsBridge Phaholyothin Interchange 5-1-53.9 726  2,100.0   404  1,200.9 322  899.1  55.6% ไตรมาส 3 2562 -    -    404  1,200.9  

โครงการ Knightsbridge Prime Ratchayothin 2-0-34 333  1,680.0 310  1,514.2 23  165.8  93.1% ไตรมาส 2 2563 -    -    310  1,514.2  

โครงการ Knightsbridge Prime On Nut 2-1-72 600  2,600.0 550  2,315.7 50 284.3  91.7% ไตรมาส 2 2563 -    -    550  2,315.7  

โครงการ Knightsbridge Collage Ramkhamhaeng 4-0-11.9 682  2,054.0 676  2,029.5 6  24.5  99.1% ไตรมาส 1 2563 -    -    676  2,029.5  

โครงการ Knightsbridge Kaset Society 2-0-79.6 332  1,300.0 263  1,003.5 69  296.5  79.2% ไตรมาส 4 2563 -    -    263  1,003.5  

โครงการ Knightsbridge Space Rama IX 2-0-47.8 325  2,300.0 221  1,631.7 104  668.3  68.0% ไตรมาส 4 2563 -    -    221  1,631.7  

โครงการ KnightsBridge Space Ratchayothin 2-2-74.1 488  2,700.0 360  2,055.3 128  644.7  73.8% ไตรมาส 2 2564 -    -    360  2,055.3  

โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 1-1-50.8 304  1,000.0 195  841.9 109  158.1  64.1% ไตรมาส 4 2563 -    -    195  841.9  

โครงการ Park Origin Phayathai 2-1-36.3 550  4,600.0 377  3,329.5 173  1,270.5  68.5% ไตรมาส 3 2564 -    -    377  3,329.5  
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โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-

ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้อง 

ทัง้หมด 

จาํนวนห้อง 

ขายแล้ว 

จาํนวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือ

คาดว่าจะโอน

กรรมสิทธ์ิ 

จาํนวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จาํนวนห้อง

คงเหลือรอโอน

กรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท  หน่วย   ล้านบาท  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Park Origin Thonglor 6-0-18.5 1,182  12,000.0 734  7,174.5 448  4,825.5  62.1% ไตรมาส 4 2564 -    -    734  7,174.5  

โครงการ Britania Mega Town-Bangna 55-3-61.2 472  1,900.0 46  172.6 426  1,727.4  9.7% ไตรมาส 1 2562 -    -    46  172.6  

โครงการ Britania Bangna-KM.12 39-2-84.7 182  1,000.0 31  185.9 151  814.1  17.0% ไตรมาส 1 2562 -    -    31  185.9  

Oversea Presale      62  150.5       -    -    62  150.5  

รวม    22,090  85,341.8   17,642  63,868.4 4,510  21,623.9      10,182 29,597.5 7,460 34,270.9  

 

2.1.2 ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ ยงัให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทย่อย คือ พรีโม เซอร์วิส โซลชูั่น โดยให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดรวมถึงธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ 

นอกจากนี ้พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ มีบริษัทยอ่ย อีก 6 บริษัท คือ (1) พรีโม เรียลเตอร์ ดําเนินธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนการขายและบริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ (ลกูค้าตา่งชาติ) (2) อโูน เซอร์วิส ให้บริการแมบ้่าน 

ช่างซอ่มบํารุง และ บริการซกัอบรีด เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน ซึง่เป็นหนึง่ในกลยทุธ์ด้านการบริการหลงัการขายของบริษัทฯ (3) พรีโม เมเนจเม้นท์ ทําหน้าท่ีบริหารนิติบคุคล

อาคารชุด (4) ดิจิตอล บตัเลอร์ เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้เพ่ือรองรับเทคโนโลยีทางธุรกิจ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต (5) เวิร์ค เอเจนซี่ ดําเนินธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนการขายและ

บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ (ลกูค้าในประเทศ) (6) คราวน์ เรสซิเดนซ์ เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือดแูล และให้บริการ กลุม่ลกูค้าเฉพาะ อาทิ กลุม่ลกูค้าธุรกิจ นกัธุรกิจ หรือนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัอาศยัในประเทศใน

ระยะยาว (เข้าพกัเกินกวา่  1 เดือน) 
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2.2.1  กลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ  

บริษัทฯ เช่ือวา่บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแขง่ขนัท่ีสาํคญั ดงันี ้

ทําเลท่ีตัง้ของโครงการ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับทําเลท่ีตัง้ของโครงการเป็นลําดบัต้นๆ ในการพฒันาโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ 

เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของโครงการถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัท่ีสดุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโครงการ

คอนโดมิเนียม ทัง้นี ้ทําเลท่ีตัง้โครงการต้องใกล้แหล่งคมนาคมท่ีสําคัญ และเดินทางสะดวก โดยบริษัทฯ เลือกทําเลท่ีตัง้

โครงการท่ีใกล้สถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจ

ซือ้ท่ีอยู่อาศยัของผู้บริโภคในยคุปัจจุบนั จึงเป็นทําเลท่ีมีการเติบโตของความต้องการท่ีอยุ่อาศยัสงู อย่างไรก็ดีนอกจากพืน้ท่ี

แถบจงัหวดัสมทุรปราการซึง่เป็นทําเลตัง้ต้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ยงัขยายการพฒันาโครงการไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพแหง่ใหม ่

เช่น ทําเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ทําเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทําเลใจกลางเมือง สาทร-

นราธิวาส เจริญกรุง พญาไท ทองหลอ่ ทําเลรถไฟฟา้สายสส้ีมศนูย์วฒันธรรม-รามคําแหง-มีนบรีุ   

นอกจากทําเลท่ีตัง้โครงการท่ีใกล้สถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้ว 

บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบัพืน้ท่ีเขตนิคมอตุสาหกรรม เน่ืองจากเป็นแหลง่งานคณุภาพสงูจากโรงงานอตุสาหกรรมซึง่เน้นการ

ผลิตเพ่ือการสง่ออกอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของประเทศ และการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ สง่ผลให้พืน้ท่ี

ดงักล่าวมีแนวโน้มความต้องการท่ีอยู่อาศยัและกําลงัซือ้เพ่ิมสงูขึน้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

บริเวณพืน้ท่ีใกล้กบันิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะพืน้ท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เช่น นิคม

อุตสาหกรรมป่ินทอง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย และ นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นต้น 

การออกแบบโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) ภายใต้ช่ือโครงการท่ีหลากหลาย 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยแต่ละโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั (Unique Design) มีความเป็นเอกลกัษณ์และเน้นให้แตล่ะโครงการมีความโดดเดน่ นา่ดงึดดูตอ่ลกูค้า โดยตัง้ใจท่ีจะ

มอบประสบการณ์และมมุมองใหม่ๆ  ให้กบัลกูค้า โดยการนํา LIFE STYLE ของกลุม่ลกูค้าและธรรมชาติ มาผนวกกบับริบทของ

ความเป็นเมือง LOCATION ต่างๆ เช่น โครงการ PARK ORIGIN THONGLOR ซึ่งใช้แนวคิดในการคืนพืน้ท่ีสีเขียวกลบัสูเ่มือง 

ให้ลกูค้าใกล้ชิดธรรมชาติได้มากยิ่งขึน้ โดยการวางผงัอาคารให้ได้พืน้ท่ีสีเขียวกวา่ 2 ไร่ ใจกลางทองหลอ่ ในขณะท่ี FACILITY 

ตา่งๆ ภายในโครงการ เตรียมไว้ให้เพ่ือเติมเต็มสสีนัของ NIGHT LIFE อีกด้วย, โครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI เป็นอีก

หนึ่งโครงการท่ีการออบแบบได้ผนวก LIFE STYLE ของลกูค้าท่ีอยูอ่าศยั และทํางานในเมือง แต่ยงัต้องการธรรมชาติการผจญ

ภยั หรือท่องเท่ียว แนวคิดการออกแบบจึงนํากิจกรรม เช่น การวิ่ง การปีนเขา มาผนวกเข้ากบังานออกแบบสถาปัตยกรรม จน

ออกมาเป็นงานออกแบบท่ีลงตวัโดยการออกแบบพืน้ท่ีสเีขียวในแนวตัง้ ท่ีมีความตอ่เน่ืองกนัตัง้แตช่ัน้ 1 จนถึงชัน้ดาดฟา้ ทําให้

เกิดรูปแบบของอาคารและ FACILITY ท่ีโดดเด่น ไม่เหมือนใคร จนทําให้โครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI ได้รับรางวลั 

THAILAND PROPERTY AWARD ในหมวดงานออกแบบ ARCHITECTURE ,LANDSCAPE และ ในหมวด SMART HOME 

อีกด้วย  

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
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นวตักรรมการออกแบบห้องชดุเพ่ือการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุ (Unit Plan Innovation) 

บริษัทฯ คํานงึถึงการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุของห้องชดุในแต่ละโครงการ โดยทีมออกแบบของบริษัทฯ ได้

พฒันา และออกแบบห้องชดุพกัอาศยัให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีห้องชดุได้อยา่งสงูสดุ และตอบสนองความต้องการของ

ตลาด และลูกค้ามากยิ่งขึน้ การสร้างสรรค์งานออกแบบท่ีแตกต่างและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพืน้ท่ี โดยมีการนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการอยู่อาศัยมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยคํานึงประสบการณ์ท่ีลูกค้าจะได้รับ (USER 

EXPERIENCE) ทัง้ในเร่ือง Function ,Design และ Life Style ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีตา่งๆ ทัง้ภายในห้องชุดพกั

อาศยั และพืน้ท่ีสว่นกลางตา่งๆ ภายในโครงการได้อยา่งคุ้มคา่ ซึง่ภายในห้องชดุพกัอาศยัได้นําแนวความคิด LUXEMORE ซึง่

เป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบและฟังค์ชัน่ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในห้องให้ได้ประโยชน์มากท่ีสดุ โดยวิเคราะห์จาก

พฤติกรรมประจําวนัของกลุม่ลกูค้า ซึ่งเป็นแนวคิดและนวตักรรมท่ีทางบริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จํากดั (JV 

Partner) ใช้ในการพฒันาโครงการเช่นกนั อยา่งการใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีฟังค์ชัน่ท่ีทําให้การใช้งานได้สะดวก และครบถ้วนขึน้ เช่น 

- ชุดครัว ท่ีมีตู้ แขวนมีส่วนเก็บกระดาษชําระท่ีเป็นส่วนหนึ่งของตู้  (TISSUE PAPER STORAGE) และท่ีวาง IPAD (IPAD 

STAND) ให้ลกูค้าฝึกทําอาหาร หรือ ดูรายการต่างๆ ได้ ในขณะทําอาหาร - ตู้ เก็บของ / ตู้ เก็บรองเท้า ท่ีออกแบบให้ท่ีเก็บ

รองเท้า เป็น STOOL ได้ในตวั สาํหรับนัง่ใสร่องเท้า และใช้เป็นฐานให้ลกูค้าขึน้หยิบของบนชัน้วางท่ีอยู่สงูได้สะดวกมากขึน้ ซึง่

นอกจากรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องชดุพกัอาศยั พืน้ท่ีและฟังค์ชัน่ภายในห้องยงัเป็นงานท่ีทางบริษัทฯ คิดค้นและ

พฒันาอยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้ลกูค้ารู้สกึถึงความคุ้มคา่มากท่ีสดุ การเพ่ิมพืน้ท่ีใช้สอยในทางสงู และนําพืน้ท่ีเลก็ๆ มาเป็นฟังค์ชัน่

ในการเก็บของ ซึง่ได้พฒันามาเป็นห้องแบบ DUO SPACE, การมีห้องเอนกประสงค์ท่ีสามารถเป็นห้องนอนเลก็หรือห้องทํางาน

ได้ ในห้องพืน้ท่ีประมาณ 30-33 ตารางเมตร ซึ่งคือห้องในรูปแบบ ONE BED PLUS หรือแม้แต่ห้องเพดานสงู 3 เมตรปกติ ก็

สามารถมีพืน้ท่ีใช้สอยเพ่ิมเติมได้ โดยใช้แนวคิดของ DUO SPACE มาพฒันาต่อ เช่นห้อง ขนาด 28 ตารางเมตรท่ีโครงการ 

PARK ORIGIN PHAYATHAI ซึง่มีรูปแบบห้อง ONE BED PLUS และ DUO SPACE เป็นห้องท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบริษัทฯ ได้

กลายเป็นต้นแบบของห้องชดุพกัอาศยัท่ีในวงการอสงัหาริมทรัพย์นําไปใช้ในการพฒันาโครงการ 

การเจาะกลุม่ลกูค้าด้วยกลยทุธ์นา่นนํา้สนํีา้เงิน (Blue Ocean Strategy) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการเจาะกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยทุธ์นา่นนํา้สนํีา้เงิน (Blue Ocean 

Strategy) ซึ่งเป็นกลยทุธ์ท่ีกําหนดขึน้มาเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขนัในตลาดหรืออุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์แบบดัง้เดิมโดย

บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึน้มาโดยใช้นวตักรรม (Innovation) หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่าง

ทางด้านผลติภณัฑ์ และสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั 

 จากกลยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการสร้างความแตกตา่งทางด้านผลติภณัฑ์ โดยการออกแบบรูปแบบโครงการ

ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) มีความโดดเด่น น่าดึงดูดต่อลูกค้า เพ่ือสร้างความแตกต่างจากโครงการ

คอนโดมิเนียมท่ีมีอยูใ่นตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ณ ปัจจบุนั รวมทัง้ การขยายการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ไปยงัพืน้ท่ีท่ียงัไมม่ี

ผู้ประกอบการใดเข้าไปพฒันาโครงการ เพ่ือสร้างตลาดใหม่ และสร้างกลุ่มลกูค้าเป้าหมายใหม่ๆ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ 

ประสบความสําเร็จจากกลยุทธ์ดงักล่าวเป็นอย่างมาก อนัเห็นได้จากการตอบรับจากกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีจาก

โครงการท่ีผา่นมา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบักลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาตเิป็นอยา่งยิ่งซึง่เห็นวา่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมศีกัยภาพใน

การเติบโต เช่น กลุม่ลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น จีน ไต้หวนั และกลุม่ลกูค้าชาวสิงคโปร์ ท่ีมีแนวโน้มการซือ้และการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์
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ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก รวมทัง้ลกูค้าจากกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ท่ีก่อตัง้

ในปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้ทําการตลาดเชิงรุก โดยจัดตัง้แผนกงานขายลกูค้าต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดูแลลกูค้า

ต่างชาติตลอดจนติดต่อประสานงานตวัแทนขายต่างชาติ เพ่ือให้เข้าถึง และสามารถทําการตลาดในต่างประเทศได้โดยตรง 

สว่นทีมขายและทีมการตลาดซึ่งประจําอยู่ตามสํานกังานขายโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีความสามารถในการสื่อสารได้ทัง้

ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาองักฤษ เป็นอย่างดี เพ่ือรองรับลกูค้าชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม

ความรู้ทางด้านภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และภาษาองักฤษให้แก่ทีมขายและทีมการตลาดของบริษัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ     

การวางแผนการขายแบบเป็นทีมและเป็นระบบ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็นทีม โดยเมื่อลกูค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ จะมีทีมขายและทีมการตลาด

ร่วมกันนําเสนอข้อมลูโครงการแก่ลกูค้า โดยเร่ิมต้นจากเจ้าหน้าท่ีการตลาดจะเป็นผู้ อธิบายแนวคิด รูปลกัษณ์ สไตล์ ของ

โครงการ เพ่ือจงูใจให้ลกูค้ามีความรู้สกึร่วม และอยากเป็นเจ้าของ ตอ่มาเจ้าหน้าท่ีขาย และผู้จดัการขายของโครงการนัน้จะเข้า

มานําเสนอข้อมลูโครงการ เช่น ขนาดพืน้ท่ีห้อง ราคาห้องชดุ เป็นต้น เพ่ือปิดการขายกบัลกูค้ารายดงักลา่วซึง่หากเปรียบเทียบ

กบักรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีขายเพียงคนเดียว บริษัทฯ อาจมีความเสีย่งท่ีลกูค้าไมพ่อใจการบริการของเจ้าหน้าท่ีขายดงักลา่ว และทํา

ให้บริษัทฯ เสยีโอกาสในการขาย หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องพึง่พิงเจ้าหน้าท่ีขายคนใดคนหนึง่เป็นพิเศษ อาจทําให้บริษัทฯ เสยี

ลกูค้าหากเจ้าหน้าท่ีดงักลา่วลาออกไป ดงันัน้ นโยบายแผนการขายแบบเป็นทีมดงักลา่วถือเป็นหนึ่งในจดุแข็งของบริษัทฯ ซึ่ง

สามารถช่วยเพ่ิมอตัราสว่นความสาํเร็จ (Success Rate) ในการปิดการขายกบัลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) และบริการหลงัการขาย 

เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีกําลงัตดัสนิใจในการซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจดัให้มีบริการหลงั

การขายในหลายด้าน เช่น การรับประกนัคณุภาพของห้องชดุหลงัจากวนัท่ีโอนกรรมสทิธ์ิ การอํานวยความสะดวกในการติดตอ่

ขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับสถาบนัการเงิน ซึ่งนอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ลกูค้าแล้ว ยงัช่วยให้บริษัทฯ สามารถวาง

แผนการโอนห้องชดุในอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยฝ่าย

ดงักล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ ตัง้แต่ขัน้ตอน การขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัสถาบนัการเงิน การ

ตรวจรับมอบห้องชดุ การโอนกรรมสทิธ์ห้องชดุ ตลอดจนการให้บริการหลงัการขาย (After Sale Service) อ่ืนๆ เช่น การบริการ

ให้คําปรึกษาในการตกแต่งห้องชุด และการช่วยประสานงานในการจดัหาผู้บริการตกแต่งภายใน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ 

เล็งเห็นความสําคญัของลกูค้าปัจจบุนัท่ีเคยซือ้ห้องชดุกบัทางบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้สทิธิพิเศษในการจองซือ้โครงการท่ีบริษัทฯ 

จะพฒันาแก่ลกูค้าเดิมของบริษัทฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอย่างเป็นทางการ เพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาว 

สง่ผลให้ลกูค้าหลายรายจะเป็นลกูค้าท่ีได้รับการบอกตอ่จากลกูค้าท่ีเคยซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้บริการสนบัสนนุธุรกิจหลกั โดยได้ดําเนินการผา่นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ คือ กลุม่บริษัท พรีโม 

เซอร์วิส โซลชูัน่ ซึ่งให้บริการจดัหาผู้ เช่าหรือผู้ซือ้ห้องชุดแก่ลกูค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุเพ่ือให้ทาง

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถบริการลกูค้าหลงัโอนกรรมสิทธ์ิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความพึง

พอใจให้กบัลกูค้า เพ่ือให้เป็นลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองสาํหรับโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 
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การกําหนดราคาขาย 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายโดยพิจารณาจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ทําเลท่ีตัง้ ต้นทนุท่ีดิน และการก่อสร้าง

โครงการ โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาขายห้องชดุเบือ้งต้น ตัง้แต่ช่วงการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้น และจะ

กําหนดราคาขายจริงเมื่อเปิดขายโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดราคาขายแต่ละหน่วยแตกต่างกันโดยขึน้อยู่กับจํานวนชัน้ 

ตําแหนง่ท่ีตัง้ของห้อง และทศันียภาพของห้องชดุ รวมถึงระยะเวลาในการเปิดขายโครงการ ได้แก่ ช่วงเปิดขายก่อนการกอ่สร้าง 

ช่วงการก่อสร้าง และช่วงโครงการแล้วเสร็จ โดยมีสดัสว่นในการขายเฉลีย่ประมาณร้อยละ 60 25 และ 15 ของมลูคา่โครงการ   

อย่างไรก็ดี ราคาขายของแต่ละโครงการจะเป็นราคาท่ีสามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของ

ผู้ประกอบการอ่ืนในทําเลท่ีตัง้ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทฯ คํานึงถึงราคาขายต่อห้องท่ีเหมาะสมกับกําลงัซือ้ของลูกค้า การ

ออกแบบพืน้ท่ีห้องท่ีเหมาะสมกบัความคุ้มคา่กบัสิง่ท่ีลกูค้าจะได้รับ รวมไปถึงการรักษาระดบักําไรของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสมตามท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายไว้ 

การสง่มอบงานได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

เพ่ือให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจวา่การก่อสร้างโครงการจะเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างท่ีถกูต้องครบถ้วนตามแบบ

ท่ีตกลงไว้ และสามารถสง่มอบห้องชุดให้แก่ลกูค้าได้ทนัตามเวลา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์

ทํางานร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง (Construction 

Management) มาทําหน้าท่ีควบคมุดแูลเร่ืองคณุภาพ และการควบคมุการทํางานก่อสร้างของผู้ รับเหมาในแตล่ะโครงการอยา่ง

ใกล้ชิด ทําให้การพฒันาโครงการท่ีผา่นมาของบริษัทฯ สามารถสง่มอบงานให้ลกูค้าได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ซึง่ทําให้

บริษัทฯ สามารถบริหารการเงินและต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ และสามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าของ

บริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

กลยทุธ์การวางภาพลกัษณ์บริษัทฯ  

บริษัทฯ วางภาพลักษณ์และตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ อย่างชัดเจนโดย บริษัทฯ เน้นการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะทางด้านรูปแบบของโครงการท่ีโดดเด่น โดยนําจุดเด่นของสถานท่ีสําคญัต่างๆ ทัว่โลก เช่น สถาปัตยกรรม 

นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานและประยกุต์ใช้กบัการดําเนินชีวิตของคนเมืองยคุใหม่ได้เป็นอยา่งดี 

ทําให้ลกูค้าจดจําช่ือบริษัท ”Origin” ว่าเป็นบริษัทฯ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีให้ความคุ้มค่าต่อการซือ้ห้องชุดเพ่ืออยู่อาศยั 

หรือเพ่ือการลงทนุอยา่งแท้จริง และการเข้าพฒันาโครงการในพืน้ท่ีใหม ่(Virgin Area) ท่ียงัไมม่ีโครงการคอนโดมิเนียมมากนกั 

โดยพิจารณาจากศกัยภาพของพืน้ท่ี และกําลงัซือ้ของประชากรท่ีอยู่อาศยัในบริเวณนัน้ รวมถึงการพฒันารูปลกัษณ์เฉพาะให้

ตรงตามกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้อยา่งชดัเจน 

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ในระยะตอ่ไปดงันี ้ 

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

Notting Hill (ระดบักลาง-กลางบน), Knightsbridge (ระดบักลางบน-บน) และ Park Origin (ระดบับน) โดยในระยะต้นนีย้งัจะ

พฒันาใน 4 แบรนด์หลกัตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ด้วยการเพ่ิมจํานวนโครงการในทําเลตา่งๆ และขยายไปในทําเลใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้  
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2. ยึดมัน่และขยายผลจากฐานการรับรู้เดิม คือ การสื่อสารจะมุ่งเน้นในสิ่งท่ีต่อยอดจากภาพลกัษณ์ท่ีมีอยู่เดิม คือ 

ให้ลกูค้ารับรู้วา่ เราคือสนิค้าราคาท่ีจบัต้องได้ ให้ลกูค้าได้มากกวา่ และได้ความใสใ่จท่ีมากกวา่  

3. ผ่านการสื่อสารภายใต้คอนเซ็ปต์ “ from London to Bangkok “ ท่ีจะเปรียบถึงคนยคุใหม่ ท่ีสมดลุระหว่างเก่า-

ใหม่ได้อย่างกลมกลืน มีหลากหลายแตเ่ป็นตวัของตวัเอง ไม่หลดุความทนัสมยัและไมล่ะเลยจารีตท่ีสัง่สมมา เป็นคณุคา่เดิมท่ี

จะตอ่ยอดไปอนาคต 

4. การสื่อสารแบรนด์จากภายในสูภ่ายนอก การให้ความสําคญัจากพนกังานก่อน แล้วสง่ต่อไปสูภ่ายนอก 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 ให้ความสาํคญักบัการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานท่ีมีคณุภาพและมีวิสยัทศัน์ โดยผู้บริหารของบริษัท

ฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี ทําให้ระบบการทํางานภายในของบริษัทฯ 

มีความชดัเจนโปร่งใส ประกอบกบัการนําแนวคิดใหม่ๆ ท่ีจะนํามาใช้ในการพฒันาองค์กร และผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อย่าง

สมํ่าเสมอ การคดัเลือกทีมงานมืออาชีพ เช่น บริษัทออกแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน และ

บริษัทออกแบบภมูิสถาปัตย์ เป็นต้น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความสําคญักบัพนกังานทุกคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้พนกังานมีความรู้ และพืน้ฐานใน

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และจดัอบรมในด้านตา่งๆ เช่น การอบรมภาษาญ่ีปุ่ น-ภาษาจีน และการอบรมด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็น

ต้น ทัง้นี ้พนกังานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความมุ่งมัน่ และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  โดยบริษัทฯ 

ต้องการให้พนกังานมีสว่นร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ และมุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ และบริการใหม่ท่ีสามารถตอบโจทย์กลุม่

ลกูค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากบริษัทฯ เช่ือว่าแนวทางดงักลา่วนี ้ จะสามารถขบัเคลือ่นให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต 

และสามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน และทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาพนกังานท่ีมีคณุภาพให้อยูก่บับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

  

2.2.2 ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ก่อนท่ีบริษัทฯ จะเร่ิมพฒันาโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใน

เบือ้งต้น โดยจะเร่ิมพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละโครงการเป็นหลกั ต่อมาจึงกําหนดลกัษณะรูปแบบของ

โครงการ และกําหนดราคาขายให้สอดคล้องกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายดงักลา่ว ซึ่งจะสง่ผลให้โครงการของบริษัทฯ สามารถปิด

การขายได้อยา่งรวดเร็ว รวมไปถึงการรักษาระดบักําไรของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตามท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 

ทัง้นีปั้จจุบันโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ปรับเป็น 4 แบรนด์หลกั ตามลกัษณะรูปแบบของ

โครงการ และกลุม่ลกูค้าเปา้หมายบริษัทฯ กําหนดกลยทุธ์ ดงันี ้
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แบรนด์และ 

รูปแบบของโครงการ 

ระดับรายได้ต่อเดือน 

(บาท / เดือน) 
กลุ่มลูกค้า 

Park Origin 

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) 

 

นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ มีการพฒันาโครงการสําหรับกลุ่มลกูค้าท่ีมีความต้องการท่ีอยู่อาศยัใกล้กับระบบขนสง่

มวลชนระบบรางในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยงัได้มีการเจาะกลุ่มลกูค้าใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าเป้าหมายประเภทพนกังานท่ีทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

ต่างๆ ซึ่งต้องการท่ีพกัอาศยัในทําเลท่ีเดินทางไปมาสะดวกระหวา่งโรงงาน และอยู่ใกล้แหลง่อํานวยความสะดวกท่ีตอบสนอง

ต่อการใช้ชีวิตท่ีทันสมยั รวมทัง้กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติท่ีทํางานในประเทศไทยท่ีมองหาท่ีพักอาศยัท่ีไม่วุ่นวาย มีความ

ปลอดภยัสงู แตย่งัมีความสะดวกในการเดินทางเข้ามาทํางานภายในนิคมอตุสาหกรรม และยงัใกล้แหลง่อํานวยความสะดวกท่ี

มีระดบัอีกด้วย เช่น โครงการ Tropicana เอราวณัสถานีรถไฟฟา้ BTS เอราวณัภายใต้ Eco Green Resort ซึง่ท่ีตัง้โครงการใกล้

กบักลุม่บริษัท โตโยต้า อีซูซ ุฮอนด้า และพานาโซนิคเป็นต้น หรือ โครงการ KnightsBridge the Ocean Sriracha ซึง่ทัง้ 2 ทําเล 

มีอปุสงค์ของชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากซึ่งจากการวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้น

ของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย บริษัทฯ จึงได้ออกแบบพืน้ท่ีภายในห้องชดุและ รูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใช้สอยในสไตล์ญ่ีปุ่ น ซึง่

ทําให้ลกูค้าชาวญ่ีปุ่ นมีความประทบัใจ เน่ืองจากสามารถตอบสนองกบัวิถีชีวิตท่ีคุ้นเคย เป็นต้น 

2.2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทฯ มีทีมขายท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีประสทิธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจในตวัสนิค้า รวมถึงความรู้เก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพย์โดยรวมเป็นอย่างดี ทีมขายของบริษัทฯ จะรับรองลกูค้าทัง้ท่ีเข้ามาแวะเยี่ยมชมโครงการท่ีสํานกังานขาย และ

ห้องตวัอยา่ง ณ ท่ีตัง้โครงการ และทางโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่สอบถามรายละเอียด หรือติดตอ่เข้ามาผา่นทางสาํนกังานขาย

ของโครงการนอกจากนี ้สําหรับลกูค้าประเภทบริษัท หรือลกูค้าระดบัผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีออกไป

แนะนํา และนําเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเหล่านัน้โดยตรงถึงท่ีทํางาน หรือสถานท่ีท่ีลูกค้าสะดวก และบริษัทฯ ยงัมีเว็บไซต์ 

www.origin.co.th และระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ซึ่งลกูค้าสามารถเข้าไปอ่านและศกึษารายละเอียดเบือ้งต้น

ของแตล่ะโครงการได้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัทําการโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการผา่นสื่อรูปแบบตา่งๆ เช่น ปา้ยโฆษณา การ

แจกแผ่นพบั (Brochure) หนงัสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ การจดัตัง้บทู การออกงานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น รวมถึง

การสง่เสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ของแถม การให้สว่นลดเงินสด เป็นต้น นอกเหนือจากทีม

ขายมืออาชีพของบริษัทฯแล้ว สาํหรับกลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาติ บริษัทฯ จะใช้บริษัทท่ีเป็นตวัแทนขายมืออาชีพท่ีมีช่ือเสยีง และมี

คณุภาพมาร่วมงานในการขายให้กบัทางบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนการขายให้กบัทีมขายของบริษัทฯ และ

บริษัทท่ีเป็นตวัแทนขายเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ อีกทางหนึง่  
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2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขัน 

(1) ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยปี 2561 มีการขยายตวัร้อยละ 4.1 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 4.0 ในปี 

2560 เป็นการขยายตวัสงูสดุในรอบ 6 ปี โดยมีปัจจัยหลกัมาจากการขยายตวัของมูลค่าการส่งออก  การบริโภคภาคเอกชน 

และการลงทนุรวม สว่นเศรษฐกิจไทยปี 2562 มีแนวโน้มว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.5 - 4.5 ปัจจยัสนบัสนนุจากการปรับตวัดีขึน้

ของอุปสงค์ในประเทศท่ีมีแนวโน้มปรับตัวดีขึน้ต่อเน่ือง ทัง้ด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนรวมทัง้ภาครัฐและ 

ภาคเอกชน รวมทัง้ภาคการท่องเท่ียวท่ีเร่ิมปรับตวัสูภ่าวะปกติ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยงัอยู่ภายใต้ความเสี่ยงท่ีจะได้รับ

ผลกระทบจากมาตรการกีดกนัทางการค้าและ ความผนัผวนในระบบการเงินโลก ขณะท่ีปัจจยัภายในประเทศด้านความเช่ือมัน่

ทางเศรษฐกิจยงัคงมีความกงัวลกบัทิศทางทางการเมืองหลงัการเลอืกตัง้ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

หนว่ย : ร้อยละ 

 

 
  

ที่มา: สํานกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

 

อตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่อาศยัยงัคงอยู่ในระดบัตํ่าเป็นปัจจยับวกต่อภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในฝ่ังผู้บริโภคและฝ่ัง

ผู้ประกอบการ ทัง้นีธ้นาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเร่ิมทยอยปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายแล้ว ด้วยเหตุเศรษฐกิจไทย 

โดยรวมยงัอยูใ่นระดบัผ่อนคลายและเอือ้ตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ แต่มีปัจจยัเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคต 

สําหรับดอกเบีย้ท่ีอยู่อาศยัลอยตวัของบุคคลทัว่ไปของ 6 ธนาคารใหญ่ ในปี 2561 มีการปรับตวัขึน้ 1 ครัง้ ในเดือนเมษายน 

และปรับตวัลงมาท่ี 6.27 และทรงตวัมาจนถึงเดือน พ.ย. อยา่งไรก็ตามทิศทางดอกเบีย้ในคาดวา่จะเร่ิมปรับเข้าสูแ่นวโน้มขาขึน้

อยา่งชดัเจนมากขึน้ 

ดอกเบีย้ที่อยู่อาศัยลอยตัวของบุคคลทั่วไปของ 6 ธนาคารใหญ่ 

หนว่ย: ร้อยละ  
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ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 

 

ข้อมลูจากธนาคารแหง่ประเทศไทยพบวา่ ตวัเลขสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัสว่นบคุคล ณ พฤศจิกายน ปี 2561 มลูคา่อยูท่ี่ 

2.21 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.3 จากสิน้ปี 2560 และเติบโตร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา ซึ่ง

ถือว่าเป็นการเติบโตต่อเน่ือง ตามการขยายตัวของการซือ้ท่ีอยู่อาศัย ขณะท่ีอัตราดอกเบีย้ยังอยู่ในระดับตํ่าซึ่งส่งผลต่อ

ความสามารถในการขอสินเช่ือโดยตรง อย่างไรการปรับหลกัเกณฑ์อตัราส่วนการให้สินเช่ือเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศยัใหม่ ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการกูย้มืของผูบ้ริโภคโดยตรงน่าจะส่งผลใหสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัชะลอตวัลง 

 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล 

  
หน่วย: ล้านบาท 

ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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(2) ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

สถานการณ์ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในปี 2561 ได้รับอานิสงค์จากความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟา้สายใหม่และสว่นต่อ

ขยายยงัคงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของการขยายตวัของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัในทําเลท่ีรถไฟฟา้กําลงัจะไปถึง ซึง่บางเส้นทางเร่ิม

เปิดให้บริการและบางเส้นทางเร่ิมต้นก่อสร้าง นอกจากนีโ้ครงการท่ีอยู่อาศยัใจกลางเมืองรวมทัง้แนวรถไฟฟ้ายงัได้รับความ

สนใจจากผู้บริโภคสงูมากขึน้รวมทัง้มีอปุสงค์จากต่างชาติท่ีขยายตวัค่อนข้างสงู ขณะท่ีภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ

ขยายตัวได้ต่อเน่ือง ในด้านผู้ประกอบการนัน้ก็มีการปรับตวัตามสถานการณ์  อุปสงค์และอุปทานโดยตลอด โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการมีความเช่ือมัน่ในการเปิดโครงการใหม่มากขึน้ อย่างไรก็ตามนอกจากแนวโน้มการเติบโตของทําเลต่างๆแล้ว 

ปัจจัยด้านราคาท่ีดินท่ีปรับตวัสงูขึน้มากและภาวะอปุทานคงค้างในบางทําเลยงัคงเป็นปัจจัยสําคญัในการตดัสินใจพฒันา

โครงการในแต่ละทําเล รวมทัง้กฎเกณฑ์การปลอ่ยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย น่าจะสง่ผลกระทบต่อ

ตลาดท่ีอยู่อาศยัอย่างมีนยัสําคญัโดยเฉพาะกลุ่มซือ้เพ่ือลงทุน ส่วนกลุ่มท่ีซือ้เพ่ืออยู่อาศยัจริงคาดว่ามีสดัส่วนผู้ซือ้ท่ีได้รับ

ผลกระทบไมส่งูมากนกั 

ด้านอุปสงค์ ยอดคงค้างสินเช่ือสว่นบคุคลเพ่ืออสงัหาริมทรัพย์ ณ พฤศจิกายนปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 7.1 จาก

สิน้ปี 2560 

ด้านอุปทาน  ยอดคงค้างสินเช่ือผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ ณ พฤศจิกายนปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 7.6 จาก

สิน้ปี 2560 

สินค้าท่ีเปิดขายมากท่ีสดุในปี 2561 ก็คืออาคารชดุ โดยมีจํานวน 73,208 หน่วยหรือร้อยละ 61.89 ของหน่วยขาย

เปิดใหมท่ัง้หมด  

 

(3) ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย 

ตวัเลขจํานวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑล ในช่วง ปี 

2561 มีจํานวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนทัง้สิน้ 122,877 หน่วย เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปี 2560 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.31 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการเปิดตวัโครงการบ้านจดัสรรเพ่ิมขึน้เป็นหลกั ขณะท่ีอาคารชดุมีแนวโน้มการเปิดตวั

โดยจํานวนลดลง แต่ในเชิงมูลค่าสงูขึน้ โดยจํานวนจดทะเบียนนสร้างเสร็จในปี 2561 แต่ละประเภทประกอบด้วย (1) บ้าน

จัดสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบการ) จํานวน 36,778 หน่วย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.72  (2) บ้านสร้างเองจํานวน 20,291 หน่วย 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.42 และ (3) อาคารชดุจํานวน 65,808 หนว่ย ลดลงร้อยละ 6.93 

 

จาํนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึน้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย) 

หน่วย: หน่วย 

ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 

 

ประเภท 

ที่อยู่อาศัย 
2553 2554 2555 2556 2557 2558  2559 2560 2561 

บ้านจดัสรร 24,476 26,994 23,174 37,577 33,935 33,827 31,742 30,978 36,778 

อาคารชดุ 59,919 34,734 78,391 71,440 75,058 67,628 72,886 63,319 65,808 

บ้านสร้างเอง 22,498 20,128 23,437 23,285 24,446 22,375 21,915 20,206 20,291 

รวม 106,893 81,856 125,002 132,302 133,439  123,830  126,543 114,503 122,877 
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สําหรับปี 2561 โครงการอาคารชุดท่ีเปิดโครงการใหมใ่นเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจํานวนทัง้สิน้ 73,208 
หน่วย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.70 จากช่วงเวลาเดียวกนัปี 2560 ซึ่งมีจํานวนอาคารชุดเปิดตวัใหม ่64,953 หน่วย แต่มีมลูคา่เปิดตวั 

320,956 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ถึง 15.20% ซึ่งเกิดจากสดัสว่นการเปิดขายสินค้าระดบับนสงูขึน้โดยเฉพาะในกลุม่สินค้าระดบับน 

ขณะท่ีแนวราบจํานวนเปิดขายชะลอตวัแตเ่พ่ิมขึน้โดยมลูคา่ เน่ืองจากสดัสว่นการเปิดขายสนิค้าระดบับนสงูขึน้และปัจจยัด้าน

ต้นทนุท่ีดินขยบัตวัสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว  

 

จาํนวนหน่วย และมูลค่าของที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

ประเภทที่อยู่อาศัย 

จาํนวนหน่วย

เปิดขายใหม่  

ปี 2560 

 (หน่วย) 

จาํนวนหน่วย

เปิดขายใหม่  

ปี 2561 

 (หน่วย) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่าหน่วย

เปิดขายใหม่  

ปี 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วย

เปิดขายใหม่  

ปี 2561 

(ล้านบาท) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

แนวราบ 49,241 45,063 -8.50% 209,905 217,812 3.80% 

อาคารชดุ 64,953 73,208 12.70% 278,632 320,956 15.20% 

รวม 114,194 118,271 3.60% 488,537 538,768 10.30% 

  ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 

 

ตวัเลขจํานวนการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัรวมในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑล จากข้อมลูของศนูย์

ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ฯ ปี 2561 มีจํานวน 196,630 หน่วย ลดลงจากช่วง ปี 2560 ท่ีจํานวน 163,468 หน่วย หรือคิดเป็นการ

เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 20.30 ทัง้นี ้พิจารณาตามประเภทท่ีอยู่อาศยัจะพบว่ามีการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ทุกประเภท โดย 

จํานวนโอนกรรมสทิธ์ิอาคารชดุเพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.30 บ้านเดี่ยวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.90 ทาวน์เฮ้าส์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.70 บ้านแฝด

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.30  และอาคารพาณิชย์เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 31.10 การเพ่ิมขึน้ของยอดโอนกรรมสิทธ์ิเกิดจากการเร่งโอน

กรรมสิทธ์ิในไตรมาสสดุท้ายหลงัจากมีประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ืองการปรับหลกัเกณฑ์อตัราสว่นการให้สินเช่ือ

เพ่ือซือ้ท่ีอยูอ่าศยั 
 

จาํนวนการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย) 

หน่วย: หน่วย 

ประเภท 

ที่อยู่อาศัย 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อัตรา

การ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

อาคารชดุ 73,441 60,291 66,767 74,942 66,688 71,833 90,077 80,233 97,319 21.30 

บ้านเดี่ยว 32,357 27,037 27,577 31,842 30,974 33,551 20,392 22,278 27,153 21.90 

ทาวน์เฮ้าส์ 56,226 47,308 46,784 55,563 54,278 68,612 51,111 47,816 55,812 16.70 

บ้านแฝด 5,486 4,201 4,392 5,456 6,299 7,490 4,491 5,958 6,932 16.30 

อาคารพาณิชย์ 16,250 12,525 13,589 14,189 11,896 15,156 8,944 7,183 9,414 31.10 

รวม 183,760 151,362 159,109 181,992 170,135 196,642 175,315 163,468 196,630 20.30 

ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 
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(4) การแข่งขนัในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย  

สถานะการแขง่ขนัของบริษัทฯ นัน้ ยงัคงเป็นบริษัทฯ ท่ีมีการเติบโตสงู มีการขยายการเปิดโครงการ และการร่วมทนุ

กบับริษัทตา่งชาติ สง่ผลให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้ทัง้ยอดขายและรายรับ ขณะเดียวกนับริษัทฯ ยงัคงสามารถมีอตัราการทํา

กําไรท่ีสงูเป็นอนัดบัต้นๆ ของภาคธุรกิจ และยงัสามารถสร้างความมัน่คงทางรายได้ในอนาคตด้วยการมียอดขายรอโอนอยูใ่น

สดัสว่นท่ีสงู ในขณะท่ีสภาพการแขง่ขนัในตลาดท่ีอยูอ่าศยัยงัคงเป็นการแขง่ขนัของผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ด้วยความได้เปรียบในด้านการลงทนุ และศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ ทัง้นผู้ประกอบการจําเป็นต้องศึกษาถึงความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีชัดเจนรวมถึงการสร้างความแตกต่างของโครงการและตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสดุ 

บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นคู่แข่งขนัหลกัของบริษัทฯ จึงได้แก่ ผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีศกัยภาพในการลงทนุ และ 

วางตําแหนง่ทางการตลาดในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั 

ภาวะสถานการณ์ทัง้ทางด้านต้นทนุการพฒันาท่ีปรับตวัสงูขึน้ และเกณฑ์การให้สนิเช่ือเพ่ือซือ้ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเข้มงวด

มากขึน้ สง่ผลให้ตลาดมีข้อจํากดัในการขยายตวัมากขึน้ ผู้ประกอบการต้องใช้ความสามารถและความมีประสิทธิภาพ ทัง้ใน

ด้านการเงิน การพฒันาโครงการ และการตลาด รวมทัง้การศกึษาความต้องการของผู้บริโภคอยา่งจริงจงั จึงจะสามารถชิงสว่น

แบง่การตลาดได้มากขึน้ 

บริษัทฯ เช่ือว่าทําเลท่ีตัง้ของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ เป็นโครงการท่ีตัง้อยู่บนทําเลท่ีมีศกัยภาพ และเป็น

ทําเลใหม่ๆ  ท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสงู เช่น พืน้ท่ีสว่นตอ่ขยายสถานีรถไฟฟา้ หรือพืน้ท่ีใหม ่(Virgin Area) ท่ียงัมีการแขง่ขนัไม่

สงูมากหรือ พืน้ท่ีแถบนิคมอตุสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสงู เป็นต้น นอกจากนี ้ทกุโครงการของบริษัทฯ จะเน้นการออกแบบ

โครงการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) และสามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยได้สงูสดุ ซึ่งสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ลกูค้า และทําให้ตดัสนิใจซือ้โครงการของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง หรือเป็นการแนะนําแบบบอกตอ่ (word of mouth) อีกทัง้  

บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักับการให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย ซึ่งจะอํานวยความสะดวกให้กับลกูค้าในการเลือกซือ้

โครงการเสมือนเป็นท่ีปรึกษา รวมทัง้การให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการเข้าอยู่อาศยั ซึง่เป็นสิง่ท่ีสร้างความประทบัใจและความ

เช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภคท่ีกําลงัจะตดัสินใจเลือกซือ้ เช่น การอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การรับ

บริหารโครงการนิติบคุคลให้แก่โครงการท่ีบริษัทฯเป็นผู้พฒันา เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้เพ่ิมสดัสว่นการพฒันาโครงการ

บ้านจดัสรรซึง่แนวโน้มตลาดกําลงัขยายตวั เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเติบโตและกระจายความเสีย่งจากตลาดอาคารชดุ 

 

(5) ภาวะตลาดโรงแรม 

 

ตัง้แต่ปี 2017 สถิตินกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมากรุงเทพฯ มีจํานวนสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ถึง 22.9 ล้านคน 

ถือเป็นอตัราการเติบโตเฉลีย่สะสมตอ่ปีในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 10.1 โดย ณสิน้เดือนตลุาคม ปี 2018 มีจํานวนนกัทอ่งเท่ียว

ตา่งชาติเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.7 จากช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีแล้วเป็นจํานวนทัง้สิน้ 20.2 ล้านคน  

ผลสํารวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด (MasterCard Global Destination Cities Index) 

ประจําปี 2018 ได้จดัอนัดบัให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวมาเยี่ยมชมมากท่ีสดุในโลกติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 3 มากกวา่ปารีส

และลอนดอน นอกจากจะเป็นท่ีรู้จกัในด้านมรดกทางวฒันธรรมและความบนัเทิงสมยัใหม่แล้ว กรุงเทพฯ ยงัมีช่ือเสยีงในฐานะ

เมืองอาหารชัน้ชัน้นํา หลงัจากได้มีการเปิดตวัของมิชลนิไกด์ (Michelin Guide) สาํหรับกรุงเทพฯในปลายปี 2017 

(*ที่มา: กระทรวงทอ่งเที่ยวและกีฬา, JLL และ บริษัทฯ) 
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อปุสงค์ของโรงแรม 

ในปี 2018 ภาพรวมของตลาดโรงแรม 

 ได้แก่ ราคาห้องพกัต่อคืน (ADR), อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) ยงัปรับตวัสงูขึน้ในทุกระดบักลุม่ตลาด 

(Segment) 

 

 
 

จากแผนภมูิแสดงระดบัราคาห้องพกัต่อคืน (ADR) ปรับเพ่ิมขึน้เป็น 6,442 บาท/คืน (เพ่ิมขึน้ 4.6%) และอตัราการ

เข้าพกั (Occupancy Rate) เป็น 77.2% สําหรับ Hotel Luxury Segment ในกรุงเทพฯ มีการปรับตวัสงูขึน้ เมื่อเทียบระหว่าง

ช่วงเดียวกนั ของเดือนมิถนุายน 2017 และ มิถนุายน 2018 

 

 
 

จากแผนภมูิแสดงระดบัราคาห้องพกัต่อคืน (ADR) ปรับเพ่ิมขึน้เป็น 3,447 บาท/คืน (เพ่ิมขึน้ 5.7%) และอตัราการ

เข้าพกั (Occupancy Rate) เป็น 81% สําหรับ Hotel Upscale Segment ในกรุงเทพฯ มีการปรับตวัสงูขึน้ เมื่อเทียบระหว่าง

ช่วงเดียวกนั ของเดือนมิถนุายน 2017 และ มิถนุายน 2018 
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จากแผนภมูิแสดงระดบัราคาห้องพกัต่อคืน (ADR) ปรับเพ่ิมขึน้เป็น 2,075 บาท/คืน (เพ่ิมขึน้ 3.4%) และอตัราการ

เข้าพัก (Occupancy Rate) เป็น 85% สําหรับ Hotel Midscale/ economy Segment ในกรุงเทพฯ มีการปรับตัวสูงขึน้ เมื่อ

เทียบระหวา่งช่วงเดียวกนั ของเดือนมิถนุายน 2017 และ มิถนุายน 2018 

นอกจากนีธุ้รกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้า ซึ่งเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือธุรกิจ และ

นกัท่องเท่ียวตลาดไมซ์ (Mice) มีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง สว่นหนึ่งมาจากการขบัเคลือ่นนโยบายการลงทนุภาครัฐ โดยเฉพาะ

การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งดึงดดูนกัลงทนุตา่งชาติ เดินทางเข้ามาจดังานประชมุ นิทรรศการและ

ท่องเท่ียวมากขึน้ นอกจากนี ้การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจเป็นหนึ่งในแผนการพฒันาการทอ่งเท่ียวภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง

เป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว โดยปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและการพัฒนา

โครงการตา่งๆ ของภาครัฐ เช่น รถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 สนามบิน, รถไฟทางคูเ่ช่ือม 3 ทา่เรือในภาคตะวนัออก ฯลฯ 

 

 
(*ที่มา: ศนูย์วิจยักสิกรไทยและสภาหอการค้าไทย) 

อปุทานของโรงแรม 

ในปี 2020 คาดว่าจะมีโรงแรมเปิดใหม่กว่า 8,600 ห้องภายในปี 2020 โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มโรงแรมระดบั 

Upscale และ Midscale คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 41.8 และ 37.9 ของจํานวนห้องพกัท่ีจะเปิดใหม่ตามลําดบั โรงแรมสว่นใหญ่

จะตัง้ในยา่นสขุมุวิท (ร้อยละ 34 ของจํานวนห้องท่ีจะเปิดใหมท่ัง้หมด) 

(*ที่มา: กระทรวงทอ่งเที่ยวและกีฬา, JLL) 
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(6) ภาวะตลาดเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์  

อปุสงค์ของเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 

ในปี 2018 ภาพรวมของตลาดเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ได้แก่ ราคาห้องพักต่อคืน (ADR), อัตราการเข้าพัก 

(Occupancy Rate) ยงัปรับตวัสงูขึน้ 

 

 
จากแผนภมูิแสดงระดบัราคาห้องพกัต่อคืน (ADR) ปรับเพ่ิมขึน้เป็น 3,228 บาท/คืน (เพ่ิมขึน้ 2.2%) และอตัราการ

เข้าพกั (Occupancy Rate) เป็น 82% สําหรับ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ มีการปรับตวัสงูขึน้ เมื่อเทียบระหว่างช่วง

เดียวกนั ของเดือนมิถนุายน 2017และ มิถนุายน 2018 

 

อปุทานของเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 

จากแผนภูมิแสดงอปุทานใหม่สะสม พบว่าเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ท่ีเปิดใหม่ในแต่ละปี ช่วง 4 ปีย้อนหลงั ตัง้แต่ปี 

2014 – 2018 เพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อย 

 
(*ที่มา: C9 Hotel works Market Research) 

 

(7) ภาวะตลาดศนูย์การค้า  

อปุสงค์ของศูนย์การคา้ 
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อตัราการปลอ่ยเช่าร้านค้า (Occupancy) ทกุทําเลในกรุงเทพฯ ในไตรมาส 3 ปี 2018 ยงัคงอยู่ในระดบัสงูกว่า 97% 

ซึ่งแสดงถึงอตัราการเช่าท่ีขยายเพ่ิมขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปี 2017 อตัราการปลอ่ยเช่าร้านค้าไม่ลดลงเลย ถึงแม้อํานาจการ

ซือ้ของผู้บริโภคในปี 2017-2018 จะน้อยลง เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ 

จากแผนภมูิแทง่ พบวา่ทําเลชานเมืองของกรุงเทพฯ มีอตัราการเช่าของร้านค้าสงูท่ีสดุ ทัง้ในสว่น Hypermarket และ

ศูนย์การค้ามีการปล่อยเช่าสูงกว่า 98.5% อย่างไรก็ตาม มีบางศูนย์การค้าท่ีไม่ค่อยมีผู้ เช่า เน่ืองจากยังไม่สามารถดึงดูด

ร้านอาหารช่ือดงัให้มาเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าของตนเองได้ 

 

 
 

อตัราค่าเช่าในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในไตรมาส 3 ของปี 2018 ยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากร้านค้าท่ีมี

ช่ือเสียงจากต่างประเทศ (International Brand) ยงัคงขยายสาขาเพ่ิมในกรุงเทพฯ เน่ืองจากประเทศไทยมีการเติบโตธุรกิจ

ทอ่งเท่ียวและธุรกิจท่ีอยูอ่าศยั 

ศูนย์การค้าใจกลางเมืองมีอตัราค่าเช่าสงูสดุกว่า 3,000 บาท/ตร.ม./เดือน เน่ืองจากสะดวกเดินทางไปยงัโครงการ

ด้วยขนสง่สาธารณ BTS สว่นคา่เช่าชานเมืองของกรุงเทพฯ เร่ิมต้นท่ี 500 บาท/ตร.ม./เดือน 
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อปุทานของศูนย์การคา้ 

 
ช่วงมกราคม-กนัยายน ปี 2018 มีศนูย์การค้าเปิดใหมป่ระมาณ 15,100 ตร.ม. ทําให้อปุทานศนูย์การค้าสร้างเสร็จใน

ไตรมาส 4 ปี 2018 มีประมาณ 641,203 ตร.ม. 

ธุรกิจศูนย์การค้าในหลายประเทศทั่งโลกได้รับผลกระทบจากการสัง่ซือ้สินค้าออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมลกูค้า ดงันัน้เราจะเห็น Hypermarkets และศนูย์การค้าหลายแห่งปิดตวัลง แต่ธุรกิจศนูย์การค้าในประเทศไทยยงั

ไมไ่ด้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่วเหมือนกบัประเทศอ่ืน บริษัทพฒันาอสงัหาฯ ยงัคงขยายสาขาของศนูย์การค้าในทําเล

ศกัยภาพโดยรอบประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม อุปทานศูนย์การค้าใหม่มีแนวโน้มจะลดลงเน่ืองจากราคาท่ีดินท่ีสงูขึน้มีผลต่อการพฒันศนูย์การค้า 

นอกจากนี ้การสัง่ซือ้สินค้าออนไลน์ของลกูค้าส่งผลต่อรายได้ของศูนย์การค้าแบบดัง้เดิม  ดงันัน้บริษัทพฒันาอสงัหาฯ เร่ิม

พฒันา Mobile Applications หรือ Platform ของตวัเองเพ่ือช่วยสนบัสนนุแนวโน้มการซือ้ของออนไลน์ในอนาคต 

(8) ภาวะตลาดสาํนกังาน  

อปุสงค์ของตลาดสํานกังาน 
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 จากข้อมลู CBRE Research ระบวุา่อปุสงค์อาคารสาํนกังานประมาณ 200,000 ตร.ม./ปี และคา่เช่าอาคารสาํนกังาน

จะปรับเพ่ิมขึน้ทกุปี จนกระทัง่เติบโตช้าลงในปี 2022 เน่ืองจากอาคารสํานกังานสว่นใหญ่ในใจกลางเมืองเร่ิมก่อสร้างปี 2019 

และจะสร้างเสร็จเป็นอปุทานใหมใ่นปี 2022 มากถึง 500,000 ตร.ม. 

 อย่างไรก็ตาม ยงัคงมี Service Office เป็นพืน้ท่ีทํางานท่ีมีความยืดหยุ่น (Flex Space) ท่ีตอบโจทย์ลกูค้าท่ีต้องการ

ใช้สาํนกังานรูปแบบใหม ่ด้วยเหตนีุ ้Service Office ยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตปี่ 2013 โดยเฉพาะอาคารสาํนกังานเกรด 

A และรวมไปถึงในพืน้ท่ีอ่ืนของอาคาร เช่น โครงการ Mixed-use ในอนาคต 

(*ที่มา: CBRE Research, JLL Research และบริษัทฯ) 

 
อปุทานของตลาดสํานกังาน 

 
 ในไตรมาส 3 ปี 2018 อุปทานอาคารสํานกังานในกรุงเทพฯรวม 8,800 ล้านตร.ม. โดยอาคารสํานกังานเกรด A ใจ

กลางเมือง พืน้ท่ีขายรวม 55,800 ตร.ม.  

 ปี 2018 – 2022 มีอาคารสาํนกังานเปิดใหมท่ี่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 870,000 ตร.ม. ประมาณ 50% ของอปุทานเปิด

ใหม ่เป็นอาคารสาํนกังานเกรด A ใจกลางเมือง  

(*ที่มา: CBRE Research) 
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2.3     การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

การจัดซือ้ที่ดิน 

ในการจดัหาท่ีดินเพ่ือนํามาพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์นัน้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายถือครองทรัพย์สินหรือท่ีดิน

เปลา่ท่ีไมพ่ร้อมจะพฒันา แตบ่ริษัทฯ จะใช้วิธีวางแผนในการจดัซือ้ท่ีดิน ในทําเลศกัยภาพซึง่สามารถพฒันาโครงการได้ภายใน

ระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาโครงการของบริษัทฯ ทัง้ในด้านเป้าหมายยอดขาย และ เป้าหมายการรับรู้

รายได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัซือ้ท่ีดินแต่ละแห่งโดยศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ รวมถึงความเหมาะสม

ของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในบริเวณท่ีดินดงักล่าวแล้วจึงดําเนินการจัดซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ เน้นการทํา

สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินด้วยการวางมดัจํา และกําหนดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินในระยะเวลา 1-2 ปี โดยนโยบายการซือ้ท่ีดิน

ของบริษัทฯ จะเป็นการซือ้แล้วพฒันาทนัทีโดยคํานงึถึงความตอ่เน่ืองในการพฒันาโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไมซ่ือ้ท่ีดินเพ่ือเก็บ

ไว้รอการพฒันานานจนเกินไป เน่ืองจากไมต้่องการมีภาระต้นทนุการถือครองท่ีดินโดยไมจํ่าเป็น และเพ่ือลดความเสีย่งจากการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายการใช้ท่ีดินในอนาคต เว้นแต่จะเป็นท่ีดินท่ีบริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีศกัยภาพในการพฒันาสงูขึน้ในอนาคต 

และราคาอยูใ่นระดบัท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทนุสงูกวา่ต้นทนุการถือครอง ทัง้นี ้การจดัหาท่ีดินของบริษัทฯ มีทัง้การจดัหา

ท่ีดินโดยบริษัทฯ เองและผ่านนายหน้าค้าท่ีดิน และบริษัทฯ ซือ้ขายท่ีดินในนามบริษัทฯ เท่านัน้ ซึ่งหากบริษัทฯ พิจารณาใช้

นายหน้าในการจดัซือ้ท่ีดิน บริษัทฯ จะกําหนดคา่นายหน้าตามอตัราตลาด 

การตัดสินใจซือ้ท่ีดินเพ่ือการพัฒนา บริษัทฯ จะทําการกําหนดรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับทําเลท่ีตัง้ตาม

สมมุติฐานต่างๆ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทัง้ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการตลาด ซึ่งเมื่อบริษัทฯ 

พิจารณาปัจจยัต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ และเห็นความเป็นไปได้ในการพฒันาแล้ว บริษัทฯ จะนําท่ีดินแปลงอ่ืนๆ มาพิจารณา

เปรียบเทียบให้เห็นศกัยภาพของท่ีดินอยา่งชดัเจนขึน้ เพ่ือให้เกิดการตดัสนิใจลงทนุท่ีมีประสทิธิภาพ ทัง้นีใ้นกระบวนการจดัซือ้

ท่ีดินของบริษัทฯ อยู่ภาพใต้การตรวจสอบและการพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิคณะตา่งๆ ตามขัน้ตอนของ

บริษัทฯ อยา่งรัดกมุ และโปร่งใส  

การจัดหาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 

บริษัทฯ มีการวา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง ซึง่บริษัทดงักลา่วจะทําหน้าท่ีร่วมกบัฝ่ายพฒันาโครงการ

ของบริษัทฯ เพ่ือควบคมุการทํางานของผู้ รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างท่ีถกูต้องครบถ้วนตามกฏหมาย 

ตามแบบการขออนญุาตก่อสร้าง และสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด ในการคดัเลอืกบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง

นัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจาก ช่ือเสียง ผลงาน ประสบการณ์ และความพร้อมของทีมงานของบริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงาน

ก่อสร้างเป็นหลกั โดยในการคดัเลอืกบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลอืกดงันี ้

 การจัดเตรียมรายละเอียดขอบเขตงาน และแผนงานการบริหารโครงการ เพ่ือจดัสง่ และขอรับใบเสนอราคา 

พร้อมแนบประวตัิข้อมลูบริษัท จากบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง 

 การพิจารณาเปรียบเทียบราคา และขอบเขตงานท่ีเสนอจากบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้างตา่งๆ  

 การคัดเลือกคุณสมบัติของบริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยฝ่ายพฒันาโครงการ และคณะกรรมการ

จดัซือ้ จดัจ้างของบริษัทฯ   

 เสนอต่อผู้มีอาํนาจอนุมัติของบริษัทฯ เพ่ือสรุปผลคดัเลอืก และเข้าทําสญัญา 
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การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ในการคดัเลอืกผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯมีกระบวนการในการคดัเลอืกดงันี ้

 การจัดเตรียมรายละเอียดเงื่อนไขการว่าจ้างโดยฝ่ายพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จัดเตรียมรายละเอียด

ขอบเขตงาน และเง่ือนไขการว่าจ้างเพ่ือจดัส่งจดหมายเชิญการเข้าร่วมการประกวดราคาให้แก่บริษัทผู้ รับเหมา

ตามรายช่ือท่ีผา่นการคดัเลอืกเบือ้งต้นในการประมลูงาน (Approved Vendor List) 

 พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาหลงัจากได้รับข้อเสนอการบริการจากผู้ รับเหมารายต่างๆ แล้ว

คณะกรรมการจัดซือ้ และฝ่ายพฒันาโครงการของบริษัทฯ จะทําการคดัเลือกผู้ รับเหมาท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม 

และอยูใ่นงบประมาณมาเปรียบเทียบ และเสนอผู้มีอํานาจอนมุตัิของบริษัทฯ เพ่ือสรุปผลการคดัเลอืก  

 การอนุมัติเพื่อเข้าทําสัญญา หลงัจากท่ีบริษัทฯได้สรุปผลการคดัเลือกผู้ รับเหมาแล้ว จะเสนอต่อผู้มีอํานาจ

อนมุตัิของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และเข้าทําสญัญากบัผู้ รับเหมาดงักลา่วตอ่ไป 

 

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

ในการจัดหาวสัดุก่อสร้างหลักท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เป็นต้น บริษัท

ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างทัง้หมด ตามสญัญาวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างโดยกําหนดราคาท่ี

แน่นอนในสญัญา (Turnkey Contract) โดยคํานวณรวมเป็นส่วนหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้าง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะเป็นผู้

จดัหาวสัดกุ่อสร้างบางประเภทท่ีสามารถนบัจํานวนได้แน่นอน และมีราคาต่อหน่วยคอ่นข้างสงูเช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการจดัซือ้เพ่ือพิจารณาการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ ตามความเหมาะสม ก่อนเสนอตอ่ผู้มีอํานาจอนมุตัขิอง

บริษัทฯ 

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาโครงการ 

การพฒันาโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการดําเนินการท่ีแตกตา่งกนัไปโดยจะขึน้อยูก่บัขนาดและ

รูปแบบของแตล่ะโครงการ ทัง้นี ้อาคาร Low Rise (อาคารท่ีมีความสงูไมเ่กิน8 ชัน้) จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 12-15 

เดือน ซึ่งสร้างเสร็จเร็วกว่าการก่อสร้างอาคาร High Rise (อาคารท่ีมีความสงูมากกว่า 8 ชัน้ขึน้ไป) ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้าง

ประมาณ 24-36 เดือน รายละเอียดขัน้ตอนและระยะเวลาการก่อสร้างโดยประมาณสรุปดงันี ้
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รูปแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาในการศกึษาและพฒันาโครงการ 

 

การจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ

พระราชบญัญัติสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพ

สิง่แวดล้อม( ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม เร่ือง กําหนด หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบตัิ และแนวทางในการจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยโครงการท่ีมีขนาดตัง้แต ่4,000 ตาราง

เมตร หรือ การสร้างอาคารสูงตัง้แต่ 23 เมตร หรือ 80 หน่วย ขึน้ไป จะต้องมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดล้อมโดยเสนอในขัน้ตอนของการขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 

รวมทัง้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีมาตรการการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ทัง้ในระหวา่งการก่อสร้าง และ

หลงัการก่อสร้าง เช่น  มีผ้าใบคลมุหรือ Mesh Sheet อาคารในระหว่างท่ีก่อสร้าง เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองกระจายไปยงัพืน้ท่ี

ข้างเคียง และล้างล้อรถบรรทกุให้สะอาดก่อนออกจากพืน้ท่ีก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ทกุโครงการ จะมีระบบบําบดันํา้เสยี

สว่นกลาง ก่อนระบายสูท่่อระบายนํา้สาธารณะ ซึ่งมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมนัน้เป็นสิ่งท่ีบริษัทฯให้ความสําคญั

และจดัให้ทกุโครงการมีการปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีกําหนดอยา่งเคร่งครัดโดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประเด็นเร่ืองผลกระทบตอ่

 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561  

  สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 2 หน้าท่ี 41 

สิ่งแวดล้อม และไม่มีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมอยา่งมีนยัสําคญัในการป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแตอ่ยา่งใด ยกเว้นคา่ใช้จ่ายท่ี

จําเป็นต้องใช้ในการจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเพ่ือประกอบการขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย 

การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการ และสร้างความพงึ

พอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการออกแบบภายนอกอาคาร และการออกแบบห้องชุดเป็น

อนัดบัแรก ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการออกแบบให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชัน่การใช้

งานห้องชดุท่ีคุ้มคา่ (Best Function Unit Plan Design) ซึง่ถือเป็นจดุเดน่ท่ีสาํคญัของโครงการของบริษัทฯ  

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวิจัย มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวิจัย เพ่ือกําหนดทําเลท่ีจะทําพัฒนาโครงการโดย

พิจารณาถึงการเติบโตของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัจากปัจจยัการเปลีย่นแปลงเชิงศกัยภาพของทําเลตา่งๆ รวมทัง้สถานการณ์

การแข่งขนัและอุปทานในแต่ละทําเล รวมถึงการศึกษาวิจัยถึงลกัษณะความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือกําหนดรูปแบบ และ

ระดับราคาสินค้าในโครงการ อีกทัง้มีฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้โครงการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากท่ีสดุ ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขนั และสอดคล้องกบัภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทัง้สร้างความพึงพอใจสงูสดุในการอยู่

อาศยัในโครงการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทฯ ได้มี

การติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการอยู่อาศยัและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทัง้มี

การรวบรวมข้อมลูการสํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของลกูค้าภายหลงัจากการเข้าซือ้ห้องชุดและท่ีอยู่อาศยัตา่งๆ 

ของบริษัทฯ จากฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพฒันาโครงการ และฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น จากนัน้จึงทําการ

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ดงักลา่วและนําไปพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ  ทัง้ทางด้านรูปแบบอาคาร รูปแบบ

ห้อง ขนาดพืน้ท่ีห้อง การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใช้สอย และความต้องการด้านบริการ การอํานวยความ

สะดวกด้านตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการและการดําเนินชีวิตในปัจจบุนั ของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการวิจยัและพฒันา เพ่ือต่อยอดและขยายตวัไปยงัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ

ด้านการบริการประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร รวมทัง้การเติบโตอย่าง

ยัง่ยืนของบริษัทฯ อีกด้วย 

 

2.4      งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีห้องชุดท่ีได้ทําสญัญาซือ้ขายแล้วแต่ยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิจากทัง้หมด 36 

โครงการ จํานวน  7,460 หนว่ยคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั  34,270.9 ล้านบาท 
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3.         ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเน่ือง และปรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง

กบัธุรกิจท่ีกําลงัขยายตวั คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าท่ีกํากบัดแูล สนบัสนนุ

และพฒันาการบริหารความเสี่ยงในองค์กรทกุระดบั ให้เช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององค์กร และสามารถลดมลูเหตขุองโอกาสท่ีจะ

เกิดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้จากการท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยการประเมิน

ปัจจยัเสี่ยงและวางมาตรการป้องกนัหรือบริหารความเสีย่งในด้านต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ

ดงันี ้

3.1 ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากภาวะตลาดและความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีแนวโน้มการแข่งขนัท่ีจะเพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆ จากจํานวนผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้รายเดิม

และรายใหม่ท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด การขาย รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการให้

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากท่ีสดุ ในขณะท่ีอปุสงค์และกําลงัซือ้ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงมีอยู่อย่าง

จํากดั  ภายใต้สภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

ผลกระทบจากนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกาซึง่สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจทัว่โลก  

 บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อสภาพการณ์ดงักลา่ว จึงได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือเตรียมพร้อมและปรับ   

กลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด ดงันี ้

1) ธุรกิจพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชุด บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด

อยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2561 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหมภ่ายใต้แบรนด์ “พาร์ค ออ

ริจิน้” แบรนด์คอนโดมิเนียมระดบัลกัชวัร่ี  มุ่งตลาดไปท่ีกลุ่มลกูค้าโดยเน้นกลุ่มลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้สงู ทัง้ลกูค้า

ชาวไทย และลกูค้าต่างชาติ อาทิ จีน ฮ่องกง และไต้หวนั เป็นต้น ซึ่งทําให้บริษัทฯ มีกลุ่มสินค้าครอบคลมุทกุ

ระดบัราคา จากเดิมท่ีมีเฉพาะกลุม่สนิค้าระดบักลาง-ลา่ง 

2) การขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่  

• ธุรกิจท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านจัดสรรภายใต้แบรนด์บริทาเนีย (Britania) เพ่ือกระจายความเสี่ยงในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยเน้นพฒันาท่ีอยูอ่าศยับริเวณท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสงู ในพืน้ท่ีโซนกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ EEC 

• พฒันาธุรกิจท่ีสร้างรายได้หมนุเวียนต่อเน่ือง (Recurring Income Business) เช่น ธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอ

พาร์ตเมนท์ ธุรกิจค้าปลีก โดยได้รับความร่วมมือจาก InterContinental Hotel Group (IHG) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือ

โรงแรมชัน้นําของโลก ท่ีได้รับการยอมรับด้านการบริหารโรงแรมด้วยมาตรฐานสากล และมีแบรนด์โรงแรม คณุภาพ

หลากหลายแบรนด์อยูท่ัว่โลก มาร่วมบริหารโรงแรมท่ีบริษัทฯ พฒันา ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิม

ดําเนินการพฒันาโครงการโรงแรม ได้แก่ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา-แหลมฉบงั , โรงแรมสเตย์บริดจ์ 

สวีท แบงค็อก ทองหลอ่ , โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท ชลบรีุ – ศรีราชา , โครงการ วนั สขุมุวิท 24 , โครงการ วนั พร้อม

พงษ์ , โครงการ วนั พญาไท และโครงการวนั สขุมุวิท 59 
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3.1.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 

เน่ืองจากท่ีดินเป็นปัจจยัหลกัของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และโครงการสว่นใหญ่ของบริษัท 

จะมีทําเลท่ีตัง้อยู่บริเวณตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนทําเลย่านนิคม

อตุสาหกรรมเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าท่ีจะเข้ามาอยูอ่าศยัในแตล่ะโครงการให้สามารถเดินทางได้อยา่งสะดวก ทัง้นี ้

ท่ีดินบริเวณดงักล่าวเป็นท่ีต้องการอย่างสงูของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัว่ไป และในการจัดหาท่ีดินจําเป็นต้องมีการ

เจรจาตอ่รองกบัเจ้าของท่ีดินในการขอซือ้ท่ีดินซึง่อาจจะใช้เวลา ความพยายาม และเทคนิคในการเจรจาพอสมควร โดยเฉพาะ

ท่ีดินท่ีมีเจ้าของหลายราย ความยากลาํบากในการสรุปเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายท่ีดินยอ่มมีมากขึน้ 

บริษัทฯ ได้กําหนดแผนการซือ้ท่ีดนิให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจและสภาพคลอ่ง โดยศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ

พฒันาท่ีดินแต่ละโครงการอย่างระมดัระวงั รวมถึงการกําหนดช่วงระยะเวลาและรูปแบบโครงการท่ีเหมาะสมในแต่ละทําเล 

จากประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมาหลายปี ทําให้ผู้บริหารของบริษัทฯ มีทกัษะ วิธีการ และเทคนิคในการติดตอ่และเจรจา

ตอ่รองกบัเจ้าของท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ และได้รับเง่ือนไขท่ีดี สาํหรับการแขง่ขนัในการสรรหาท่ีดิน อีกทัง้ บริษัทฯ ได้มีการ

เพ่ิมช่องทางในการรับซือ้ท่ีดินจากเจ้าของท่ีดินโดยตรงผา่นเว็ปไซต์บริษัทฯ และ โซเซียลมีเดีย นอกเหนือจากการซือ้ท่ีดินผา่น

นายหน้าท่ีดิน ประกอบกับบริษัทฯ มีทีมงานจัดหาท่ีดินด้วยตนเองโดยเข้าติดต่อและเจรจากบัเจ้าของท่ีดินท่ีเป็นเป้าหมาย

โดยตรง ทําให้มีข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั 

 

3.1.3 ความเสี่ยงด้านนโยบายการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงนิ 

เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ธปท. ได้ประกาศนโยบายเร่ืองการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่

อาศยั โดยหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั มีสาระสาํคญั ดงันี ้

1) การกําหนดเงินดาวน์ขัน้ตํ่าหรืออัตราส่วนสินเช่ือต่อมูลค่าหลกัประกัน (LTV) ให้สะท้อนความเสี่ยงได้ดีขึน้ 

สําหรับการผ่อนท่ีอยู่อาศยัพร้อมกัน 2 หลงัขึน้ไป และท่ีอยู่อาศยัท่ีมีราคาตัง้แต่ 10 ล้านบาท ขึน้ไป โดยท่ีอยู่

อาศยัหลงัท่ี 2 ท่ีราคาตํ่ากวา่ 10 ล้านบาทและผอ่นชําระหลงัแรกตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป จะต้อง วางดาวน์ 10% ขณะท่ี

ถ้าผ่อนชําระหลงัแรกยงัไม่ถึง 3 ปีหรือกู้ ซือ้ท่ีอยู่อาศัยราคาตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป จะต้องวางดาวน์ 20% 

สาํหรับท่ีอยูอ่าศยัหลงัท่ี 3 ขึน้ไปจะต้องวางดาวน์ 30% ในทกุระดบัราคา 

 

2) การนบัรวมสินเช่ือ Top-up ในวงเงินท่ีขอกู้  จะนบัรวมสินเช่ืออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั (สินเช่ือ 

Top-up) ทกุประเภทท่ีอ้างอิงหลกัประกนัเดียวกนัในวงเงินท่ีขอกู้ โดยให้ยกเว้น (1) สินเช่ือท่ีใช้ชําระเบีย้ประกนั

ชีวิตผู้กู้ และประกนัวินาศภยั ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงของทัง้ผู้กู้ และสถาบนัการเงิน และ (2) สินเช่ือท่ีให้กับ

ธุรกิจ SMEs เพ่ือสนบัสนนุการเข้าถึงแหลง่เงินทนุของผู้ประกอบการรายยอ่ย 

 

3) วนัท่ีใช้บงัคบั จะเร่ิมใช้บงัคบักบัสญัญากู้ซือ้ท่ีอยูอ่าศยัปลอ่ยใหม ่ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะ

ยกเว้นกรณีท่ีมีสญัญาจะซือ้จะขายก่อนวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 เพ่ือลดผลกระทบต่อผู้ ท่ีวางแผนซือ้ท่ีอยู่อาศยั

หรือผอ่นดาวน์อยูก่่อนแล้ว 
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ซึ่งนโยบายดงักลา่ว กระทบโดยตรงกบัผู้ประกอบการในกลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เน่ืองจาก ความสามารถ

ในการซือ้ของกลุม่ลกูค้าท่ีมีการผอ่นท่ีอยูอ่าศยัมากกวา่ 2 หลงัขึน้ไป และ กลุม่ลกูค้าท่ีต้องการกู้ซือ้ท่ีอยูอ่าศยัในระดบัราคา 10 

ล้านบาทขึน้ไป ลดลง จากท่ีธนาคารสามารถปลอ่ยสนิเช่ือด้วยอตัรา LTV ท่ีลดลง 

อย่างไรก็ตาม ลกูค้าสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ มีสญัญาจะซือ้จะขายก่อนวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 ซึ่งลกูค้ากลุม่นีจ้ะ

ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดงักลา่ว และ ผู้บริหารได้คํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ จึงได้มีการปรับอตัราเงินจองทํา

สญัญา และเงินดาวน์ ของแต่ละโครงการ ท่ีมีการขายหลงัวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 เป็นประมาณร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 20 เพ่ือ

ช่วยลดผลกระทบดงักลา่ว ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มองว่าถือเป็นผลดีในระยะยาว เน่ืองจาก เป็นการคดักลุม่ผู้บริโภคให้เป็นเรียลดี

มานด์มากขึน้ 

 

3.1.4 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงนิทุนและสภาพคล่อง 

บริษัทฯ มีแผนขยายตวัในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในธุรกิจท่ีอยู่อาศยั ประเภทอาคารชุด ท่ีเป็น

ธุรกิจหลกัในปัจจบุนั และในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจบ้านจดัสรร ธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และ

พืน้ท่ีค้าปลีก ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ท่ีสมํ่าเสมอระยะยาว

และตอบสนองความต้องการของตลาดในแตล่ะกลุม่ลกูค้าเพ่ือให้ บริษัทฯ เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เลง็เห็นความสาํคญัในการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนั อีกทัง้คํานึงถึงการบริหารต้นทุนเงินทุนให้มีความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานและ

สภาพคลอ่งของบริษัท 

เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงเร่ืองนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินเพ่ือรองรับการขยายตวัทาง

ธุรกิจ ดงันี ้

• ใช้นโยบายทางการเงินอยา่งระมดัระวงัภายใต้งบประมาณท่ีกําหนด 

• บริหารการเงินอยา่งมีวินยั ดงันี ้

- รักษาอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) 

ให้ไมเ่กินกวา่เง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินกําหนด และ ไมเ่กินกวา่ข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้  

- สร้างความมัน่คงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการ  

• ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ในการระดมทนุท่ีเหมาะสม เช่น การระดมทนุผา่นตลาดทนุ

หรือตลาดเงิน ท่ีมีโอกาสได้ต้นทนุเงินทนุท่ีตํา่ลง  

• ใช้การร่วมทนุเป็นกลไกในการขยายการลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ในโครงการท่ีพิจารณาวา่มี

ความเหมาะสม เพ่ือลดความเสีย่งในการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ 
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• ควบคมุ ติดตาม และวิเคราะห์สภาพคลอ่งทางการเงินอย่างใกล้ชิด โดยจดัทําประมาณการกระแสเงินสด 

วิเคราะห์แหลง่ท่ีมา และใช้ไป เพ่ือวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมในทกุๆ ด้าน 

• กําหนดวงเงินสดสาํรองเพ่ือใช้เป็นทนุหมนุเวียนกรณีเกิดสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีไมส่ามารถคาดการณ์

ได้ 

 

จากการดําเนินมาตรการดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาในเร่ืองสภาพคลอ่ง โดยยงัคงรักษาผลการ

ดําเนินงาน และฐานะการเงินให้เติบโตได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

3.1.5 ความเสี่ยงด้านงานก่อสร้าง 

 งานก่อสร้างและพฒันาโครงการให้มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น

สว่นสําคญัท่ีจะทําให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีจะพฒันาโครงการใหมต่อ่เน่ืองตามแผนการขยายธุรกิจ 

ปัจจบุนั บริษัทฯ วา่จ้างผู้ รับเหมาจากภายนอกในการดําเนินงานกอ่สร้าง และได้กําหนดระเบียบเก่ียวกบัคณุสมบตัิและขัน้ตอน

ในการคัดเลือก ผู้ ออกแบบ วิศวกรท่ีปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน ตลอดจนบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ 

กระบวนการคดัเลอืกเป็นไปอยา่งโปร่งใส รอบคอบรัดกมุ และมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้ได้ผู้ เข้าร่วมพฒันาโครงการ ท่ีมีคณุสมบตัิ

และมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ รวมทัง้ มีนโยบายชดัเจนในการสร้างพนัธมิตรกบักลุม่ผู้ รับเหมาก่อสร้างและ

ผู้ผลติ เพ่ือร่วมกนัพฒันางานก่อสร้างให้ได้คณุภาพและในเวลาท่ีกําหนด โดยจะเลอืกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ท่ีได้มีการศกึษา

มาเป็นเคร่ืองมือ ในการพฒันากระบวนการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของงานกอ่สร้างท่ีเป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพ ลด

ความเสีย่งจากความลา่ช้าในการสง่มอบงาน บรรลผุลสาํเร็จได้คณุภาพงานตามมาตรฐานและต้นทนุท่ีตํ่าท่ีสดุ  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเน้นกระบวนการประเมินคณุภาพงานก่อสร้าง (QC) ให้มีการดําเนินการอยา่งถกูต้องและ

ครบถ้วน โดยใช้ Outsource จากภายนอกเพ่ือตรวจสอบงานในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง ตลอดจนการ

ทดสอบวัสดุก่อสร้าง โดยต้องผ่านกระบวนการทดสอบค่ามาตรฐานจากสถาบันท่ีรับรองได้ก่อนนํามาใช้ในการก่อสร้าง

โครงการคอนโดมิเนียมตา่งๆ  

 

3.1.6 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง กฎหมายและกฎระเบียบซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบ อาจจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจ ต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้แนวราบและแนวสงูของกลุ่มบริษัทฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง

ข้อกําหนดการจดัสรรท่ีดินตาม พ.ร.บ. อาคารชดุ และ พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร (ได้แก่ การกําหนดเนือ้ท่ีท่ีดิน / การกําหนดความ

กว้างของเขตทางเดินและเขตถนน / การกําหนดพืน้ท่ีส่วนกลาง / การส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินส่วนกลางทัง้หมด

ให้แก่นิติบคุคลโครงการ / การกําหนดระเบียบชมุชน / การประเมินและจดัทํารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม / การประเมินและ

จดัทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสงู) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน (Zoning) กฎหมายผงัเมือง การวางผงัจราจรและโครงการระบบขนสง่มวลชนระบบราง โครงการทางดว่นพิเศษ เป็นต้น 
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เพ่ือลดความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กลุม่

บริษัทฯ ได้ทําการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความ

พร้อมสาํหรับการปรับเปลีย่นแผนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ดงักลา่ว 

ควบคูไ่ปกบัการศกึษาภาวะตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือพฒันาโครงการท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัอยา่งรอบคอบ  

สําหรับการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือขออนุมตัิต่อสํานกัวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งขึน้ทะเบียนต่อกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบดังกล่าวให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 รวมทัง้ได้จดัหาทีมผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบ

และลงพืน้ท่ี เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วยิ่งขึน้  

3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีกลุม่ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อย

ละ 59.82 ของจํานวนหุ้ นสามัญ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นใหญ่ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ตาม

ข้อกําหนดของกฎหมาย ในเร่ืองตา่งๆ เช่น การแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

อย่างไรก็ตาม สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มครอบครัวจรูญเอก ได้ทยอยลดลงเป็นลําดบั ภายหลงัวนัท่ีบริษัทฯ เสนอ

ขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยครัง้แรก (IPO) จากเดิมท่ีถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 70  เป็นร้อยละ 

66.15 ในปี 2559 คงเหลอืร้อยละ 59.94 ณ สิน้ปี 2560 และคงเหลือร้อยละ 59.82 ณ สิน้ปี 2561 นอกจากนีเ้พ่ือให้บริษัทฯ มี

ความโปร่งใสในการบริหารจัดการและมีระบบท่ีตรวจสอบได้ บริษัทฯได้กําหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่ง

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุจะมีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีอยา่งชดัเจน และมกีรรมการอิสระเป็นกรรมการในแตล่ะคณะด้วย  

 

3.2.2     ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  

เน่ืองจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP WARRANT) มาตลอดระยะเวลา 3 ปี เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 

29,500,000 หน่วย ** โดย  กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะสามารถเร่ิมทยอยใช้สทิธิ

ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ตัง้แต่ใบสําคญัแสดงสิทธิอายคุรบ 6 เดือน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

คงเหลอืใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ทําการใช้สทิธิ จํานวน 17,053,715 หน่วย  ทัง้นีห้ากใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วถูกใช้

สทิธิ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรตอ่หุ้น และผลกระทบด้านสดัสว่นการถือหุ้น เมื่อใบสาํคญัแสดงสทิธิถกูจดัสรร

ทัง้หมดและมีการใช้สทิธิเต็มจํานวน 

** ข้อมลูรายละเอียดใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ สว่นที่ 2 ข้อที่ 7 หน้า 71  
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4.        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ สิน้ปี 2561 สินทรัพย์หลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วย ต้นทุนโครงการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมสิทธ์ิ 

( ล้านบาท )   

ต้นทนุโครงการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

20,151.4 เป็นเจ้าของ จดจํานองเป็นหลกัประกนั

เงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน

บางสว่น 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 372.9 เป็นเจ้าของ จดจํานองเป็นหลกัประกนั

เงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน

บางสว่น 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 765.9 เป็นเจ้าของ จดจํานองเป็นหลกัประกนั

เงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน

บางสว่น 

รวมทัง้สิน้ 21,290.2     

 

4.1.1 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 ณ สิน้ปี 2561 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ประกอบด้วยท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างเพ่ือขายในโครงการตา่งๆ 

มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวมเทา่กบั  20,151.4 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้

 

รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ

โครงการ 
( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

โครงการ Knightbridge 

Sukhumvit 107 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-1-56.0  10.3 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

 

 

โครงการ  Knightbridge 

Sky River Ocean  

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-3-60.0  47.8 เป็นเจ้าของ **จดจํานองห้องชดุ

เป็นหลกัประกนัรอง 

เพ่ือเพ่ิมหลกัทรัพย์ 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ

โครงการ 
( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

ในวงเงิน 3,000.0 

ล้านบาท 

โครงการ Notting Hill 

Tiwanon Kaerai 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-1-43.5  13.9 เป็นเจ้าของ **จดจํานองห้องชดุ

เป็นหลกัประกนัรอง 

เพ่ือเพ่ิมหลกัทรัพย์ 

ในวงเงิน 3,000.0 

ล้านบาท 

โครงการ The Cabana  อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 3-3-54.0  37.3 เป็นเจ้าของ **จดจํานองห้องชดุ

เป็นหลกัประกนัรอง 

เพ่ือเพ่ิมหลกัทรัพย์ 

ในวงเงิน 3,000.0 

ล้านบาท 

โครงการ Notting Hill 

Phahol-Kaset  

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-2-16.1  8.6 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Pause Sukhumvit 

103 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-2-53.0  21.1 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Pause Sukhumvit 

107 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-0-41.0  15.0  เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Notting Hill 

laemchabang  

 

 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 2-0-67.0 315.2 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

458.50 ล้านบาท 

โครงการ Kensington 

Laemchabang 2 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

3-0-85 15.2 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Knightsbridge 

The Ocean Sriracha 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 4-0-4.5  522.4 เป็นเจ้าของ **จดจํานองห้องชดุ

เป็นหลกัประกนัรอง 

เพ่ือเพ่ิมหลกัทรัพย์ 

ในวงเงิน 3,000.0 

ล้านบาท 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ

โครงการ 
( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

โครงการ Notting Hill 

Praksa 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 3-1-91.0  355.7 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ KnightsBridge 

Tiwanon 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-2-83.0  200.8 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Notting Hill 

Saphanmai 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 3-3-60.6  290.5 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

535.5 ล้านบาท 

โครงการ Kensington 

Phaholy63 (Saphanmai) 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-3-31.0  138.6 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

182.0 ล้านบาท 

โครงการ Notting Hil The 

Exclusive Charoenkrung 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-1-79.0  51.1 เป็นเจ้าของ **จดจํานองห้องชดุ

เป็นหลกัประกนัรอง 

เพ่ือเพ่ิมหลกัทรัพย์ 

ในวงเงิน 3,000.0 

ล้านบาท 

โครงการ Kensington 

Kaset Campus 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 4-0-85.0  41.5 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

 

 

โครงการ Notting Hill 

Skyscraper Central 

Rattanathibet 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 3-3-14.6  368.3 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

400.0 ล้านบาท 

โครงการ Kensington 

Sukhumvit - Teparak 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 4-2-24.2  893.6 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

948.0 ล้านบาท 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ

โครงการ 
( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

โครงการ Notting Hill 

Sukhumvit 105  

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 8-0-36.5  874.2 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

819.0 ล้านบาท 

โครงการ Notting Hill 

Jatujak Interchange 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-0-92  157.8 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ B-Loft Sukhumvit 

107 A 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

0-1-54 71.4 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ B-Loft Lite 

Sukhumvit 115 A 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

0-2-03 60.0 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ KnightsBridge 

Phaholyothin Interchange  

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 5-1-53.9  864.2 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

890.4 ล้านบาท 

 

โครงการ KnightsBridge 

Prime Sathorn 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 2-3-75.7  1,379.5 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

1 ,285.0 ล้านบาท 

และจดจํานองเพ่ิม

หลักทรัพย์ในส่วน

ข อ ง ห้ อ ง ชุ ด  ใ น

วงเงิน 1,000.0 ล้าน

บาท 

โครงการ KnightsBridge 

Kaset Society 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 2-0-79.6  9.5 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Britania 

Srinakarin 

บ้านพกั

อาศยั 

 22-3-79.7  174.5 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

335.0 ล้านบาท 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ลักษณะ

โครงการ 
( ไร่ )         บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

โครงการ Britania Mega 

Town-Bangna 

บ้านพกั

อาศยั 

55-3-61.2 541.0 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

874.3 ล้านบาท 

โครงการ Britania Bangna 

-KM.12 

บ้านพกั

อาศยั 

39-2-84.7 292.9 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

271.3 ล้านบาท 

โครงการ Park 24 อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 12-1-35  5,152.6 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

4,800.0 ล้านบาท 

โครงการ Rayong อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-3-98.5  32.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Knightsbridge 

Space Rama IX 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

2-0-47.8 648.3   เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

841.6 ล้านบาท 

โครงการ KnightsBridge 

Collage Sukhumvit 107 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

1-1-50.8 157.5 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

405.2 ล้านบาท 

โครงการ Park Origin 

Phayathai 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

2-1-36.3 2,345.8 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

1,703.2 ล้านบาท 

โครงการในอนาคต     4,042.4 เป็นเจ้าของ 
 

รวมทัง้สิน้     20,151.4   
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4.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 ณ สิน้ปี 2561 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ห้องชดุของโครงการ Sense of London 

Sukhumvit 109, โครงการ Knightbridge Sukhumvit 107, โครงการ Knightbridge Sky River Ocean, โครงการ Tropicana, 

โครงการ The Cabana , โครงการ Notting Hill laemchabang, โครงการ Knightsbridge The Ocean Sriracha, โครงการ 

Notting Hill Sukhumvit -Praksa โครงการ KnightsBridge Tiwanon และโครงการ Park 24 เพ่ือปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีให้แก่รายยอ่ย

เพ่ือเป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าผู้ซือ้ห้องชดุภายในโครงการดงักลา่ว สว่นท่ีดินและอาคาร Portobello 

Mall เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในลกัษณะของ Community Mall อยูใ่นโซนศรีราชา 

 

4.1.3 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 

ลักษณะกรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน 4.1 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 111.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

69.7 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

ยานพาหนะ 22.7 เป็นเจ้าของ เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนั

ตามสญัญาเชา่ซือ้บางสว่น

จํานวน 5 ล้านบาท 

งานระหวา่งก่อสร้าง 557.5 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงิน ในวงเงิน

รวมจํานวน 598.5 ล้านบาท 

รวมทัง้สิน้ 765.9   
 

 

4.1.4 ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สนิท่ีกลุม่บริษัทฯเช่าเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ ท่ีดิน เพ่ือใช้ในพฒันาโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และ

พืน้ท่ีให้เชา่เชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดของสญัญาเชา่ ดงันี ้
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บริษัท วันที่ทาํสัญญา เร่ิมต้น สิน้สุด 
ระยะเวลา

สัญญา 

มูลค่า 

ตามสัญญาเช่า 

(บาท) 

บริษัท ออริจิน้ วนั 

ทองหลอ่ จํากดั 

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

โดยไมม่ีคา่ตอบแทน 

บริษัท ออริจิน้ วนั 

ทองหลอ่ จํากดั 

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

บริษัท ออริจิน้ วนั 

สขุมุวิท 24 จํากดั 

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

บริษัท ออริจิน้ วนั 

สขุมุวิท 24 จํากดั 

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

บริษัท วนั พญา

ไท จํากดั 

21 สงิหาคม 2561 1 ตลุาคม 2561 30 กนัยายน 2565 4 ปี ให้สทิธ์ิการใช้ท่ีดิน

โดยไมม่ีคา่ตอบแทน 

บริษัท วนั พญา

ไท จํากดั 

21 สงิหาคม 2561 1 ตลุาคม 2565 30 กนัยายน 2595 30 ปี 557,804,131.28 

บริษัท วนั พญา

ไท จํากดั 

21 สงิหาคม 2561 1 ตลุาคม 2595 1 ตลุาคม 2625 30 ปี 950,608,262.56 

บริษัท วนั สขุมุวิท 

59 จํากดั 

26 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 25 พฤศจิกายน 2564 3 ปี ให้สทิธ์ิการใช้ท่ีดิน

โดยไมม่ีคา่ตอบแทน 

บริษัท วนั สขุมุวิท 

59 จํากดั 

26 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2594 30 ปี 1,387,400,785.00 

บริษัท วนั สขุมุวิท 

59 จํากดั 

26 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2594 25 พฤศจิกายน 2609 15 ปี 1,472,941,404.00 

 

5.1 เงนิลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 บริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทยอ่ย สรุปดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ  ณ 31 ธันวาคม 2561 

       (ล้านบาท)  

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
   

บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั (เดิมช่ือ “บริษัท     ออ

ริจิน้ วนั จํากดั”) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 406.7 
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ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ  ณ 31 ธันวาคม 2561 

       (ล้านบาท)  

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั   (“PSS”)     

(เดิมช่ือ “บริษัท พรีโม พร็อพ  เพอร์ตี ้โซลชูัน่ 

จํากดั”) 

ให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 100 57.5 

บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 500.3 

บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 121.3 

บริษัท ออริจิน้ สาทร จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 37.5 

บริษัท ออริจิน้ อีอีซี จํากดั (เดิมช่ือ “บริษัท              

ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จํากดั”) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 250.0 

บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 210.0 

บริษัท ออริจิน้ วนั ระยอง จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จํากดั (เดิมช่ือ                       พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 4,371.2 

“บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากดั”)    

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 90.0 

บริษัท ออริจิน้ รามคําแหง อินเตอร์เชนจ์ จํากดั 

(เดิมช่ือ “บริษัท ออริจิน้ เอกมยั จํากดั”) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 52.6 

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 103.3 

Origin Global (Hong Kong) Limited ให้บริการนายหน้าในการขายและบริการที่

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

100 1.0 

บริษัท สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ พระโขนง จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัทย่อยของ PPS    

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จํากดั  

 

ให้บริการนายหน้าในการขายและหาผู้ เชา่

อสงัหาริมทรัพย์ 

100 1.4 

บริษัท พรีโม แมนเนจเม้นท์ จํากดั ให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 100 0.6 

บริษัท เวิร์ค เอเจนซ่ี จํากดั ให้บริการนายหน้าในการขายและบริการที่

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

100 0.3 

บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จํากดั ให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 100 0.0 

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จํากดั (ลงทนุผ่าน 

PPS) 

ให้บริการนายหน้าในการขายและหาผู้ เชา่

อสงัหาริมทรัพย์ 

100 0.0 

      6,209.6 
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5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือธุรกิจท่ีสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึง่จะทําให้บริษัทฯ มีผล

ประกอบการหรือผลกําไรเพ่ิมขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของบริษัทฯและเพ่ือให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชัน้นําในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอ่ืนเพ่ิมเติมหากเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจ หรือ

เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในการลงทนุ โดยการพิจารณาการลงทนุของบริษัทฯ บริษัท

ยอ่ย และบริษัทร่วมนัน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น (แล้วแตก่รณี) 

ในการกํากับดูแลและบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ตัวแทนของบริษัทฯเข้าดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยบุคคลดงักล่าวต้องมีคุณสมบตัิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในการ

บริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ตวัแทนของบริษัทฯ ดงักลา่วมีหน้าท่ีติดตามการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด และนําเสนอผลประกอบการรวมทัง้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบันโยบายการ

ดําเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและ

สร้างประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และเพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายซึง่อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วหา ข้อพิพาทกบั

หนว่ยงานราชการ หรืออยูร่ะหวา่งการดําเนินการฟอ้งร้อง ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งมีสาระสาํคญั (เกินกวา่ร้อยละ 5 

ของสว่นของผู้ถือหุ้น)  
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 
 

6.1      ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : ORI 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขทะเบียนบริษัท      : 0107557000381 

ทนุจดทะเบียน : 1,542,604,139.50 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทนุชําระแล้ว : 1,224,536,966 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มลูคา่หุ้น : หุ้นละ 0.50 บาท 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

ท่ีอยูส่าํหรับติดตอ่ 

: 

 

 

: 

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  

เลขท่ี 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท์ : 02 030 0000    โทรสาร : 02 398 8066 

เว็บไซต์บริษัท    : www.origin.co.th 

 

ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย 

 
  

ช่ือบริษัท : บริษัท วนั ออริจิน้ จาํกดั ("วัน ออริจิน้ ") 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสร้ายรายได้หมนุเวยีน ธุรกิจโรงแรม, อาหาร, สาํนกังานให้เช่า 

ทนุจดทะเบียน : 400,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 40,0000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

   

ช่ือบริษัท : บริษัท พรีโม เซอร์วสิ โซลูชั่น จาํกัด (" พรีโม ") 

ทนุจดทะเบียน : 53,500,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 5,350,000 หุ้น  

http://www.origin.co.th/
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มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ 

อสงัหาริมทรัพย์  

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

: 

: 

 

 

: 
 

: 

บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จาํกัด (" ออริจิน้ คอนโด ") 

500,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 50,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

: 

: 

 

 

 
: 

: 

บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จาํกัด (" เฮ้าส์ ") 

120,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 12,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

: 

: 

 

 

: 
 

: 

บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จาํกัด (" เวอร์ติเคิล ") 

632,380,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 63,238,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 

: 

 

 

: 

: 

บริษัท ออริจิน้ วัน ทองหล่อ จาํกัด (" วัน ทองหล่อ") 

540,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 54,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จาํกัด (" ไพรม์ “) 

644,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 64,400,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 

: 

 

 

: 
 

: 

บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จาํกัด (" สเฟียร์ ") 

459,100,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 45,910,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

     ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

: 

      

   : 

 

 

: 

 

บริษัท ออริจิน้ ออีีซี จาํกดั (" ออริจิน้ ออีีซี ")  

     ( เดิมช่ือ บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 ) 

250,000,000.00 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 25,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 60 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 

: 

 

 

: 

: 

บริษัท ดิจิตอล บัตเลอร์ จาํกัด (" ดิจิตอล บัตเลอร์ ") 

5,220,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 522,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 

: 

 

 

: 
 

: 

บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จาํกัด (" พรีโม แมเนจเม้นท์ ") 

5,000,000.00 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 500,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 

: 

 

 

: 
 

: 

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จาํกัด (" พรีโม เรียลเตอร์ ") 

2,000,000.00 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 200,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 61 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 

: 

 

: 
 

: 

บริษัท เวิร์ค เอเจนซี จาํกัด (" เวิร์ค เอเจนซี ") 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 

: 

 

: 
 

: 

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จาํกัด (" อูโน่ ") 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 

: 

 

 

: 
 

: 

บริษัท ออริจิน้ สาทร จาํกัด (" ออริจิน้ สาทร ") 

700,000,500.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 15,000,000 หุ้น 

หุ้นบริุมสทิธิ 55,000,050 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จาํกัด (" แกรนด์ “) 

410,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 21,000,000 หุ้น   

และหุ้นบริุมสทิธิ จํานวน 20,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 62 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จาํกัด (" ไพร์ม 2 “) 

589,700,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 58,970,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ รามคาํแหง จาํกัด (" รามคาํแหง “) 

476,530,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 47,653,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้จาํกัด (" เกษตร โซไซตี ้“) 

410,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 41,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ วัน สุขุมวทิ 24 จาํกัด (" วัน สุขุมวทิ 24 “) 

400,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 40,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 63 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ วัน ระยอง จาํกัด (" วัน ระยอง “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ พาร์ค ท1ี จาํกัด (" พาร์ค ท1ี “) 

2,303,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 230,300,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จาํกัด (" คราวน์ เรสซิเดนซ์ “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จาํกัด (" แคปปิตอล 1 “) 

410,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 21,000,000 หุ้น  

และหุ้นบริุมสทิธิ จํานวน 20,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 64 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

: 
: 

 
: 

 

: 

 บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จาํกัด (" พาร์ค ออริจิน้ “) 

1,338,452,000.00 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 13,384,520 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 546/7 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 จาํกัด (" แคปปิตอล 107 “) 

300,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 20,000,000 หุ้น  

และหุ้นบริุมสทิธิ จํานวน 10,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 จาํกัด (" แคปปิตอล พระราม 9 “) 

644,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 33,000,000 หุ้น  

และหุ้นบริุมสทิธิ จํานวน 31,400,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ คอลลาจ 107 จาํกัด (" คอลลาจ 107 “) 

300,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 30,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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     ช่ือบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

: 
          

 

 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ รามคาํแหง อินเตอร์เชนจ์ จาํกัด  

(" ออริจิน้ รามคาํแหง อนิเตอร์เชนจ์ “)( เดิมช่ือบริษัท ออริจิน้เอกมยั จํากดั ) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ จาํกัด (" ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

: 

 

: 

บริษัท วัน พญาไท จาํกัด (" วัน พญาไท “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ วัน พร้อมพงษ์ จาํกัด (" วัน พร้อมพงษ์ “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ ฟู้ด จาํกัด (" ฟู้ด “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอาหาร  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พญาไท จาํกัด (" พาร์ค พญาไท “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 จาํกัด (" พาร์ค พระราม 4 “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี จาํกัด (" พาร์ค ราชเทว ี“) 

550,000,000.00 บาท   

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 55,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ที 2 จาํกัด (" พาร์ค ที 2 “) 

500,000,000.00 บาท   

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 50,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จาํกัด (" วัน สุขุมวิท 59 “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง จาํกัด (" วัน ดิสทริคท์ ระยอง “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
 

: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริคจ์ พระโขนง จาํกัด  

(" ออริจิน้ไนท์บริคท์ พระโขนง “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

: 

 

: 

บริษัท สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (" สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้“) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

     ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

ช่ือบริษัท 
 

ทนุจดทะเบียน 

 

     ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
 

: 

 
: 

 

: 

 

 

: 
 

: 
 

: 

: 

บริษัท ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท จาํกัด  

(" ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท “) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 
Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd.  
 

30,000.00 USD 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 30,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 USD 

ให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

Unit 912, 9/F., Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, 

Kowloon. Hong Kong 

บุคคลอ้างอิง 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 

 

: 

 

 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย Tower B เลขท่ี 93 ชัน้ 14  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท์  02-009-9000, 02-009-9999 (Contact center) 
 

ผู้สอบบัญช ี : 

 

 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110  โทรศพัท์ 0-2264-9090 
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6.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น      -  ไมม่ี – 

 ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพ่ิมเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี  

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

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

การจัดการและกาํกับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอืหุ้น 

 

7.1 หุ้นสามัญ 

 

 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,542,604,139.50 บาท และมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระ

แล้วจํานวน 1,224,536,966 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,085,208,279 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยแบง่เป็นทนุ 

1. หุ้นสามญัจํานวน 2,449,073,932 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชําระแล้วจํานวน 1,224,536,966 บาท 

2. หุ้นสามญัจํานวนไมเ่กิน  636,134,347 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ1.เป็นหุ้นสาํหรับการรองรับการใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและ

พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant : ORI WA) จํานวน 2,842,317 หุ้น 

2. เป็นหุ้นสาํหรับการรองรับการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant : ORI WB) จํานวน 10,733,300 หุ้น  

3. เป็นหุ้นสาํหรับการรองรับการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ORI - W1) จํานวน 406,574,337 หุ้น 

4. เป็นหุ้นสาํหรับการรองรับการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant : ORI WC) จํานวน 10,733,300 หุ้น  

 

7.2   ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 

7.2.1 มติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 8/2557 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 3,150,000 หน่วย โดยกําหนดจะจัดสรรให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

ช่ือหลกัทรัพย์ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) ท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย 

ประเภท/ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือไมไ่ด้ เว้นแตโ่อนตามเง่ือนไขในการใช้สทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

 

 สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 7 หน้าท่ี 71 

อายขุองใบสาํคญัแสดง

สทิธิ 

: 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ และจะเสนอขายหุ้น

รองรับให้แล้วเสร็จตามอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ท่ีเสนอขาย 

: ไมเ่กิน 3,150,000 หนว่ย 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรร

ไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

: ไม่เกิน 3,150,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.72 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนเป็น

ครัง้แรก (IPO) จํานวน 450,000,000 หุ้น 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : กําหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท

ฯ เป็นผู้ พิจารณาจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูย์บาท)  

อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ

ปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามท่ีจะกําหนดในข้อกําหนด

สทิธิและเง่ือนไขของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ : ตํ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) ร้อย

ละ 50 หรือเท่ากบั 4.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามท่ีจะกําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

เง่ือนไขและระยะเวลาการ

ใช้สทิธิ 

 

 

: เว้นแต่ ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ดงัท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่

ของบริษัทฯ เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน นบัแตว่นัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

 “วันกําหนดการใช้สิทธิ” คือ ในวันทําการสุดท้ายของทุกๆ 6 เดือนท่ีผู้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้เมื่อครบ

ระยะเวลา 6 เดือนนบัแตว่นัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

โดยวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันทําการสุดท้ายของ เดือนแรก

ภายหลงัจากวนัครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ และวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย จะ
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ตรงกบัระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี 

นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลา  

(เดือนท่ี) นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

ใช้สทิธิได้ไมเ่กิน 

(ร้อยละของจํานวนใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร) 

6 ร้อยละ 10 

12 ร้อยละ 25 

18 ร้อยละ 40 

24 ร้อยละ 60 

30 ร้อยละ 80 

36 ร้อยละ 100 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ี เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน

กําหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือนําไปใช้สิทธิได้ในวนักําหนดการ

ใช้สทิธิครัง้ตอ่ๆ ไปได้ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ แตห่ากครบกําหนด

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบสําคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไม่ถกูใช้สิทธิจะ

ถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

“วนัทําการ” หมายถึง วนัทําการของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการแจ้งความ

จํานงในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของ

บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคญั

แสดงสทิธิ ในระหวา่งเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ลว่งหน้าเป็นระยะไม่น้อยกวา่ 

5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความ

จํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สทิธิในระหว่าง 

15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย

และจดัสรร 

: กําหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558  

วิธีการจดัสรร : จดัสรรโดยตรงให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยไมผ่า่นผู้ รับช่วงซือ้

หลักทรัพย์ ทัง้นี ้จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีกรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จําเป็นต้องมีจํานวนเท่ากัน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ

ตําแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ท่ีทํา

ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย 
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เง่ือนไขในการใช้สทิธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: 1. ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 

พนกังาน ในวนักําหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 

2. เ ง่ือนไขสําหรับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีพ้นสภาพเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน ในกรณีตา่งๆ ดงันี ้

(ก) กรณีพิการ ในสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ถึงกําหนดใช้สิทธิแปลง

สภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีถึง

กําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณี

ทัว่ไป 

(ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมถ่ึงกําหนดใช้สทิธิแปลง

สภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทนัที โดยทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ 

และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีถึงกําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว 

สามารถใช้สทิธิได้ตามกรณีทัว่ไปโดยทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ 

(ค) กรณีเกษียณอายุ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ถึงกําหนดใช้สิทธิ

แปลงสภาพให้สามารถใช้สทิธิได้ทนัที และใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีถึง

กําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณี

ทัว่ไป 

(ง) กรณีการส้ินสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซ่ึงรวมถึงการ

ลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ถึงกําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพจะถูก

ยกเลิกไป และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีกําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้

แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วนัหลงัจากสิน้สภาพการจ้างงาน หรือ

สิน้อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิแล้วแตอ่ยา่งใดจะถึงก่อน 

3. หากกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าวครบอายุตามท่ีกําหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเหลอืดงักลา่ว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจโดยสมบรูณ์ ในการพิจารณากําหนดหรือ

แก้ไขเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไป

จากท่ีได้ระบมุาข้างต้นได้ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่

เพ่ือรองรับการ

เปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ 

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ี

กําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น

เหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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สทิธิและประโยชน์อยา่งอ่ืน

นอกจากสทิธิและประโยชน์

ตามปกติของหุ้นสามญั 

: -ไมม่-ี  

ตลาดรองของใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะไม่นําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ี

เกิดจากการใช้สทิธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัตามใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทัง้จํานวน 3,150,000 หน่วย ราคาตลาด

ของหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงในอตัราร้อยละ 0.26 บนสมมติฐานราคาตลาด

ของหุ้นบริษัทฯ คือ ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO 

Price) ท่ีเทา่กบั 9.00 บาทตอ่หุ้น และราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีตํ่ากวา่ราคา IPO ร้อยละ 50 จะเทา่กบัราคาใช้สทิธิ ท่ีราคา 4.50 บาท

ตอ่หุ้น 

  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และ

สิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทัง้จํานวน 3,150,000 หน่วย ส่วนแบ่ง

กําไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นจะลดลงในอตัราร้อยละ

0.52 ของส่วนแบ่ง กําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมโดยคํานวณ

เปรียบเทียบกับจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน

603,150,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิม

ทุนให้แก่ประชาชนครัง้แรกและการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้

จํานวน) 

โดยในปี 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ ในเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน รวมทัง้สิน้ 692,463 หนว่ย 

คิด 761,683 หุ้น : บริษัทฯแจ้งปรับอตัราและราคาการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 

หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.1 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ 4.0909 บาทต่อหุ้นคงเหลือสิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ

จํานวน 2,457,537 หนว่ย 

ตอ่มาในปี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 11/2559 เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 

2559 ได้มีมติเห็นชอบจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 มีมติอนมุตัิ

จ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นบางสว่น ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา การจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว กระทบตอ่ราคาและอตัราการใช้

สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ORI-WA ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ และมีการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับ
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การปรับสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WA  จํานวน 2,117,086 หุ้น รวมมีจํานวนหุ้นคงเหลือท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิ จํานวน  

4,505,403 หุ้น : บริษัทฯแจ้งปรับอตัราและราคาการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หนว่ย 

ตอ่ 1.1 หุ้นสามญั เป็น 1 หนว่ย ตอ่ 1.8333 หุ้นสามญั ราคาใช้สทิธิ 2.4545 บาทตอ่หุ้น 

และในปี 2560 การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ในเดือนมีนาคม และ เดือนกันยายน รวมทัง้สิน้  883,787.00 

หนว่ย คิดเป็น  1,992,614.00 หุ้น 

ในปี 2561 การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน ซึง่เป็นครัง้สดุท้ายของใบสาํคญัแสดง

สทิธิ รวมทัง้สิน้ 931,720.00 หนว่ย คิดเป็น 2,391,268.00 หุ้น และคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไมม่ีการใช้สทิธิ 642,030.00 หนว่ย 

คิดเป็น 1,647,966.00 หุ้น โดยจะทําการลดทนุจดทะเบียนในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

 

7.2.2 มติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560  เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560  ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน13,500,000 หน่วย โดยกําหนดจะจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

ช่ือหลกัทรัพย์ : : : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั (มหาชน) ท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท

และบริษัทยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) 

ประเภท/ชนิด:  : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือไมไ่ด้ เว้นแตโ่อนตามข้อ 3.2 

อายขุองใบสาําคญัแสดงสทิธิ  3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการ ออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิ บริษัทจะไมข่ยายอายใุบสาํคญั แสดงสทิธิและจะเสนอขายหุ้น

รองรับให้แล้วเสร็จตามอาย ุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขาย : ไมเ่กิน 13,500,000 หนว่ย  

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับ 

การใช้สทิธิ 

: ไมเ่กิน 13,500,000 หุ้น ซึง่คดิเป็นร้อยละ 1.21 ของจํานวน หุ้นท่ีจําหนา่ย

ได้ แล้วทัง้หมดของบริษัท ( ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่เป็นวนั

ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสทิธิ จํานวนหุ้น ท่ีจําหนา่ยได้ แล้วทัง้หมดของบริษัท มจํีานวน

เทา่กบั 1,101,268,906 หุ้น) วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ีกําหนด

โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้นีภ้ายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายให้ แก่ กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 2 โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้ พิจารณาจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สทิธิภายใต้ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

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

การปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามท่ีจะกําหนดใน

ข้อกําหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

ราคาการใช้สทิธิ : หุ้นละ 10.074 เว้นแตก่รณีมกีารปรับราคาการใช้สทิธิตาม เง่ือนไขการ

ปรับสทิธิตามท่ีจะกําหนดในข้อกําหนดสทิธิและ เง่ือนไขของใบสาํคญั

แสดงสทิธิซึง่ราคาใช้สทิธิดงักลา่วเป็น ราคาท่ีไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาด ตามประกาศ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาด หลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการคาํนวณราคาเสนอขาย 

หลกัทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการ เสนอขายหุ้น

ท่ีออกใหมใ่นราคาตํา่ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั

ของหุ้น สามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 วนัทําการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมี

มติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น เพ่ือขออนมุตัใิห้บริษัทออกและเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดง สทิธิ คือระหวา่ง วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 ถงึวนัท่ี 27 

กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่จะเทา่กบั 11.1933 บาทตอ่หุ้น  

เหตผุลและความเหมาะสมของการ

กําหนดราคา 

: ราคาใช้สทิธิเป็นราคาท่ีมีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขาย ดงักลา่วแม้

จะเป็นราคาท่ีสงูกวา่แตก็่มีความใกล้เคยีงกบั ราคาตลาดของหุ้นบริษัท

ในช่วงระยะเวลา 15 วนัทําการกอ่น วนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการของ

บริษัทครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 เทา่กบัราคาหุ้น

11.1933 บาท 

เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สทิธิ : เว้นแตใ่นกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานไมส่ามารถ ใช้สทิธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ดงัท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.2.2 3 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิสามารถท่ีจะใช้สทิธิในการซือ้หุ้น สามญัท่ีออกใหมข่องบริษัท เมื่อ

ครบระยะเวลา 6 เดือนนบั แตว่นัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

“วนักําหนดการใช้สทิธิ” คือในวนัทําการสดุท้ายของทกุๆ 6 เดือนท่ีผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้เมือ่ครบ

ระยะเวลา 6 เดือนนบัแตว่นัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

โดยวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัทําการสดุท้ายของเดอืนแรก

ภายหลงัจากวนัครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนบั แตว่นัท่ีบริษัทได้ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ และ วนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

จะตรงกบัระยะเวลา 5 วนั ทําการก่อนวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 

3 ปี นบัแต ่วนัท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
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เมื่อครบกําหนด 

ระยะเวลา (เดือนท่ี) นบั 

จากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ใช้สทิธิได้ไมเ่กิน (ร้อยละ          

ของจํานวนใบสาํคญัแสดง สทิธิท่ี

ได้รับการจดัสรร) 

6 ร้อยละ 10 

12 ร้อยละ 25 

18 ร้อยละ 40 

24 ร้อยละ 60 

30 ร้อยละ 80 

36 ร้อยละ 100 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือไมถ่กูใช้สทิธิ ในวนั

กําหนดการใช้สทิธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือนําไปใช้สทิธิ ได้ในวนั

กําหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ๆ ไปได้ตลอดอายขุอง ใบสาํคญัแสดงสทิธิ แต่

หากครบกําหนดอายขุองใบสาํคญั แสดงสทิธิแล้ว ใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ใดๆ ท่ีไมถ่กูใช้สทิธิจะถกู ยกเลกิและสิน้ผลไป  

“วนัทําการ” หมายถงึ วนัทําการของบริษัท  

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ ใช้

สทิธิ :  

: ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ท่ีจะใช้สทิธิในการซือ้หุ้น สามญัของ

บริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้น สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิในระหวา่งเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ลว่งหน้าเป็นระยะไมน้่อย

กวา่ 5 วนัทําการก่อนวนั กําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ยกเว้นการแสดง

ความจํานง ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สทิธิ 

ในระหวา่ง 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย :  : บริษัทจะต้องเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 1 ปีนบั แตว่นัท่ีท่ี

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 อนมุตัิให้ บริษัทออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วิธีการจดัสรร :  

 

: จดัสรรโดยตรงให้กบักรรมการ ผู้บริหารและพนกังานตาม รายละเอียดท่ี

ปรากฏในข้อ 3. โดยไมผ่า่นผู้  รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พ่ือรองรับ 

การเปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ :  

: เมื่อมกีารดาํเนินการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการ ปรับสทิธิตามท่ี

กําหนดในข้อกําหนดสทิธิและเง่ือนไขของ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่เป็น

เหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ ตาม ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 

สทิธิและประโยชน์อยา่งอ่ืนนอกจากสทิธิ 

และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามญั  

: -ไมม่ี- 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ  :  บริษัทจะไมนํ่าใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้ 

สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็น หลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

ในปี 2560 การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WB ในเดือนกันยายน รวมทัง้สิน้ 1,055,730.00 หน่วย คิดเป็น 

1,055,730.00  หุ้น  

ในปี 2561 การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ ในเดือนมีนาคมและ เดือนกนัยายน รวมทัง้สิน้ 4,008,985.00 หน่วย คิด

เป็น 4,008,985.00 หุ้น 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 มีมติอนมุตัิจ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นบางสว่น ในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2562  ท่ี

ผา่นมา การจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว กระทบตอ่ราคาและอตัราการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ORI-WB ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้

ในข้อกําหนดสิทธิ และมีการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WB  จํานวน 

421,7643 หุ้น รวมมีจํานวนหุ้นคงเหลอืท่ียงัไม่ได้ใช้สทิธิ จํานวน  12,652,928 หุ้น : บริษัทฯแจ้งปรับอตัราและราคาการใช้สทิธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.5 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ 

6.7160 บาทตอ่หุ้น 

 

7.2.3 มติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560   เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกใบ      สาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (ORI-W1) จํานวน 406,574,337 หน่วย เพ่ือจัดสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering ในอตัราสว่นการจดัสรรท่ีหุ้นสามญัเดิม (มลูค่าหุ้นท่ี

ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จํานวน 4 หุ้นตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน  : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ออริจิน้ 

พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (ORI-W1) (“ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ”)  

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ  : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้  

 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  : วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  

 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ  : 3 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 

2560จนถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2563) ทัง้นี ้ภายหลงัการออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะไมข่ยาย อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ  

 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  

 

: ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ สามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ 

ได้ครัง้แรกเมื่อ ครบกําหนด 12 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิฯ ( ภายใน วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561) ครัง้ถดัไปทกุวนั
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ทําการสดุท้ายของไตรมาส (โดยเร่ิมไตรมาสท่ี 1ของปี2562) ในกรณี

ท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการให้เลือ่นเป็นวนัทําการก่อนหน้า 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  

 

: 406,574,337 หนว่ย 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือ รองรับ

การใช้สทิธิใบสาํคญัแสดง สทิธิ  

: ไมเ่กิน 406,574,337 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้แล้ว ทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560จํานวน 

1,626,297,347 หุ้น  

ลกัษณะการเสนอขาย  : จดัสรรจํานวน 406,574,337 หนว่ย ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ใน

อตัราสว่นหุ้น สามญั 4 หุ้นตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ทัง้นีห้าก

มีเศษของใบสาํคญัแสดง สทิธิ เกิดขึน้จากการคาํนวณ ให้ปัดเศษ

ดงักลา่วทิง้  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  

 

: 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

 

: ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่

กรณีมีการปรับ อตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  : 20 บาท ตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไข

การปรับสทิธิ 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 

: บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด จากการใช้

สทิธิ  

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  : เน่ืองจากเป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของ

บริษัทฯ ตาม สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงันัน้ จงึไมม่ี

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วน

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ โดยผู้ใช้สทิธิไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน 

จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

 =           จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

 =                          406,574,337  

                1,626,297,347 + 406,574,337  

=                            406,574,337  

                             2,032,871,684 

 =   ร้อยละ 20 
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หมายเหต ุจํานวนหุ้  น paid-up 1,626,297,347 หุ้นดงักลา่ว 

เป็นจํานวนหุ้น paid-up ในปัจจบุนัของบริษัท ณ วนัท่ี 2 

ตลุาคม 2560 

 ทัง้นี ้เมื่อคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control 

Dilution) โดยใช้จํานวน หุ้น paid-up 1,626,297,347 หุ้น การ

ลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) จะเทา่กบั ร้อย

ละ 20 

2. การลดลงของกําไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings per Share 

Dilution: EPS Dilution) 

 = (EPS ก่อนเสนอขาย –EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอ

ขาย)  

โดย“EPS ก่อนเสนอขาย ” = กําไรสทุธิ/จํานวนหุ้น paid-up  

                                   = 886,806,000 / 1,626,297,347  

                                   = 0.55 บาทตอ่หุ้น 

 และ“EPS หลงัเสนอขาย” = กําไรสทุธิ/(จํานวนหุ้น paid-up + 

จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้  

                                       = 886,806,000 / 2,032,871,684 

                                       = 0.44 บาทตอ่หุ้น  

กําไรสทุธิท่ีใช้ในการคํานวณคือกําไรสทุธิของงบรวมท่ีเป็นของผู้ ถือ

หุ้ นบริษัทใหญ่ย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1กรกฎาคม 2559ถึง 30 

มิถนุายน 2560) ซึง่เทา่กบั 886,806,000 บาท 

 ดงันัน้การลดลงของกําไรสทุธิตอ่หุ้น (EPS Dilution)  

                                         = (0.55–0.44) / 0.55  

                                         = 0.20 บาทตอ่หุ้น 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 มีมติอนมุตัิจ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นบางสว่น ในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2562  ท่ี

ผา่นมา การจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว กระทบตอ่ราคาและอตัราการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้

ในข้อกําหนดสิทธิ และมีการเพ่ิมทนุและจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WC  จํานวน 

203,286,995 หุ้น รวมมีจํานวนหุ้นคงเหลือท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ จํานวน  11,964,600 หุ้น : บริษัทฯแจ้งปรับอตัราและราคาการใช้สทิธิ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.5 หุ้นสามญั ราคาใช้

สทิธิ 12.7320 บาทตอ่หุ้น 

7.2.4 มติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วย โดยกําหนดจะจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้
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ช่ือหลกัทรัพย์ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั (มหาชน) ท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท

และบริษัทยอ่ย (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือไมไ่ด้ เว้นแตโ่อนตามข้อ 3.2 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิ บริษัทจะไมข่ยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้น

รองรับให้แล้วเสร็จตามอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขาย : ไมเ่กิน 8,000,000 หนว่ย 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับ

การใช้สทิธิ 

: ไม่เกิน 8,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ( ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่เป็นวนัประชมุ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิ จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท มีจํานวนเท่ากับ 

1,626,297,347 หุ้น) 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วันท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ี

บริษัทได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหารของบริษัท เป็นผู้ พิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น เว้นแตก่รณี

มีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีจะกําหนดใน

ข้อกําหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ : หุ้นละ 19.0980 เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิตามท่ีจะกําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญั

แสดงสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาด ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการคํานวณราคาเสนอขาย

หลกัทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้น

ท่ีออกใหมใ่นราคาตํ่า 

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 
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วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิ คือระหว่าง วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 

ซึง่จะเทา่กบั 21.2200 บาทตอ่หุ้น 

เหตผุลและความเหมาะสมของการ

กําหนดราคา 

: ราคาใช้สิทธิเป็นราคาท่ีมีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขายดงักลา่วแม้

จะเป็นราคาท่ีสงูกว่าแต่ก็มีความใกล้เคียงกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท

ในช่วงระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  2561 เท่ากับราคาหุ้ น 

19.0980 บาท 

เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สทิธิ 

 

: เว้นแต่ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานไม่สามารถใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ดงัท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.2.2 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ีออก

ใหม่ของบริษัท เมื่อครบระยะเวลา 4 เดือนนบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดง

สทิธิ 

“วันกาํหนดการใช้สิทธิ” คือในวนัทําการสดุท้ายของทกุๆ 6 เดือนท่ีผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้เมื่อครบ

ระยะเวลา 4 เดือนนบัแตว่นัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

โดยวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันทําการสุดท้ายของเดือนแรก

ภายหลงัจากวนัครบกําหนดระยะเวลา 4 เดือนนบัแต่วนัท่ีบริษัทได้ออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

จะตรงกบัระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 

3 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 

(เดือนท่ี) นบัจากวนัท่ีออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ใช้สทิธิได้ไมเ่กิน (ร้อยละของ

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ี

ได้รับการจดัสรร) 

4 ร้อยละ 5 

10 ร้อยละ 10 

16 ร้อยละ 25  

22 ร้อยละ 50 

28 ร้อยละ 75 

34 ร้อยละ 100 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน

กําหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือนําไปใช้สิทธิได้ในวัน

กําหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่

หากครบกําหนดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ใดๆ ท่ีไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

“วันทาํการ” หมายถึง วนัทําการของบริษัท 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ 

ใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคญั

แสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อย

กว่า 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ยกเว้นการแสดง

ความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ

ในระหวา่ง 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 อนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วิธีการจดัสรร : จัดสรรโดยตรงให้กบักรรมการ ผู้บริหารและพนกังานตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏในข้อ 3. โดยไมผ่า่นผู้ รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พ่ือรองรับ

การเปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ 

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ี

กําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น

เหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 

สทิธิและประโยชน์อยา่งอ่ืนนอกจาก

สทิธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น

สามญั 

: -ไมม่-ี  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะไมนํ่าใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นีไ้ป 

จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้

สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในปี 2561 การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WC ครัง้แรกในเดือนกันยายน รวมทัง้สิน้ 23,000.00 หน่วย คิดเป็น 

23,000.00 หุ้น 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 มีมติอนมุตัิจ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นบางสว่น ในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2562  ท่ี

ผา่นมา การจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว กระทบตอ่ราคาและอตัราการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ORI-WC ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

 

 สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 7 หน้าท่ี 84 

ในข้อกําหนดสิทธิ และมีการเพ่ิมทนุและจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WC  จํานวน 

3,988,200 หุ้น รวมมีจํานวนหุ้นคงเหลือท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิ จํานวน  609,860,985 หุ้น : บริษัทฯแจ้งปรับอตัราและราคาการใช้สิทธิ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.5 หุ้นสามญั ราคาใช้

สทิธิ 13.3333 บาทตอ่หุ้น  

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2561 อนมุตัิให้ปรับอตัราการใช้สิทธิ โดยการปรับจํานวนหน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 203,286,995 หน่วย ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 : อตัราการการใช้สิทธิ 1 หน่วย ตอ่ 

1 หุ้นสามญั  

 

7.3     การออกหลกัทรัพย์อื่นนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตามข้อ 7.2 

-ไม่มี- 

 

7.4 ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายช่ือผู้ ถือหุ้น และสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

ดงันี ้

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายพีระพงศ์  จรูญเอก           693,606,354.00  28.32 

2 นางอารดา  จรูญเอก 443,806,356.00  18.12 

3 นายนเรศ  งามอภิชน 156,500,000.00  6.39 

4 บริษัท ทนุพีรดา จํากดั 115,500,000.00  4.72 

5 นายสมพงษ์  ชลคดดีํารงกลุ 111,777,300.00  4.56 

6 ด.ช. พีระ  จรูญเอก 101,639,959.00  4.15 

7 ด.ญ. รดา  จรูญเอก 101,639,959.00  4.15 
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ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

8 นางจรัสพิมพ์  ลปิตพลัลภ 64,257,030.00  2.62 

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 57,011,000.00  2.33 

10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,858,342.00  1.51 

  ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ 566,477,632.00  23.13 

  รวม 1,882,596,300.00  76.87 

  ยอดรวมทุนชาํระแล้ว 2,449,073,932.00  100.00 

  ผู้ถอืหุ้นสัญชาติไทย 2,313,066,027.00  94.45 

  ผู้ถอืหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 136,007,905.00  5.55 

*กลุม่ครอบครัวจรูญเอก ถือหุ้นจํานวนรวม 1,465,099,203  หุ้น คิดเป็น 59.82% ประกอบด้วย (ก) นายพีระพงศ์ จรูญเอก (ข) นางอารดาจรูญ

เอก (ค) ด.ช.พีระ จรูญเอก (ง) ด.ญ.รดา จรูญเอก (จ) บริษัท ทนุพีรดา จํากดั และบคุคลที่กระทําการร่วมกนั (concert party) 

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้

ถื อ หุ้ น  เ ว้ น แ ต่ เ ป็ น ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ร ะ ห ว่ า ง ก า ล ซึ่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ  มี อํ า น า จ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ย 

เงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบ

การเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัสํารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น 

ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสํารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การสํารองเงินไว้เพ่ือจ่ายชําระคืนเงิน

กู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ 

อยา่งมีนยัสาํคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม 
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ในปี 2561 มกีารจา่ยเงินปันผล ดงันี ้

1. ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2561 มีมติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเป็น

จํานวนไมเ่กิน 816,360,600 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 2 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้น

ให้ปัดทิง้) หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.25 บาทตอ่หุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 13/2561 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สาํหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทย่อยมีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงิน

ปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ได้ และไม่ขดัต่อข้อบงัคับของบริษัท แล้วให้

คณะกรรมการรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษี

เงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัสํารองตา่งๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทยอ่ยกําหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท

ย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของบริษัทยอ่ย การสํารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การสํารองเงินไว้เพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็น

เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมี

นยัสาํคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทยอ่ยพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม 

 

7.6 ยอดหนีค้งค้างในการออกตั๋วเงนิและหุ้นกู้ 

 

7.6.1 ภาระคงค้างจากการออกตัว๋เงิน (รวมถึงตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญาใช้เงิน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีภาระคง

ค้างจากการออกตัว๋แลกเงินของบริษัทฯ คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 770.00 ล้านบาท 

 

7.6.2 ภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้  

• วนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559  มมีติอนมุตัิออกหุ้นกู้ ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท  

• วนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 มีมติอนมุตัิเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีก

จํานวน 2,000 ล้านบาท  

• วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 มีมติอนมุตัเิพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีก

จํานวน 3,000 ล้านบาท  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้  จํานวน 5,238.70 ล้านบาท รายละเอียดดงันี ้

1. หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีประกนัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2562 จํานวนคงค้าง  1,200 ล้านบาท 
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2. หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีประกนัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2563 จํานวนคงค้าง  2,000 ล้านบาท 

3. .หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีประกนัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2564 จํานวนคงค้าง  800 ล้านบาท 

4. หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีประกนัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2564 จํานวนคงค้าง 1,238.70 ล้านบาท 
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8.      โครงสร้างการจัดการ 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจดัการตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี  2/2562 ซึง่ประชุม

เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 

8.1    คณะกรรมการบริษัท 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน 11 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี ประธานกรรมการ  

2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ  

4.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ  

5.  นางอารดา จรูญเอก กรรมการ  

6. นางกมลวรรณ วิปลุากร * กรรมการ  

7. นายพส ุลปิตภลัลภ ** กรรมการ 

8.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  

9. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ 

10.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการอิสระ  

11.  นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ  

 **แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม 2560 แทนนายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ซึง่ลาออกเม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม 2560 

 *แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561  แทนนางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง ซึง่ลาออกเม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561   
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โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ คือ นายพีระพงศ์ จรูญเอก หรือ นางอารดา จรูญเอก ลงลายมือช่ือ

ร่วมกบั นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส หรือ นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ รวมเป็นสองคน พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  

การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  

การเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ  สาํหรับปี 2559 และ ปี 2560 และปี 2561 สรุปดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

หมายเหตุ จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 12/12 13/14 13/13 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

6 ก.พ. 2557 

2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 12/12 13/14 13/13 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

10 ต.ค. 2557 

3. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 11/12 14/14 13/13 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

9 พ.ค. 2558 

4.  นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 

 

5/6 14/14 12/13 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

28 ก.ค. 2559 แทน นาง

วีณา อรัญญเกษม 

5.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 12/12 14/14 13/13 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

16 ธ.ค. 2552 

6. นางอารดา จรูญเอก 12/12 14/14 11/13 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

16 ธ.ค. 2552 

7.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 5/6 9/14 13/13 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

28 ก.ค. 2559 แทน 

นางสาวศิรินทรา จริยคณุ 

8.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร 12/12 14/14 12/13 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

6 ก.พ. 2557 

9.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 12/12 14/14 13/13 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

6 ก.พ. 2557 

10.  นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 6/6 13/14 4/5 ลาออกจากการดํารง

ตําแหน่งเม่ือวนัที่ 19 พ.ค. 

2561 

11 นายพส ุลิปตภลัลภ - 2/3 10/13 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

14 ต.ค. 2560 แทน นายปิ

ติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 

12 นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ - 1/2 - เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

12 ก.ค. 2560 
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รายช่ือกรรมการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

หมายเหตุ จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

13. นางวีณา อรัญญเกษม 6/6 - - ลาออกจากการดํารง

ตําแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มิ.ย. 

2559 

14. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ 6/6 - - ลาออกจากการดํารง

ตําแหน่งเม่ือวนัที่   18 มิ.ย. 

2559 

15. นางสาววรุณรัตน์  จู้ จินดา 6/6 - - ลาออกจากการดํารง

ตําแหน่งเม่ือวนัที่   18 มิ.ย. 

2559 

17. นางกมลวรรณ วิปลุากร - - 3/7 เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัที่ 

19 พ.ค. 2561แทน 

นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 

 

8.2   ผู้บริหาร 

8.2.1  คณะกรรมการบริหาร   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

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 ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
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8.2.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมผู้บริหาร1 ของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  

2.  นางอารดา จรูญเอก ประธานอํานวยการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาดและ

การขาย 

3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานพฒันาธุรกิจ 

4.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน 

5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบริหารงานก่อสร้าง 

6. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานออกแบบผลติภณัฑ์ 

7. นายเกรียงไกร กรีบงการ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบริหารองค์กร 

8. นางสาวจารุณี กณุาสทิธ์ิ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายการบญัชี 

หมายเหตุ:   1ตามคํานิยามของ “ผู้บริหาร” ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่กจ. 17/2551 เร่ือง การ

กําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 : โครงสร้างองค์กร ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเข้าอบรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน

อยา่งตอ่เน่ือง เช่น การเข้าอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรท่ีจดัโดยสถาบนั

อ่ืน ปี 2561  มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม และร่วมสมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 

 

รายชื่อ หลักสูตรการอบรม/การสัมนา 

นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 1. DCP รุ่นท่ี 269/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

นายพีระพงศ์ จรูญเอก  2. วิทยากรงานสมัมนา “Rekt & Next Real Exclusive Dinner Talk” โดย สมาคม

อสงัหาริมทรัพย์ จงัหวดันครราชสมีา  

3. อาจารย์บรรยาย โครงการบณัฑติศกึษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

และสถาบนัวิชาการปอ้วกนัประเทศ ให้กบันกัศกึษารุ่นท่ี 24  

4. วิทยากรงานสมัมนาปลายปี Money Channel 2018 Business  Disruption : ปฏิวตัิ

โลกธุรกิจ VS พลกิพอร์ตถอดสตูรหุ้นเซียน  

5. วิทยากรบรรยายหลกัสตูร RE-CU SENIOR รุ่นท่ี 59/2561 หวัข้อ "CASE STUDY 5 : 

ประสบการณ์บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน)" 

โดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6. วิทยากรเสวนาพิเศษ เร่ือง “Joint Venture โอกาสใหมข่องธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์” โดย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม/การสัมนา 

7. วิทยากรหลกัสตูร The NEXT Real รุ่น 6:หวัข้อ:กลยทุธ์ ประสบการณ์ แจ้งเกิด และการ

สร้างการเติบโต 

8. วิทยากรพิเศษ หลกัสตูร วตท.รุ่นท่ี 27 “อนาคตอสงัหาฯ : กรณีศกึษา Origin Property 

“เปิดบ้าน Origin Property สอ่งความสาํเร็จผา่นอนาคตอสงัหาฯ” 

9. วิทยากรหลกัสตูร “ตอ่ยอดการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์...อาวธุสูค่วามสาเร็จ” (ครัง้ท่ี 2) 

หวัข้อ “Corporate Financial” โดย สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย  

10. ร่วมสมัมนาวชิาการประจาปี ACMA Business Forum 2018 หวัข้อ “หวัข้อ 

Transforming Business, Transforming Thailand” โดย สถาบนัวิทยากรตลาดทนุ 

11. วิทยากรหลกัสตูร “Chief Financial Officer Certificate Program”  รุ่นท่ี 21 สภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

12. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 27 

นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว 1. วิทยากรหลกัสตูร “Chief Financial Officer Certificate Program”  รุ่นท่ี 21 สภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

2. อบรมหลกัสตูร “Refreshment of the Role and Expectation of A CFO” โดย สภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

3. วิทยากรหลกัสตูร “ตอ่ยอดการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์...อาวธุสูค่วามสาเร็จ” (ครัง้ท่ี 2) 

หวัข้อ “Corporate Financial” โดย สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย  

4. อบรมหลกัสตูร “CFO Getting Together 2018” โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 1. ร่วมสมันางาน Dinner Talk 2019 : โอกาสประเทศไทย 2019 โดย หนงัสอืพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 

2. ร่วมงานสมัมนา “พลกิเกมธุรกิจ พลกิอนาคต The Reinvention” โดย หนงัสอืพิมพ์ 

ประชาชาติธุรกิจ 

3. ร่วมสมัมนา “MEGA MOVE พลกิโฉมมหานครกรุงเทพ” โดย หนงัสอืพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 

4. Speaker; “Young Developer”; Thammasat Design School Exhibition (TDS-X), 

BACC 

5. Lecture; “User Insight-User Analysis and Design Trends”; School of 

Architecture and Design King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

(SoA+D, KMUT) 

6. Lecture; “Smart Community Living ในหมูบ้่าน/อาคารชดุ ทําอยา่งไร”; มลูนิธิ

ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย (TAF) ณ โรงเรียนธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

7. Seminar; “Building Resilient Cities for the Future”; ธนาคารกรุงเทพร่วมกบั MIT 

Sloan School of Management, USA; ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี 
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม/การสัมนา 

8. Lecture; “หวัข้อ : ประสบการณ์บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ออริจิน้ พร็อพ

เพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)"; หลกัสตูร re-cu รุ่นท่ี 60 ณ สมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 1. ร่วมสมันางาน Dinner Talk 2019 : โอกาสประเทศไทย 2019 โดย หนงัสอืพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 

นายเกรียงไกร กรีบงการ 1. ร่วมสมันางาน Dinner Talk 2019 : โอกาสประเทศไทย 2019 โดย หนงัสอืพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 

นางสาวจารุณี กณุาสทิธ์ิ 1. อบรมหลกัสตูร "รู้ทนัเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสาํคญัและเข้าใจ

รายงานของผู้สอบบญัชี รุ่นท่ี 2/61 "โดย สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูภมัภ์ 

2. อบรมหลกัสตูร "ก้าวทนัและวิเคราะห์เจาะลกึรายงานทางการเงิน รุ่นท่ี 2/61" โดย สภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูภมัภ์ 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2557 เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 2557 มีมติแต่งตัง้ นางสาววาริศา วาระ

แก่นทราย เป็นเลขานกุารบริษัท (รายละเอียดข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ตามเอกสารแนบ 1) 

ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบตัิตามมติ

และนโยบาย 

3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับข้อกฎหมาย 

ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบตัิตาม

อยา่งถกูต้องและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการบริษัทฯ 

4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

5. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารสาํคญั ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 ทะเบียนกรรมการ 

5.2 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

5.3 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.4 รายงานประจําปีของบริษัทฯ 

5.5 รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 

6.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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8.4     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1    ค่าตอบแทนของกรรมการ  

1)  คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้อนมุตัปิรับคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัทฯ มีผลตัง้แต่เดือน เมษายน ปี 2561  ทัง้นีส้รุปค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตัง้แต่ ปี 

2560 และ 2561 ดงันี ้

− คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
 

ตาํแหน่ง ปี  2560 ปี  2561 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 15,000 15,000 

− คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 
 

 

คณะกรรมการ 
ตาํแหน่งประธาน กรรมการ ตาํแหน่งกรรมการ 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2560 ปี  2561 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา                  

และกําหนดคา่ตอบแทน 
15,000 15,000 10,000 10,000 

คณะกรรมการบริหารความ

 

15,000 15,000 10,000 10,000 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - - - 

− คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สาํหรับปี 2559 ถึง 2561 สรุปดงัตอ่ไปนี ้

        

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เบีย้ประชุม (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 
ค่าตอบแทนและ         

ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 502,500 570,000 860,000 

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์  340,000 480,000 670,000 

3. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 415,000 440,000 530,000 

4. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ1  100,000 350,000 455,000 

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก2 - - - 

6. นางอารดา จรูญเอก2 - - - 

7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์3  100,000 225,000 540,000 

8. นายสหสั ตรีทิพยบตุร 482,500 895,000 910,000 

9. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 420,000 665,000 765,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เบีย้ประชุม (บาท) เบีย้ประชุม (บาท) 
ค่าตอบแทนและ         

ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

10. นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง3 180,000 545,000 360,000 

11. นายพส ุลิปตภลัลภ4 - 50,000 405,000 

12. นางวีณา อรัญญเกษม 80,000 - - 

13.  นางสาววรุณรัตน์  จู้ จินดา5 152,500 - - 

14.  นางกมลวรรณ วิปลุากร6 - - - 

รวม 2,772,500 4,220,000 5,495,000 
หมายเหต ุ 1 แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางวีณา อรัญญเกษม 

  2กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมม่ีค่าเบีย้ประชมุ 

  3 แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา และลาออกจากการดํารงตําแหน่งเมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2561 
  4แต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2560 แทน นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 

5ลาออกจากการดํารงตําแหน่งเมื่อ 18 มิถนุายน 2559 
  6แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2561 แทน นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 
 

2)  คา่ตอบแทนอ่ืน 

− จากมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 8/2557 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ รวมจํานวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้กรรมการจะได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ซึง่กําหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 รวมจํานวน 850,500 หนว่ย  

− จากมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมจํานวน 13,500,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้กรรมการจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่ง

กําหนดเป็นวนัท่ี  4 เมษายน 2560 รวมจํานวน  2,150,000 หนว่ย  

− จากมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ รวมจํานวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ไม่มีกรรมการจะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทฯ  

8.4.2    ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

1)  คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   

 คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร สาํหรับปี 2559 ถึง ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(หน่วย: บาท) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวน

ราย 
ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 
จาํนวน

ราย 
ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 

จาํนวน

ราย 

ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 

คา่ตอบแทน (เงินเดือน และโบนสั) 10 36.53 8 45.84 8 35.15 

 

**นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 
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****ไมร่วมนายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส และนายนิวติั ลมนุพนัธ์ เน่ืองจากกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะไมไ่ด้รับค่าตอบแทนแต่อยา่งใด 

2)  คา่ตอบแทนอ่ืน 

นอกจากการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในรูปของคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ออก

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันี ้

-มติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 8/2557 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมจํานวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ซึง่กําหนดเป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 รวมจํานวนไมเ่กิน 734,000 หนว่ย หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ORI-WA) 

ในปี 2559 มีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย (ORI-WA) ในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายน จํานวน 692,463 หนว่ย  

ในปี 2560 มีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย (ORI-WA)  ในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายน จํานวน 908,827 หนว่ย  

ในปี 2561 มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย (ORI-WA)  ในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายน จํานวน 931,720หนว่ย  

- มติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมจํานวน 13,500,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทด้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ (ORI-WB) ซึ่งกําหนดเป็นวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 รวมจํานวน  9,244,300 หน่วยโดยในปี 2560 การใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ORI-WB) ในเดือนเดือนกนัยายน 

2560 จํานวน 1,055,730 หนว่ย ในปี 2561 เดือนมีนาคมและเดือนกนัยายน มีการใช้สทิธิ จํานวน 4,008,985หนว่ย 

-มติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (ORI-WC) รวมจํานวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้เร่ิมใช้สทิธ์ิครัง้แรกในเดือน กนัยายน 2561 มีการใช้สทิธิ จํานวน 23,000 หนว่ย 

8.5    บุคลากร 

8.5.1 บุคลากร 

ณ 31 ธนัวาคม 2559  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมจํีานวนพนกังาน

ทัง้สิน้ 384 คน 706 คน และ 949 คน ตามลําดบั ซึ่งไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยสามารถแบ่งตามสาย

งาน สรุปดงันี ้

 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

  

 

 สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 8 หน้าท่ี 97 

สายงาน (หน่วย: คน) 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ฝ่ายการขายและการตลาด 92 155 187 

ฝ่ายพฒันาโครงการและ

บริหารงานก่อสร้าง 

64 100 170 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 35 101 136 

ฝ่ายบริหารงานนิติบคุคล 127 73 253 

ฝ่ายบญัชี และการเงิน 29 73 90 

ฝ่ายสาํนกังานบริหาร 37 76 113 

รวม 384 706 949 

 

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  

คา่ตอบแทนพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) สาํหรับปี 2559  2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 148.86 ล้านบาท 

338.34 ล้านบาท และ 512.15 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนพนกังานประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง โบนสั 

และอ่ืนๆ เช่น คา่เดินทาง คา่ตอบแทนพนกังานขาย เบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ 

8.5.3 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 และได้มีการจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในเครือครบทกุ

บริษัท ภายใต้การบริหารจดัการของหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย นโยบายการลงทนุ K Master Pooled Fund 

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญักบัพนกังานของบริษัทฯ ในทกุๆ ระดบั เพราะเป็นปัจจยัหลกัแห่งความสําเร็จ 

และการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ บคุคลากรเป็นสิง่ท่ีมีคณุคา่เป็นอยา่งยิ่ง บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายเพ่ือมุง่เน้นการพฒันา

ทกัษะ และความคิดของพนกังาน เพ่ือปรับปรุงการทํางานในทกุด้านของพนกังานอย่างต่อเน่ือง อนัสง่ผลให้เกิดแนวความคิด

เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมคณุคา่เชิงนวตักรรมให้แก่บริษัทฯ ซึง่ถือเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ท่ีสาํคญัของบริษัทฯ   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังส่งเสริม และดําเนินการให้มีการสมัมนา และการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การจัด 

กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้บริหาร และพนกังานในทกุ ตําแหนง่

ให้สามารถปรับปรุงคณุภาพงานเพ่ือสะท้อนการทํางานอย่างมืออาชีพ อีกทัง้ บริษัทฯ เน้นเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวขึน้มา

รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารและผลกัดนัความสําเร็จของบริษัทฯ โดยเน้นการทํางานเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือลดปัญหา

ด้านการสื่อสารและช่วยให้การตอบสนองลูกค้าทัง้ภายในและนอกองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้บริษัทฯ บรรลุตาม

เปา้หมายท่ีวางไว้  

8.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน  

ในระยะเวลา 8 ปีท่ีผา่นมา (2554 - 2561) บริษัทฯ เช่ือวา่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอยา่งครบถ้วน

แล้ว และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนยัสําคญั และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีค้างอยู่หรือจะเกิดขึน้ ณ 

ขณะนีแ้ตอ่ยา่งใด 
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9.  การกาํกับดูแลกิจการ 

 

9.1    นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

  

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) จะดําเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ว่าด้วย ASEAN Corporate 

Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  เ พ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน เจ้าหนี ้

พนกังาน รัฐ ลกูค้า ตลอดจนประชาชนทัว่ไปและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และสามารถบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

โดยในปี 2560 สืบเน่ืองจากทางคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เล็งเห็นว่าเพ่ือให้บริษัทจด

ทะเบียนสามารถเติบโตได้ในระยะยาวจึงได้มีการออกหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code: CG 

Code) เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนนํามาปรับใช้ในการกํากบัดแูลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวอย่างมีคณุค่า และ

ยัง่ยืน 

ดังนัน้ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี  ้ จํากัด (มหาชน) จึงนําเอาหลักการดังกล่าวมาเป็นหลักปฏิบัติให้แก่ทาง

คณะกรรมการบริษัทเพ่ิมเติม ในปี 2560 ซึ่งปกติแล้วการบริหารงานของบริษัทฯ ได้มีการแบ่งหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการบริหารงานของผู้บริหารให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และ

นโยบายของบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าท่ีบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างผลกําไร โดยการทําหน้าท่ีดงักลา่วทัง้คณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารจะปฏิบตัิ และร่วมกนัรับผิดชอบต่อทกุฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน เจ้าหนี ้ภาครัฐ ลกูค้า และสงัคม 

และเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code : CG Code) คณะกรรมการได้กําหนด

หลกัปฏิบตัิเพ่ิมเติม นอกจากจะมีผลประกอบท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ืองแล้ว จะต้องสามารถเติบโตได้ในระยะยาว เพ่ือสร้างคณุคา่ให้

กิจการอยา่งยัง่ยืน  

บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยครอบคลมุ

ถึงการปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามหลกักฎหมายอนัเป็นกติกาสากล โดยนโยบายดงักลา่วได้เผยแพร่ให้

กรรมการและพนกังานทุกคนของบริษัทฯ รับรู้เพ่ือนําไปปฏิบตัิและได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.origin.co.th 

สําหรับใช้ในการอ้างอิงต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

ประจําปี เพ่ือให้ทนัตอ่ปัจจบุนัและสอดคล้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และเมื่อพิจารณากบัหลกัปฏิบตัิของ CG Code ปี 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ นําองค์กรท่ีสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการ

อยา่งยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 กําหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

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 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจดัการ เพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการท่ี

ชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดนโยบายและกํากบัดแูลให้ระบบงานตา่งๆ ของบริษัทฯ ดําเนินไปตามนโยบาย

ท่ีถกูต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม 

 คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีทบทวนนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําไปประกาศใช้ ตลอดจนบริษัทฯ ได้จดัให้มีการเปิดเผยรายช่ือ ประวตัิ และบทบาทหน้าท่ี

ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรายงานประจําปี 2561 และใน 

www.origin.co.th นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจํานวนครัง้ของการ

ประชมุ จํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมาและความเห็นตอ่การทําหน้าท่ีไว้ในรายงานประจําปีด้วย 

 ไมเ่พียงเทา่นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกําหนดและความเหมาะสมของคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี 2561

ในหวัข้อเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุมของกรรมการในการประชมุ

คณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจํานวน

คา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะตา่งๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของคณะกรรมการคณะตา่งๆ 

ระหวา่ง ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่ความถกูต้องและครบถ้วนของการจดัทํางบการเงินของบริษัทฯ ให้มี

ความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทัง้

สารสนเทศการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตัง้ขัน้ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทัว่ไปและ

ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็น

ผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาส และงบการเงินประจําปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ก่อนท่ีจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 

 ฝ่ายบญัชีของบริษัทฯ มีหน้าท่ีนําเสนอข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศ
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คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 

2546 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูท่ีโปร่งใส ถกูต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทนัเวลา ไม่

ว่าจะเป็นข้อมลูทางการเงิน หรือข้อมูลทัว่ไปท่ีสําคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

เพ่ือให้ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบอย่างเท่าเทียมกนั โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมลู

โดยผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.origin.co.th เป็นต้น 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้ สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจําปี เป็น

ประจําทกุปี 

 การเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ แก่นกัลงทนุทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีสนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอํานาจของประธาน

กรรมการ กรรมการผู้ จัดการ รองกรรมการผู้ จัดการ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ท่ีส่วนงานผู้ ลงทุนสมัพันธ์ของบริษัทฯ 

หมายเลขโทรศพัท์ (662) 030 0000 หรือ  www.origin.co.th 

 

1.1 วาระในการดาํรงตาํแหน่ง 

 วาระในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535   

ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักลา่วได้กระทําคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการ

ดํารงตําแหน่งตามวาระท่ีกําหนดมิได้ทําให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทัง้ต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

และผู้ ถือหุ้นด้วย 

1.2 การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีเสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดค่าเบีย้ประชุม คา่

รับรอง เงินรางวลั และบําเหน็จ  รวมทัง้ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นเงินคา่ตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอ

เร่ืองเพ่ือขอความเห็นจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี  เว้นแตส่ทิธิอนัพงึมี

พงึได้ตามระเบียบของบริษัทฯ 

1.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

 คณะกรรมการบริษัทจะแตง่ตัง้กรรมการชดุยอ่ยแต่ละชดุจากผู้มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่

ละชดุจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ ชีแ้จง 

หรือจดัทํารายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนมุตัิกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ 

 ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมาการชดุยอ่ยจํานวน 4 ชดุ 

 1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจํานวนไมเ่กิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือ

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยตําแหนง่ตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตําแหนง่ 

(1) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(2) ประธานอํานวยการ 

(3) ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

(4) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

http://www.origin.co.th/
http://www.origin.co.th/
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(5) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

(6) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 

คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบดํารงตําแหนง่วาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ มีกรรมการอยา่ง

น้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดํารงตําแหน่งวาระ ละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจ

ได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้น

จากตําแหนง่อาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้อีก 

 

1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพ่ือปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีรวมตลอดถึงการรับทราบผลการดําเนินงานเป็นประจํา

อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จํานวนองค์

ประชุมของการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีเข้า

ร่วมประชุม  ทัง้นีก้รรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ นอกจากจะมีเหตุจําเป็นอนัเป็นเหตุสดุวิสยั  ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงาน

ประจําปี และบริษัทฯได้จดัให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชมุลว่งหน้าทัง้ปี เพ่ือให้คณะกรรมการทกุ

ทา่นได้ทราบกําหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุแก่

กรรมการทุกท่าน เพ่ือยืนยนักําหนดวนั และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้ รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพ่ือจัดส่งให้

คณะกรรมการลว่งหน้า  โดยเอกสารดงักลา่วจะเป็นข้อมลูท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจและการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระของ

คณะกรรมการ  และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บนัทึกประเด็นในการประชมุ เพ่ือจดัทําเป็นรายงานการประชมุ ท่ี

มีเนือ้หาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบรูณ์ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมเสร็จสิน้ เพ่ือเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและ

จะต้องจดัให้มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สะดวกตอ่การค้นหา และเป็นความลบั 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยในปี 2559 มีการประชุมทัง้สิน้ 12  ครัง้  ปี 2560 มีการ

ประชุมทัง้สิน้ 14 ครัง้ และในปี 2561 มีการประชมุทัง้สิน้ 13 ครัง้ และกรรมการบริษัททกุคนเข้าร่วมประชุมเกินกวา่ร้อยละ 80 

ของการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีท่ีผา่นมา (รายละเอียดปรากฎตาม การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชดุยอ่ย) 

 

1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล)  

และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล) และ

คณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเป็นการประเมินทัง้แบบรายบุคคลและแบบคณะกรรมการทัง้ชุด เพ่ือให้

คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานของตนเองตอ่ไป 
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โดยในทุกสิน้ปีทางเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร จะทําการ

จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเอง เพ่ือ

ประเมินผลประจําปี โดยจดัสง่แบบการประเมินกลบัมาให้กบัเลขานกุารคณะกรรมการในแตล่ะชุด เพ่ือทําการสรุปรวบรวมผล

การประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการแตล่ะชดุรับทราบตอ่ไป 

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชมุคณะกรรมการ 

4. การทําหน้าท่ีของกรรมการ (ในการประชมุคณะกรรมการ) 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุด

ย่อยของบริษัทฯ 
 

คะแนนที่ได้รับ ผลการประเมิน 

ตํ่ากวา่ร้อยละ  50 คะแนน ควรปรับปรุง 

ร้อยละ 50-65 พอสมควร 

ร้อยละ 66-75 ด ี

ร้อยละ 76-85 ดีมาก 

ร้อยละ 86-100 ดีเยี่ยม 

 

ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ผลการประเมิน 

คณะกรรมการบริษัท 94.00 ดีเยี่ยม 

คระกรรมการตรวจสอบ 99.50 ดีเยี่ยม 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 96.00 ดีเยี่ยม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

94.00 ดีเยี่ยม 

 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในปี 2561 บริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

ให้ทางคณะกรรมการบริษัททําการประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ได้รับทราบและนําผลการประเมินมาปรับปรุง

แก้ไขตอ่ไป รวมถึงเพ่ือเป็นข้อมลูให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนในการพิจารณาคา่ตอบแทนอีกด้วย ซึง่การ

ทําการประเมินดงักลา่วเป็นความลบั 
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ทัง้นี ้ผลการประเมินโดยรวมของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 94.00 ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์

ดีเยี่ยม  

 หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ความเป็นผู้ นํา 

2. การกําหนดกลยทุธ์ 

3. การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 

4. การวางแผนและผลการปฏิบตัิทางการเงิน 

5. ความสมัพนัธ์กบักรรมการ 

6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 

8. การสบืทอดตําแหนง่ 

9. ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 

10. คณุลกัษณะสว่นตวั 

 

1.6 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจําเป็น เพ่ือให้

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย การ

หารือจึงเป็นไปอยา่งอิสระ โดยมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยในปี 2559 

ได้มีการประชุมในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ในปี  2560 ได้มีการจดัประชุมเมื่อวนัท่ี 11 และวนัท่ี 26 สิงหาคม 2560 และในปี 

2561 ได้มีการจดัประชมุเมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

1.7 การประชุมกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง เพ่ือให้มีการอภิปรายเร่ืองตา่งๆ ได้อยา่งอิสระ โดย

จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยในปี 2559 ได้มีการประชมุใน

วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ในปี  2560 ได้มีการจดัประชุมเมื่อวนัท่ี 11 และวนัท่ี 26 สิงหาคม 2560 และในปี 2561 ได้มีการจดั

ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

1.8 การรายงานข้อมูล 

1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่รายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปอย่าง

ถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคําอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทัง้ในด้านนโยบายผลการ

ดําเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสาํเร็จ และอปุสรรคของกิจการ 

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนนุการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชี 

3) คณะกรรมการได้จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัทําและเปิดเผยรายงาน

ทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจําปี ควบคูก่บังบการเงิน และรายงานของผู้สอบบญัชี โดยครอบคลมุถึง 

3.1) ข้อกําหนดของกฎหมาย ท่ีกําหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทําให้มีการจัดทํางบการเงิน 

เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาท่ีเป็นจริง และสมเหตสุมผล 
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3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัการให้มีข้อมลูทางบญัชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอเพ่ือจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และเพ่ือให้ทราบถึงจดุออ่น เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือ

มีการดําเนินการท่ีผิดปกติ 

3.3) ให้คํายืนยนัว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิ ตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม

และถือปฏิบตัิโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลอย่างรอบคอบในการจดัทํางบการเงิน

ของบริษัท 

1.9 แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหนง่ของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบคุลากรในองค์กร

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสบืทอดตําแหนง่ท่ีสาํคญัตอ่ไปในอนาคต ทัง้นีไ้ด้กําหนด

เกณฑ์ในการพิจารณาไว้อยา่งเป็นระบบ 

 1.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน ก่อนการทําหน้าท่ีกรรมการ เพ่ือให้กรรมการใหม่

รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการกํากบั

ดแูลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ โดยในปีท่ี 2559 บริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมข่ึน้เมือ่วนัท่ี 28 กรกฎาคม 

2559 ให้แก่กรรมการใหม่จํานวน 3 ท่าน คือ นายอธิพงศ์ อมาตยกุล นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ และนางสาวสจุารี จนัทร์สว่าง 

และในปีท่ี 2560 ได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ให้แก่กรรมการใหม่จํานวน 1 ท่าน คือ นาย

พส ุลปิตภลัลภ และในปี 2561 มีกรรมการใหจํ่านวน 1 ทา่น คือ นางกมลวรรณ วิปลุากร โดยได้ทําการปฐมนิเทศกรรมการเข้า

ใหมใ่นวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

1.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิ

หน้าท่ี รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดย

หลกัสตูรท่ีกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอยา่งน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร 

Audit Committee Program (ACP) หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) ทัง้นี ้เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์

มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทฯ ตอ่ไป โดยในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้

 

รายชื่อ หลักสูตรการอบรม/การสัมนา 

นายนิวตั ิลมนุพนัธ์ 1. DCP รุ่นท่ี 269/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

นายพีระพงศ์ จรูญเอก  2. วิทยากรงานสมัมนา “Rekt & Next Real Exclusive Dinner Talk” โดย สมาคม

อสงัหาริมทรัพย์ จงัหวดันครราชสมีา  

3. อาจารย์บรรยาย โครงการบณัฑติศกึษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

และสถาบนัวิชาการปอ้วกนัประเทศ ให้กบันกัศกึษารุ่นท่ี 24  

4. วิทยากรงานสมัมนาปลายปี Money Channel 2018 Business  Disruption : ปฏิวตัิ

โลกธุรกิจ VS พลกิพอร์ตถอดสตูรหุ้นเซียน  
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม/การสัมนา 

5. วิทยากรบรรยายหลกัสตูร RE-CU SENIOR รุ่นท่ี 59/2561 หวัข้อ "CASE STUDY 5 : 

ประสบการณ์บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน)" 

โดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6. วิทยากรเสวนาพิเศษ เร่ือง “Joint Venture โอกาสใหมข่องธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์” โดย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

7. วิทยากรหลกัสตูร The NEXT Real รุ่น 6:หวัข้อ:กลยทุธ์ ประสบการณ์ แจ้งเกิด และการ

สร้างการเติบโต 

8. วิทยากรพิเศษ หลกัสตูร วตท.รุ่นท่ี 27 “อนาคตอสงัหาฯ : กรณีศกึษา Origin Property 

“เปิดบ้าน Origin Property สอ่งความสาํเร็จผา่นอนาคตอสงัหาฯ” 

9. วิทยากรหลกัสตูร “ตอ่ยอดการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์...อาวธุสูค่วามสาเร็จ” (ครัง้ท่ี 2) 

หวัข้อ “Corporate Financial” โดย สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย  

10. ร่วมสมัมนาวชิาการประจาปี ACMA Business Forum 2018 หวัข้อ “หวัข้อ 

Transforming Business, Transforming Thailand” โดย สถาบนัวทิยากรตลาดทนุ 

11. วิทยากรหลกัสตูร “Chief Financial Officer Certificate Program”  รุ่นท่ี 21 สภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

12. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 27 

นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว 1. วิทยากรหลกัสตูร “Chief Financial Officer Certificate Program”  รุ่นท่ี 21 สภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

2. อบรมหลกัสตูร “Refreshment of the Role and Expectation of A CFO” โดย สภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

3. วิทยากรหลกัสตูร “ตอ่ยอดการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์...อาวธุสูค่วามสาเร็จ” (ครัง้ท่ี 2) 

หวัข้อ “Corporate Financial” โดย สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย  

4. อบรมหลกัสตูร “CFO Getting Together 2018” โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 1. ร่วมสมันางาน Dinner Talk 2019 : โอกาสประเทศไทย 2019 โดย หนงัสอืพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 

2. ร่วมงานสมัมนา “พลกิเกมธุรกิจ พลกิอนาคต The Reinvention” โดย หนงัสอืพิมพ์ 

ประชาชาติธุรกิจ 

3. ร่วมสมัมนา “MEGA MOVE พลกิโฉมมหานครกรุงเทพ” โดย หนงัสอืพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 

4. Speaker; “Young Developer”; Thammasat Design School Exhibition (TDS-X), 

BACC 
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม/การสัมนา 

5. Lecture; “User Insight-User Analysis and Design Trends”; School of 

Architecture and Design King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

(SoA+D, KMUT) 

6. Lecture; “Smart Community Living ในหมูบ้่าน/อาคารชดุ ทําอยา่งไร”; มลูนิธิ

ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย (TAF) ณ โรงเรียนธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

7. Seminar; “Building Resilient Cities for the Future”; ธนาคารกรุงเทพร่วมกบั MIT 

Sloan School of Management, USA; ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี 

8. Lecture; “หวัข้อ : ประสบการณ์บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ออริจิน้ พร็อพ

เพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)"; หลกัสตูร re-cu รุ่นท่ี 60 ณ สมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 1. ร่วมสมันางาน Dinner Talk 2019 : โอกาสประเทศไทย 2019 โดย หนงัสอืพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 

นายเกรียงไกร กรีบงการ 1. ร่วมสมันางาน Dinner Talk 2019 : โอกาสประเทศไทย 2019 โดย หนงัสอืพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ 

นางสาวจารุณี กณุาสทิธ์ิ 1. อบรมหลกัสตูร "รู้ทนัเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสาํคญัและเข้าใจ

รายงานของผู้สอบบญัชี รุ่นท่ี 2/61" โดย สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูภมัภ์ 

2. อบรมหลกัสตูร "ก้าวทนัและวิเคราะห์เจาะลกึรายงานทางการเงิน รุ่นท่ี 2/61" โดย สภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูภมัภ์ 

   

1.12 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุกบัทัง้การประชมุคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ นําเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวกับวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมลูความคิดเห็นจากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้

เรียนรู้และทําความเข้าใจมมุมองของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีโอกาศในการแสดงความคิดเห็น เสนอข้อแนวทางท่ีเป็น

ประโยชน์แก่บริษัทร่วมกบัทางคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 

 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูใน

โอกาสอ่ืนๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหารระดบัสงู

ของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดําเนินการ และการสอบถาม หรือรับเอาข้อเสนอแนะจากทางกรรมการ

แตล่ะทา่นท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมาปรับใช้ในการบริหารงานเช่นกนั 

 

หลักปฏิบัติ 2 กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

 นอกจากการประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทรับรู้รายได้จากการขายแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการดําเนินธุรกิจ

ในรูปแบบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ได้

อย่างต่อเน่ืองภายใต้การดําเนินงานของบริษัทย่อย เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบักลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว จากการมีรูปแบบ
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รายได้ท่ีสมํ่าเสมอในอนาคต จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนในธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหเกบผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึงบริษัทคู่ค้า และสถาบนัการเงิน โดย

จะเห็นได้จากวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ  

วิสัยทัศน์ 

ออริจิน้ฯ มีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง

ยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีดี โดยยดึถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ด้วยการคิดท่ีมากกวา่ ให้

มากกวา่ เพ่ือลกูค้าได้มากกวา่  

 

พันธกิจ 

เราใสใ่จในรายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทกุๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทัง้มุ่งเน้นท่ีจะพฒันาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่าง

ยัง่ยืนร่วมกบั คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม 

 

  และทําการสื่อสารวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทไปยงัทุกหน่วยงานขององค์กรเพ่ือรับรู้แนวคิดหลกัในการดําเนิน

ธุรกิจไปในทางเดียวกนั ควบคูก่บัการเสริมสร้างคา่นิยมขององค์กรให้กบัพนกังาน 

ค่านิยม 

O Optimize  เพ่ิมผลงานอยา่งยอดเยี่ยม 

R Responsive  พร้อมปรับเตรียมอยา่งฉบัไว 

I Innovation  แสวงหาสร้างคณุคา่ทําสิง่ใหม ่

G Growth   พร้อมเติบใหญ่ไปพร้อมกนั 

I Integrity   ซื่อสตัย์สจุริต 

N Neat   ร่วมกนัคดิประณีตในงาน 

S Service Excellence เต็มท่ีในการบริการ 

T Teamwork  ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดียว 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นค่านิยมในส่วนของ Service Excellence และ Teamwork โดยมีกิจกรรมและนโยบายท่ี

สอดแทรกค่านิยมดงักล่าวให้กับพนกังาน เช่น การจัดการทํางานแบบ small group หรือแม้แต่การจัดการฝึกอบรมเร่ืองการ

บริการให้กบัฝ่ายขาย ฝ่าย Homecare และหนว่ยงานอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาบคุลกิภาพ ความเข้าใจในงานบริการมากยิ่งขึน้ 
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 สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัคา่นิยมในเร่ือง Innovation สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  ในสนิค้าของบริษัทฯ 

เพ่ือให้บรรลเุหมายของบริษัทฯ ท่ีจะเติบโตในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีหลากหลายมากขึน้ ดงันัน้บคุลากรนอกจากจะต้องมี

ความเช่ียวชาญในสายงาน มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือคิดค้นผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องมี

ความพร้อมสําหรับการปรับตวัในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอีกด้วย ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัในสว่นของกระบวนการ

ทํางาน วิธีการคิดและความสร้างสรรค์ในการทํางาน แต่อย่างไรก็ตามภายใต้การดําเนินธุรกิจในทกุๆ ขัน้ตอน ย่อมอยู่ภายใต้

การดําเนินการด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2.1         กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

 เพ่ือให้บรรลวุตัปุระสงค์หรือเปา้หมายหลกัขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท และทีมผู้บริหารได้กําหนดกลยทุธ์ให้

สอดคล้อง ดงันี ้

1) การกระจายการพัฒนาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ท่ีรอบนอก และพืน้ท่ีแถบนิคม

อตุสาหกรรมท่ีสาํคญั  

 บริษัทฯ มีแผนการกระจายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชดุในหลายพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ และมีความสะดวก

ในด้านการคมนาคม โดยเน้นทําเลตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมีการ

ขยายตวัของความต้องการท่ีอยู่อาศยัสงู โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชุดท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตและ

กําลงัซือ้ในปัจจุบนั เช่น ทําเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นต่อขยาย บางนา- แบร่ิง-สมทุรปราการ ทําเลรถไฟฟา้สายสีเขียวสว่นตอ่

ขยาย หมอชิต-สะพานใหม-่คคูต ทําเลรถไฟฟา้สายสมีว่ง ทําเลรถไฟฟา้สายสส้ีมศนูย์วฒันธรรม-รามคําแหง-มีนบรีุ และทําเลใจ

กลางเมือง เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการท่ีพกัอาศยัท่ีใกล้แหลง่อตุสาหกรรมท่ีมีคณุภาพ อนั

เน่ืองมาจากการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกซึ่งได้รับการสนบัสนนุทางนโยบายและการ

ลงทนุด้านสาธารณปูโภคมลูค่าสงู ตามโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) บริษัทฯ จึงมีแผนในการ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ประเภทอาคารชดุ บ้านจดัสรร พืน้ท่ีค้าปลีก โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริเวณพืน้ท่ี

ใกล้กบันิคมอตุสาหกรรมอย่างตอ่เน่ือง เช่น นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมเหมราช 

นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย และ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นต้น 

สําหรับโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านจัดสรร ซึ่งบริษัทฯ ได้เร่ิมพฒันาโครงการแรกในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ 

ยงัคงเน้นพฒันาโครงการบริเวณพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑลฝ่ังตะวนัออก ตามแนวถนนวงแหวนกาจญนาภิเษก และ ถนนบางนา 

- ตราด เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีซึง่มีการเติบโตสงูท่ีสดุในช่วง 2-3 ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภค มีการเติบโตท่ีสงู

ของราคา และยอดขาย จากปัจจยัความสะดวกสบายในการเดินทางเส้นทางคมนาคมท่ีขยายตวัทัง้ถนนและรถไฟฟ้าสายใหม่ 

และสนามบินสวุรรณภมูิ รวมทัง้ยงัมีโครงการท่ีขยายเพ่ิมเติมของภาคเอกชนจํานวนมาก ไมว่า่จะเป็นห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ 

แหล่งงานอุตสาหกรรม และยงัเป็นพืน้ท่ีเช่ือมโยงกรุงเทพฯ ปริมณฑล กับพืน้ท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านจดัสรร ไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีมี

ศกัยภาพทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ EEC 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงการท่ีพฒันาในทําเลโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) แล้ว 7 โครงการ ประกอบด้วยโครงการอาคารชุด 4 โครงการ มลูค่า 4,896.9 ล้านบาท โรงแรม 2 โครงการ 

และ ศนูย์การค้า 1 โครงการ 
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2) การออกแบบโครงการท่ีมีแนวคิดและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Concept and Unique Design) 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการออกแบบโครงการเป็นอยา่งมาก โดยทกุโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

มีความโดดเดน่ ทัง้รูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแต่งห้องชดุ และพืน้ท่ีสว่นกลางของอาคาร โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์

สงูสดุของพืน้ท่ีใช้สอยในโครงการทัง้หมด เช่น ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน เร่ิมต้นท่ีขนาดประมาณ 23-35 ตร.ม. โดยสามารถ

จดัสรรพืน้ท่ีใช้สอยได้อย่างลงตวั และแบ่งสดัสว่นได้เป็นห้องนัง่เลน่ ห้องนอน และห้องครัว นอกจากนี ้ห้องท่ีได้รับความนิยม

จากลกูค้าอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนพลสั โดยเป็นห้องชุดขนาดประมาณ 36 ตร.ม. แบ่งเป็น 1 ห้องนอน 

และ 1 ห้องเอนกประสงค์ ซึง่ห้องเอนกประสงค์ดงักลา่วนีส้ามารถปรับเป็นห้องทํางาน หรือห้องนอนเลก็ได้ การพฒันาผลติภณัฑ์

รูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซปท์ “ SPACE ” ในโครงการ ไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 9, ไนท์บริดจ์ สเปซ รัชโยธิน และ ไนท์บริดจ์ 

คอลลาจ สขุมุวิท 107 กบัการออกแบบเพดานสงู 4.2 เมตร ท่ีมอบพืน้ท่ีท่ีมากกว่า และมีฟังก์ชัน่ท่ีตอบโจทย์การใช้งานได้จริง 

(Customer-Centric Design) นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เพ่ิมแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้แก่โครงการ เช่น 

โครงการ Knightsbridge Kaset Society โดยบริษัทฯ ออกแบบส่วนกลางแบบ Limitless Facility ซึ่งเป็นส่วนกลางลอยฟ้า

เช่ือมต่อ 3 อาคารเข้าด้วยกนัเพ่ือความสะดวกสบายของลกูค้าผู้อยู่อาศยั และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของการพกัอาศยัท่ีโดดเด่น

เหนือโครงการทัว่ไป และโครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI เป็นอีกหนึง่โครงการท่ีมีการออกแบบโครงการซึง่ได้ผนวก LIFE 

STYLE ของลกูค้าท่ีอยูอ่าศยัและทํางานในเมือง แตย่งัต้องการธรรมชาติการผจญภยั หรือการทอ่งเท่ียว แนวคิดการออกแบบจึง

นํากิจจกรรมของผู้อยูอ่าศยั เช่นการวิ่ง การปีนเขา มาผนวกเข้ากบังานออกแบบสถาปัตยกรรม จนออกมาเป็นงานออกแบบท่ีลง

ตวัโดยการออกแบบพืน้ท่ีสีเขียวในแนวตัง้ ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ชัน้ 1 จนถึงชัน้ดาดฟ้า ทําให้เกิดรูปแบบของอาคารและ 

FACILITY ท่ีโดดเด่น ไม่เหมือนใคร จนทําให้โครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI ได้รับรางวัล THAILAND PROPERTY 

AWARD ในหมวด งานออกแบบ ARCHITECTURE ,LANDSCAPE และ ในหมวด SMART HOME เป็นต้น 

3) การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีหลากหลาย  

บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในผู้ นําทางด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยัในทกุประเภท โดยไม่

จํากดัเฉพาะผลิตภณัฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน้ แต่ยงัพิจารณาการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่อาศยัประเภทอ่ืนๆ รวมถึงธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เช่น 1. การพฒันาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ยา่นนิคมอตุสาหกรรม

ในตา่งจงัหวดั เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีมาของรายได้จากการขายท่ีอยูอ่าศยั รวมทัง้ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของตลาดอาคารชดุ 

2. การลงทนุในธุรกิจท่ีมีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, สาํนกังานเพ่ือเช่า, พืน้ท่ีเช่าเพ่ือการ

พาณิชย์ เพ่ือสร้างฐานรายได้ท่ีสมํ่าเสมอเพ่ิมขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประเมินโอกาสในการการลงทุนดังกล่าว โดย

พิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ ทัง้ในแง่การลงทุนและการตลาด รวมทัง้ผลตอบแทนของโครงการ อยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสม เพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และต่อผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการเปิดกว้างทางด้านผลิตภณัฑ์ท่ี

หลากหลายของบริษัทฯ จะช่วยขบัเคลือ่นให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการพฒันาโครงการโรงแรม ได้แก่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ 

สวีทส์ ศรีราชา-แหลมฉบงั , โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหลอ่ , โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท ชลบรีุ – ศรีราชา , โครงการ 

วนั สขุมุวิท 24 , โครงการ วนั พร้อมพงษ์ , โครงการ วนั พญาไท และโครงการวนั สขุมุวิท 59 

4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทนุในธุรกิจ หรือโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอ่ืน  

 นอกจากการเติบโตจากโครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันาเองแล้ว บริษัทฯ ยงัประเมินโอกาสในการเข้าลงทนุในกิจการ 

หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความตอ่เน่ือง และอตัราการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้
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การเข้าลงทนุในกิจการ หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนนัน้ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาการพฒันาโครงการ 

สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ และกําไรได้เร็วขึน้ เป็นต้น  

5) การขยายธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการภายใต้บริษัทกิจการร่วมค้า เป็นการเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ เติบโตได้ตาม

เป้าหมาย เน่ืองจากสามารถเพ่ิมโอกาสในการลงทนุและลดความเสี่ยงจากการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ อีกทัง้การร่วมทนุยงั

เป็นโอกาสพฒันาศกัยภาพของบริษัทจากการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของบริษัทท่ีมาร่วมทนุ รวมทัง้ยงัจะมีรายได้จากบริการตา่งๆ 

ตามข้อตกลงการให้บริการกบับริษัทร่วมทนุ  

สาํหรับในอนาคต บริษัทฯ ยงัมีโอกาสท่ีดีในการร่วมลงทนุในการพฒันาโครงการอาคารชดุและในธุรกิจอ่ืนๆ ตอ่ไป เช่น 

ธุรกิจพฒันาและบริหารจดัการอาคารสาํนกังาน โรงแรม และธุรกิจบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทฯ ได้ร่วมทนุกบับริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัท

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีมีประวตัิความสาํเร็จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอยา่งยาวนานกวา่ 60 ปี ทัง้

ในเอเชีย และ หลายประเทศทัว่โลก เพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมรวมทัง้สิน้ 6 โครงการ มลูคา่รวม 23,700.0 ล้านบาท และ

โครงการโรงแรม 2 โครงการ ผา่น 9 บริษัท ** 

** ข้อมลูรายละเอียดของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้า 8 

 

2.2     กลยุทธ์ทางการตลาด  

ทาํเลที่ตัง้ของโครงการ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับทําเลท่ีตัง้ของโครงการเป็นลําดับต้นๆ ในการพัฒนาโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ 

เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของโครงการถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัท่ีสดุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโครงการ

คอนโดมิเนียม ทัง้นี ้ทําเลท่ีตัง้โครงการต้องใกล้แหลง่คมนาคมท่ีสาํคญั และเดินทางสะดวก โดยบริษัทฯ เลอืกทําเลท่ีตัง้โครงการ

ท่ีใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นปัจจัยหลกัในการตดัสินใจซือ้ท่ีอยู่

อาศยัของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั จึงเป็นทําเลท่ีมีการเติบโตของความต้องการท่ีอยุอ่าศยัสงู อยา่งไรก็ดีนอกจากพืน้ท่ีแถบจงัหวดั

สมุทรปราการซึ่งเป็นทําเลตัง้ต้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ยงัขยายการพฒันาโครงการไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพแห่งใหม่ เช่น ทําเล

รถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นตอ่ขยาย หมอชิต-สะพานใหม-่คคูต ทําเลรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ทําเลใจกลางเมือง สาทร-นราธิวาส เจริญ

กรุง พญาไท ทองหลอ่ ทําเลรถไฟฟา้สายสส้ีมศนูย์วฒันธรรม-รามคําแหง-มีนบรีุ   

นอกจากทําเลท่ีตัง้โครงการท่ีใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้ว 

บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบัพืน้ท่ีเขตนิคมอตุสาหกรรม เน่ืองจากเป็นแหลง่งานคณุภาพสงูจากโรงงานอตุสาหกรรมซึง่เน้นการ

ผลิตเพ่ือการสง่ออกอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของประเทศ และการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ สง่ผลให้พืน้ท่ี

ดงักล่าวมีแนวโน้มความต้องการท่ีอยู่อาศยัและกําลงัซือ้เพ่ิมสงูขึน้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

บริเวณพืน้ท่ีใกล้กบันิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะพืน้ท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เช่น นิคม

อุตสาหกรรมป่ินทอง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย และ นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นต้น 
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การออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) ภายใต้ชื่อโครงการที่หลากหลาย 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยแต่ละโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั (Unique Design) มีความเป็นเอกลกัษณ์และเน้นให้แตล่ะโครงการมีความโดดเดน่ น่าดึงดดูตอ่ลกูค้า โดยตัง้ใจท่ีจะ

มอบประสบการณ์และมมุมองใหม่ๆ ให้กบัลกูค้า โดยการนํา LIFE STYLE ของกลุม่ลกูค้าและธรรมชาติ มาผนวกกบับริบทของ

ความเป็นเมือง LOCATION ต่างๆ เช่น โครงการ PARK ORIGIN THONGLOR ซึ่งใช้แนวคิดในการคืนพืน้ท่ีสีเขียวกลบัสูเ่มือง 

ให้ลกูค้าใกล้ชิดธรรมชาติได้มากยิ่งขึน้ โดยการวางผงัอาคารให้ได้พืน้ท่ีสีเขียวกวา่ 2 ไร่ ใจกลางทองหลอ่ ในขณะท่ี FACILITY 

ต่างๆ ภายในโครงการ เตรียมไว้ให้เพ่ือเติมเต็มสีสนัของ NIGHT LIFE อีกด้วย, โครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI เป็นอีก

หนึ่งโครงการท่ีการออบแบบได้ผนวก LIFE STYLE ของลกูค้าท่ีอยู่อาศยั และทํางานในเมือง แต่ยงัต้องการธรรมชาติการผจญ

ภยั หรือทอ่งเท่ียว แนวคิดการออกแบบจึงนํากิจกรรม เช่น การวิ่ง การปีนเขา มาผนวกเข้ากบังานออกแบบสถาปัตยกรรม จน

ออกมาเป็นงานออกแบบท่ีลงตวัโดยการออกแบบพืน้ท่ีสเีขียวในแนวตัง้ ท่ีมีความตอ่เน่ืองกนัตัง้แต่ชัน้ 1 จนถึงชัน้ดาดฟ้า ทําให้

เกิดรูปแบบของอาคารและ FACILITY ท่ีโดดเด่น ไม่เหมือนใคร จนทําให้โครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI ได้รับรางวลั 

THAILAND PROPERTY AWARD ในหมวดงานออกแบบ ARCHITECTURE ,LANDSCAPE และ ในหมวด SMART HOME 

อีกด้วย  

นวัตกรรมการออกแบบห้องชุดเพื่อการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ใช้สอยสูงสุด (Unit Plan Innovation) 

บริษัทฯ คํานึงถึงการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุของห้องชดุในแต่ละโครงการ โดยทีมออกแบบของบริษัทฯ ได้

พฒันา และออกแบบห้องชดุพกัอาศยัให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีห้องชดุได้อย่างสงูสดุ และตอบสนองความต้องการของ

ตลาด และลกูค้ามากยิ่งขึน้ การสร้างสรรค์งานออกแบบท่ีแตกตา่งและเหมาะสมกบับริบทของแตล่ะพืน้ท่ี โดยมีการนํานวตักรรม

และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการอยูอ่าศยัมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยคํานงึประสบการณ์ท่ีลกูค้าจะได้รับ (USER EXPERIENCE) ทัง้

ในเร่ือง Function ,Design และ Life Style ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีต่างๆ ทัง้ภายในห้องชุดพักอาศัย และพืน้ท่ี

สว่นกลางตา่งๆ ภายในโครงการได้อยา่งคุ้มคา่ ซึง่ภายในห้องชดุพกัอาศยัได้นําแนวความคิด LUXEMORE ซึง่เป็นแนวคิดในการ

พฒันารูปแบบและฟังค์ชัน่ของเฟอร์นิเจอร์ตา่งๆ ภายในห้องให้ได้ประโยชน์มากท่ีสดุ โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมประจําวนัของ

กลุม่ลกูค้า ซึ่งเป็นแนวคิดและนวตักรรมท่ีทางบริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จํากดั (JV Partner) ใช้ในการพฒันา

โครงการเช่นกนั อยา่งการใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีฟังค์ชัน่ท่ีทําให้การใช้งานได้สะดวก และครบถ้วนขึน้ เช่น - ชดุครัว ท่ีมีตู้แขวนมีสว่น

เก็บกระดาษชําระท่ีเป็นสว่นหนึ่งของตู้  (TISSUE PAPER STORAGE) และท่ีวาง IPAD (IPAD STAND) ให้ลกูค้าฝึกทําอาหาร 

หรือ ดรูายการตา่งๆ ได้ ในขณะทําอาหาร - ตู้ เก็บของ / ตู้ เก็บรองเท้า ท่ีออกแบบให้ท่ีเก็บรองเท้า เป็น STOOL ได้ในตวั สําหรับ

นัง่ใสร่องเท้า และใช้เป็นฐานให้ลกูค้าขึน้หยิบของบนชัน้วางท่ีอยู่สงูได้สะดวกมากขึน้ ซึ่งนอกจากรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์

ภายในห้องชดุพกัอาศยั พืน้ท่ีและฟังค์ชัน่ภายในห้องยงัเป็นงานท่ีทางบริษัทฯ คิดค้นและพฒันาอยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้ลกูค้ารู้สกึ

ถึงความคุ้มคา่มากท่ีสดุ การเพ่ิมพืน้ท่ีใช้สอยในทางสงู และนําพืน้ท่ีเลก็ๆ มาเป็นฟังค์ชัน่ในการเก็บของ ซึง่ได้พฒันามาเป็นห้อง

แบบ DUO SPACE, การมีห้องเอนกประสงค์ท่ีสามารถเป็นห้องนอนเล็กหรือห้องทํางานได้ ในห้องพืน้ท่ีประมาณ 30-33 ตาราง

เมตร ซึ่งคือห้องในรูปแบบ ONE BED PLUS หรือแม้แต่ห้องเพดานสงู 3 เมตรปกติ ก็สามารถมีพืน้ท่ีใช้สอยเพ่ิมเติมได้ โดยใช้

แนวคิดของ DUO SPACE มาพฒันาต่อ เช่นห้อง ขนาด 28 ตารางเมตรท่ีโครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI ซึ่งมีรูปแบบ

ห้อง ONE BED PLUS และ DUO SPACE เป็นห้องท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบริษัทฯ ได้กลายเป็นต้นแบบของห้องชดุพกัอาศยัท่ีใน

วงการอสงัหาริมทรัพย์นําไปใช้ในการพฒันาโครงการ 
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การเจาะกลุ่มลกูค้าด้วยกลยุทธ์น่านนํา้สนํีา้เงนิ (Blue Ocean Strategy) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการเจาะกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยทุธ์น่านนํา้สีนํา้เงิน (Blue Ocean 

Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ท่ีกําหนดขึน้มาเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขนัในตลาดหรืออุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์แบบดัง้เดิมโดย

บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึน้มาโดยใช้นวัตกรรม (Innovation) หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่าง

ทางด้านผลติภณัฑ์ และสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั 

 จากกลยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการสร้างความแตกตา่งทางด้านผลติภณัฑ์ โดยการออกแบบรูปแบบโครงการท่ี

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) มีความโดดเด่น น่าดึงดูดต่อลูกค้า เพ่ือสร้างความแตกต่างจากโครงการ

คอนโดมิเนียมท่ีมีอยูใ่นตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ณ ปัจจบุนั รวมทัง้ การขยายการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ไปยงั พืน้ท่ีท่ียงัไม่มี

ผู้ประกอบการใดเข้าไปพัฒนาโครงการ เพ่ือสร้างตลาดใหม่ และสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ 

ประสบความสําเร็จจากกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก อันเห็นได้จากการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีจาก

โครงการท่ีผา่นมา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบักลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาติเป็นอย่างยิ่งซึง่เห็นวา่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพใน

การเติบโต เช่น กลุม่ลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น จีน ไต้หวนั และกลุม่ลกูค้าชาวสงิคโปร์ ท่ีมีแนวโน้มการซือ้และการลงทนุอสงัหาริมทรพย์ใน

ประเทศไทยเป็นจํานวนมาก รวมทัง้ลกูค้าจากกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ท่ีก่อตัง้ในปี 

2558 โดยบริษัทฯ ได้ทําการตลาดเชิงรุก โดยจดัตัง้แผนกงานขายลกูค้าต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดแูลลกูค้าต่างชาติ

ตลอดจนติดตอ่ประสานงานตวัแทนขายตา่งชาติ เพ่ือให้เข้าถึง และสามารถทําการตลาดในตา่งประเทศได้โดยตรง สว่นทีมขาย

และทีมการตลาดซึ่งประจําอยู่ตามสํานกังานขายโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีความสามารถในการสื่อสารได้ทัง้ภาษาญ่ีปุ่ น 

และภาษาองักฤษ เป็นอย่างดี เพ่ือรองรับลกูค้าชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางด้าน

ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และภาษาองักฤษให้แก่ทีมขายและทีมการตลาดของบริษัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ     

การวางแผนการขายแบบเป็นทีมและเป็นระบบ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็นทีม โดยเมื่อลกูค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ จะมีทีมขายและทีมการตลาด

ร่วมกันนําเสนอข้อมูลโครงการแก่ลูกค้า โดยเร่ิมต้นจากเจ้าหน้าท่ีการตลาดจะเป็นผู้ อธิบายแนวคิด รูปลกัษณ์ สไตล์ ของ

โครงการ เพ่ือจงูใจให้ลกูค้ามีความรู้สกึร่วม และอยากเป็นเจ้าของ ตอ่มาเจ้าหน้าท่ีขาย และผู้จดัการขายของโครงการนัน้จะเข้า

มานําเสนอข้อมลูโครงการ เช่น ขนาดพืน้ท่ีห้อง ราคาห้องชุด เป็นต้น เพ่ือปิดการขายกบัลกูค้ารายดงักลา่วซึง่หากเปรียบเทียบ

กบักรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีขายเพียงคนเดียว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงท่ีลกูค้าไมพ่อใจการบริการของเจ้าหน้าท่ีขายดงักลา่ว และทํา

ให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขาย หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องพึง่พิงเจ้าหน้าท่ีขายคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ อาจทําให้บริษัทฯ เสีย

ลกูค้าหากเจ้าหน้าท่ีดงักลา่วลาออกไป ดงันัน้ นโยบายแผนการขายแบบเป็นทีมดงักลา่วถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของบริษัทฯ ซึ่ง

สามารถช่วยเพ่ิมอตัราสว่นความสาํเร็จ (Success Rate) ในการปิดการขายกบัลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Centric) และบริการหลังการขาย 

เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีกําลงัตดัสินใจในการซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจดัให้มีบริการหลงั

การขายในหลายด้าน เช่น การรับประกนัคณุภาพของห้องชดุหลงัจากวนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ การอํานวยความสะดวกในการติดตอ่
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ขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับสถาบนัการเงิน ซึ่งนอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ลกูค้าแล้ว ยงัช่วยให้บริษัทฯ สามารถวาง

แผนการโอนห้องชดุในอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยฝ่าย

ดงักลา่วจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ ตัง้แตข่ัน้ตอน การขอสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัสถาบนัการเงิน การตรวจ

รับมอบห้องชุด การโอนกรรมสิทธ์ห้องชุด ตลอดจนการให้บริการหลงัการขาย (After Sale Service) อ่ืนๆ เช่น การบริการให้

คําปรึกษาในการตกแต่งห้องชุด และการช่วยประสานงานในการจัดหาผู้บริการตกแต่งภายใน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ 

เล็งเห็นความสําคญัของลกูค้าปัจจุบนัท่ีเคยซือ้ห้องชุดกบัทางบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้สทิธิพิเศษในการจองซือ้โครงการท่ีบริษัทฯ 

จะพฒันาแก่ลกูค้าเดิมของบริษัทฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอยา่งเป็นทางการ เพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาว สง่ผล

ให้ลกูค้าหลายรายจะเป็นลกูค้าท่ีได้รับการบอกตอ่จากลกูค้าท่ีเคยซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้บริการสนบัสนนุธุรกิจหลกั โดยได้ดําเนินการผ่านบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ คือ กลุม่บริษัทพรีโม 

เซอร์วิส โซลชูัน่ ซึ่งให้บริการจดัหาผู้ เช่าหรือผู้ซือ้ห้องชุดแก่ลกูค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชุดเพ่ือให้ทาง

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถบริการลกูค้าหลงัโอนกรรมสิทธ์ิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความพึง

พอใจให้กบัลกูค้า เพ่ือให้เป็นลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองสาํหรับโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 

การกาํหนดราคาขาย 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายโดยพิจารณาจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ทําเลท่ีตัง้ ต้นทนุท่ีดิน และการก่อสร้าง

โครงการ โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาขายห้องชดุเบือ้งต้น ตัง้แต่ช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้น และจะ

กําหนดราคาขายจริงเมื่อเปิดขายโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดราคาขายแต่ละหน่วยแตกต่างกันโดยขึน้อยู่กับจํานวนชัน้ 

ตําแหนง่ท่ีตัง้ของห้อง และทศันียภาพของห้องชดุ รวมถึงระยะเวลาในการเปิดขายโครงการ ได้แก่ ช่วงเปิดขายก่อนการก่อสร้าง 

ช่วงการก่อสร้าง และช่วงโครงการแล้วเสร็จ โดยมีสดัสว่นในการขายเฉลีย่ประมาณร้อยละ 60 25 และ 15 ของมลูคา่โครงการ   

อย่างไรก็ดี ราคาขายของแต่ละโครงการจะเป็นราคาท่ีสามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของ

ผู้ประกอบการอ่ืนในทําเลท่ีตัง้ใกล้เคียงกนั โดยบริษัทฯ คํานงึถึงราคาขายตอ่ห้องท่ีเหมาะสมกบักําลงัซือ้ของลกูค้า การออกแบบ

พืน้ท่ีห้องท่ีเหมาะสมกบัความคุ้มคา่กบัสิง่ท่ีลกูค้าจะได้รับ รวมไปถึงการรักษาระดบักําไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม

ตามท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายไว้ 

การส่งมอบงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กาํหนด 

เพ่ือให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจวา่การก่อสร้างโครงการจะเป็นไปตามมาตรฐานการกอ่สร้างท่ีถกูต้องครบถ้วนตามแบบท่ี

ตกลงไว้ และสามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ลกูค้าได้ทนัตามเวลา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์

ทํางานร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง (Construction 

Management) มาทําหน้าท่ีควบคมุดแูลเร่ืองคณุภาพ และการควบคมุการทํางานก่อสร้างของผู้ รับเหมาในแตล่ะโครงการอยา่ง

ใกล้ชิด ทําให้การพฒันาโครงการท่ีผ่านมาของบริษัทฯ สามารถสง่มอบงานให้ลกูค้าได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ซึ่งทําให้

บริษัทฯ สามารถบริหารการเงินและต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และสามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าของ

บริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 
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การวางภาพลักษณ์บริษัทฯ  

บริษัทฯ วางภาพลักษณ์และตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ อย่างชัดเจนโดย บริษัทฯ เน้นการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะทางด้านรูปแบบของโครงการท่ีโดดเด่น โดยนําจุดเด่นของสถานท่ีสําคญัต่างๆ ทัว่โลก เช่น สถาปัตยกรรม 

นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานและประยกุต์ใช้กบัการดําเนินชีวิตของคนเมืองยคุใหม่ได้เป็นอยา่งดี 

ทําให้ลกูค้าจดจําช่ือบริษัท ”Origin” วา่เป็นบริษัทฯ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีให้ความคุ้มคา่ตอ่การซือ้ห้องชดุเพ่ืออยูอ่าศยั หรือ

เพ่ือการลงทนุอย่างแท้จริง และการเข้าพฒันาโครงการในพืน้ท่ีใหม ่(Virgin Area) ท่ียงัไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมมากนกั โดย

พิจารณาจากศกัยภาพของพืน้ท่ี และกําลงัซือ้ของประชากรท่ีอยู่อาศยัในบริเวณนัน้ รวมถึงการพฒันารูปลกัษณ์เฉพาะให้ตรง

ตามกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้อยา่งชดัเจน (รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัข้อลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 

2.3        กลยุทธ์ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานท่ีมีคณุภาพและมีวิสยัทศัน์ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ 

เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นอยา่งดี ทําให้ระบบการทํางานภายในของบริษัทฯ มี

ความชัดเจนโปร่งใส ประกอบกับการนําแนวคิดใหม่ๆ ท่ีจะนํามาใช้ในการพฒันาองค์กร และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่าง

สมํ่าเสมอ การคัดเลือกทีมงานมืออาชีพ เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทออกแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม บริษัท

ออกแบบตกแตง่ภายใน และบริษัทออกแบบภมูิสถาปัตย์ เป็นต้น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความสําคญักับพนกังานทุกคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้พนกังานมีความรู้ และพืน้ฐานใน

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และจดัอบรมในด้านตา่งๆ เช่น การอบรมภาษาญ่ีปุ่ น-ภาษาจีน การอบรมด้านอสงัหาริมทรัพย์ การพฒันา

ศกัยภาพในการบริหารจดัการ เป็นต้น ทัง้นี ้พนกังานสว่นใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นกลุม่คนรุ่นใหมท่ี่มีความมุง่มัน่ และมีความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ๆ  โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนกังานมีสว่นร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ และมุง่มัน่สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ และบริการใหม่

ท่ีสามารถตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากบริษัทฯ เช่ือว่าแนวทางดงักล่าวนี ้ จะสามารถขบัเคลื่อนให้

ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และสามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน และทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาพนกังานท่ีมีคณุภาพให้อยูก่บั

บริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

2.4          กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการ และสร้างความพงึ

พอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการออกแบบภายนอกอาคาร และการออกแบบห้องชดุเป็น

อนัดบัแรก ซึง่จะต้องมีการวางแผนการออกแบบให้มเีอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งาน

ห้องชดุท่ีคุ้มคา่ (Best Function Unit Plan Design) ซึง่ถือเป็นจดุเดน่ท่ีสาํคญัของโครงการของบริษัทฯ  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและวิจยั มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการวิจยั เพ่ือกําหนดทําเลท่ีจะทําพฒันาโครงการโดยพิจารณา

ถึงการเติบโตของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัจากปัจจยัการเปลีย่นแปลงเชิงศกัยภาพของทําเลตา่งๆ รวมทัง้สถานการณ์การแขง่ขนั

และอปุทานในแตล่ะทําเล รวมถึงการศกึษาวิจยัถึงลกัษณะความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือกําหนดรูปแบบ และระดบัราคาสนิค้า

ในโครงการ อีกทัง้มีฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบการพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ เพ่ือให้โครงการ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากท่ีสดุ ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และสอดคล้องกับ

ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลา รวมทัง้สร้างความพงึพอใจสงูสดุในการอยูอ่าศยัในโครงการของบริษัทฯ   
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บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทฯ ได้มี

การติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการอยูอ่าศยัและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทัง้มี

การรวบรวมข้อมลูการสํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของลกูค้าภายหลงัจากการเข้าซือ้ห้องชุดของบริษัทฯ จากฝ่าย

ต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพัฒนาโครงการ และฝ่ายลูกค้าสมัพันธ์ เป็นต้น จากนัน้จึงทําการประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดงักลา่วและนําไปพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ทัง้ทางด้านรูปแบบอาคาร รูปแบบห้อง ขนาดพืน้ท่ี

ห้อง การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใช้สอย และความต้องการด้านบริการ การอํานวยความสะดวกด้านตา่งๆ ให้

เหมาะสมกบัความต้องการและการดําเนินชีวิตในปัจจบุนั ของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

โดยในปี 2561 บริษัทมีการจดัโครงการภายในเพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานเข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงาน

พัฒนาการออกแบบโครงการของบริษัทฯ โดยผลงานดังกล่าวได้สะท้อนออกมาภายใต้การออกแบบพืน้ท่ีการใช้สอยของ

โครงการ Park Origin Thonglor จึงเห็นได้ว่านอกจากบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอแล้ว 

บริษัทยงัเปิดกว้างแนวความคิดจากบคุคลากรภายในเพ่ือมุง่ให้ลกูค้าได้รับผลติภณัฑ์ท่ีตอบสนองการใช้ชีวิตให้ดีท่ีสดุ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือต่อยอดและขยายตัวไปยังธุรกิจพัฒนาและบริการด้าน

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยา่งครบวงจร รวมทัง้การเติบโตอยา่งยัง่ยนื

ของบริษัทฯ อีกด้วย 

2.5       การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด 

 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการกําหนดวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยงัคงให้ความสําคญักบัการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมลูของตลาด กลไลและความเปลี่ยนแปลงของตลาด

อสงัหาริมทรัพย์ในภาพรวมเสมอ เพ่ือเป็นฐานข้อมลูสําคญัในการจดัทํากลยทุธ์ หรือแผนงานของบริษัทฯ ให้ทนัต่อเหตกุารณ์

ของตลาด และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัทฯ 

 โดยบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลูในการติดตาม ทําการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นนีเ้พ่ือควบคมุให้กล

ยทุธ์ของบริษัทฯ ยงัคงสอดคล้องและมีประสทิธิภาพกบัเปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 

 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และองค์กรท่ีกํากบัดแูลให้ความสําคญักบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ซึง่ถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นมากขึน้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความสาํคญัในการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยท่ี

มีคณุภาพและสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

 บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการคดัเลือก สรรหากรรมการ โดยพิจารณาควบคูไ่ปกบัแนวปฏิบตัิท่ีดี

ในการสรรหาแต่งตัง้กรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการชดุตา่งๆ และเน้นคณุสมบตัิท่ีหลากหลายทัง้ใน

ด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถในด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ รวมทัง้กําหนดให้กระบวนการในการสรรหามีความ

โปร่งใสเ่พ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอก 
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 ในปี  2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้กําหนดองค์ประกอบของความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านท่ี

จําเป็นต้องมีในคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือมาช่วยให้คณะกรรมการในแตล่ะชุดสามารถกําหนด

นโยบาย กลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยสรุปเป็นตารางความรู้ความ

ชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการในแตล่ะชดุ (Board Skill Matrix) ได้ดงันี ้

3.1 กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 

คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดซึ่งมีความ

เข้มงวดไมน้่อยกวา่คณุสมบตัิท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด ทัง้นีก้รรมการไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทฯ จะให้ความสําคญักบับุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการ

ทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร สามารถอทิุศเวลา

ให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยงัจะคํานึงถึงคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย มีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้าง

ความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยปัจจุบนักรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้  11 ท่าน มี 8 ท่านท่ีเป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารทําให้

สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งอิสระ  

 ในการแต่งตัง้กรรมการบริษัท บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ

หรือพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบุคคลดงักล่าว

จะต้องมีคณุสมบตัิครบตามพระราชบญัญตัิมหาชนจํากดัพ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ

ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรือ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอยา่งไรก็ตามการแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ะต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นีข้้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้กรรมการตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ใน

กรณีท่ีเลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3)  บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการใน

ขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ี

จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่
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ในตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหนง่อีกได้โดย

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ทัง้นีน้อกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตําแหนง่เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคณุสมบตัิ

หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงหรือ (5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

 นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ตาม

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 

ความรู้ความชาํนาญเฉพาะด้าน 
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ความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริม

ทรัพย์ 

- - - / - / / - / / - 5 

ความเช่ียวชาญทางบญัชีและการเงิน / / - / - / - - / - / 6 

ความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย - - - - - - / / - - - 2 

ความเช่ียวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - / - / - - - - / - - 3 

ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ / - - / - - - / - - - 3 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

- - - / / / /  / / / 7 

ความเช่ียวชาญด้านการขายและการตลาด / - - - - / - - - - / 3 

ความเช่ียวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / / - - / / / 9 

3.2  กรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ จะคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาด

ทุนรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องทัง้นี ้จํานวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ 3 คน  

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี

เก่ียวข้อง ดงันี ้
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1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายนัน้ๆ ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึ่ง

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

3.   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร 

รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ

การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอํีานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของกรรมการอิสระ

รายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานอง

เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ี

มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนี ้

ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวม

ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมี

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่นจากกรรมการบริษัทจํานวน 11 ทา่น หรือคิดเป็นอตัราสว่น  1 ใน 3 

3.3  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ท่ีมีความรู้

ทางด้านการเงินและการบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

1. ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

4. ไม่ เ ป็นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บ ริ ษัทย่อย และบ ริ ษัทย่อยลําดับ เดียวกัน เฉพาะ ท่ี เ ป็นบริษัท 

จดทะเบียน 

5. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความ

นา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบทัง้หมดทําการเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ให้บคุคลใดท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Skill 

Matrix) ตามรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 
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ความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - - - 0 

ความเช่ียวชาญทางบญัชีและการเงิน / - - 1 

ความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย - - / 1 

ความเช่ียวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / - - 1 

ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ - - / 1 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - - - 0 

ความเช่ียวชาญด้านการขายและการตลาด - - - 0 

ความเช่ียวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / - 2 

3.4  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2558 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือกําหนดนโยบายด้านการสรรหาบคุคล

ท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการ หรือ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ นอกจากนี ้ยงัมีบทบาทสาํคญัในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไป

ตามเปา้หมาย 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(Skill Matrix) ตามรายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 
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ความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - - - / - 1 

ความเช่ียวชาญทางบญัชีและการเงิน / / - - / 3 
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ความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย - - - - - 0 

ความเช่ียวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - / - - - 1 

ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ / - - - - 1 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - - - / / 2 

ความเช่ียวชาญด้านการขายและการตลาด / - - - / 2 

ความเช่ียวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / 4 

3.5  กรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีในการ

บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองตา่งๆ ก่อน

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นีอ้งค์คณะของ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยผู้บริหารสงูสดุในสายงานตา่งๆ และกรรมการผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก   

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริหาร (Skill Matrix) ตามรายช่ือ

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 
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ความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ / / - / / - - 4 

ความเช่ียวชาญทางบญัชีและการเงิน - - / - - - / 2 

ความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย / - - - - - - 1 

ความเช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ - - - - - / - 1 

ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ - - - - - - - 0 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ / / / / - / - 5 

ความเช่ียวชาญด้านการขายและการตลาด - - / / - / - 4 
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ความเช่ียวชาญด้านการบริหารและการจดัการ - / / / / - / 5 

3.6  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2558 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 

ทา่น ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะถกูแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Skill Matrix) 

ตามรายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 

ความรู้ความชาํนาญเฉพาะด้าน 
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ความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - / - / - 2 

ความเช่ียวชาญทางบญัชีและการเงิน / / / - / 4 

ความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย - - - - - 0 

ความเช่ียวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / - - - - 1 

ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ - - - - - 0 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - / / - / 3 

ความเช่ียวชาญด้านการขายและการตลาด - / / - - 2 

ความเช่ียวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / 5 
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสําคญัในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัในการ

สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสําคญัในการขบัเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตาม

นโยบายและกลยทุธ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในการสรรหาผู้บริหารและบคุลากร คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้บริษัทฯ มีการกําหนดทกัษะ ประสบการณ์และ

คุณลกัษณะท่ีจําเป็นสําหรับผู้บริหาร และหรือบุคลการในแต่ละด้านไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธิในการสรรหา

บคุลากรท่ีตรงตามความต้องการตามแผนการสรรหาของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ 

คณุสมบตัิในการสรรหาและแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ อนัได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ี

ฝ่าย ประธานอํานวยการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 หลกัเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสมรรถนะด้านบริหาร (Managerial 

Competency) ประกอบไปด้วยทกัษะภาวะผู้ นํา ทกัษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทกัษะการบริหารโครงการ ทกัษะการบริหาร

ความเสี่ยง และทักษะการบริหารธุรกิจ ส่วนท่ีสองเป็นสมรรถนะตามบทบาทหน้าท่ี (Functional Competency) หมายถึง 

ความรู้ ทกัษะและ คณุลกัษณะท่ีผู้บริหารจําเป็นต้องมี เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้บรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้ เช่น ทกัษะด้านการ

วิเคราะห์ข้อมลู ทกัษะด้านการออกแบบ ทกัษะด้านการวางแผนและการจดัการ เป็นต้น 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหายงักําหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และประเมินผลของผู้บริการระดบัสงูอีกด้วย โดย

คา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงุท่ีบริษัทฯ จดัสรรให้นัน้ มีทัง้ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน อาทิเช่น เงินเดือน โบนสั สําหรับระยะ

สัน้รวมถึงใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน (ESOP) ในระยะยาว 

และค่าตอบแทนท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน เช่น สวสัดิการการรักษาพยาบาล การพฒันาบคุลากรโดอยการอบรมทัง้ภายในและภายนอก 

เป็นต้น 

 และทกุๆ สิน้ไตรมาส และสิน้ปีจะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังานตาม

เกณฑ์การประเมินท่ีกําหนด เพ่ือให้ได้ผลการประเมินท่ีตรงกบัผลการดําเนินงานและสอดคล้องกบัเปา้หมายของบริษัทฯ 

 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทํางานร่วมกนักบัผู้มีสว่นได้เสยีหลายฝ่าย การบริหารจดัการผลประโยชน์เป็นสิง่ท่ี

บริษัทฯ ระมดัระวงัและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กบัทกุฝ่าย โดยปฏิบตัิตามบทกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัดเพ่ือ

คุ้มครองสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร คูค้่า ลกูค้า เจ้าหนี ้รวมถึงสงัคมโดยรวม 
 

5.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

บริษัทฯ ตัง้มัน่ในความยตุิธรรม และความมีคณุธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ โดยไม่เลือกปฏิบตัิตอ่ผู้หนึ่งผู้ ใดอยา่งไม่

เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสมัพนัธ์ส่วนตวัตดัสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชือ้ชาติ สญัชาติ 

ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่สงัคมและชมุชน และถือเป็นภารกิจหลกัท่ีจะสร้างสรรค์โครงการ 

และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชน โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายไว้

ดงันี ้ 
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1. ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแขง่ขนัได้ในระยะยาว 

และแบ่งปันผลกําไรให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม รวมทัง้นําเสนอข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั 

2. พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน 

(KPI) ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการประเมินแบบ  360 องศา เพ่ือให้สะท้อนผลการปฏิบตัิ

ตามความเป็นจริง นอกจากนีผ้ลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนบัสนนุเร่ือง

การศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมทัง้บริษัทฯ ยังจัดตัง้

กองทนุสํารองเลีย้งชีพพนกังานและสวสัดิการตา่งๆ กํากบัดแูลเร่ืองความปลอดภยั และสขุอนามยัท่ีดี

ในสถานท่ีทํางาน ดงันี ้

1) พิจารณาคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพ่ือบรรจุในตําแหน่งท่ีสงูขึน้ก่อน

การสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัทฯ มุ่งสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ มีทศันคตท่ีิด ีเข้ากบัองค์กรได้มาร่วมงานกบับริษัทฯ ตามความจําเป็น และความเหมาะสมของแตล่ะ

หนว่ยงาน โดยคํานงึถึงการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

2) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแล

พนกังานทุกระดบั ให้ได้รับการพฒันาตามทิศทางดงักล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถทํางานใน

หน้าท่ีปัจจบุนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมคีวามพร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสงูขึน้ในอนาคต 

3) บริหารคา่จ้าง เงินเดือน และสวสัดิการ ให้เป็นไปโดยยตุิธรรมและทดัเทียมกบับริษัทชัน้นํา และปรับปรุง

ให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะในปัจจบุนัอยูเ่สมอ และจะใช้ระบบคณุธรรม (Merit System) ในการเลือ่นขัน้เงินเดือน 

และการเลื่อนตําแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละบคุคลประกอบ

กนั 

4) ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทํางาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั ซึ่งถือเป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีสําคญัของบริษัทฯ ซึ่งทําให้ผลประการของบริษัทฯ สามารถเติบโต

แบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยบริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
 

(1) กระบวนการสรรหาบุคลากร 

บริษัทฯ มีการกําหนดคณุสมบตัิของพนกังานอย่างชดัเจนตามลกัษณะงาน ไม่นําความแตกต่างด้านเชือ้

ชาติ สผิีว เพศภาวะ ศาสนา สญัชาต ิภมูิหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมอืง อายหุรือความทพุพลภาพ มาเป็น

ปัจจยัในการพิจารณาและตดัสนิการจ้างงาน โดยจะคดัเลอืกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกระบวนการคดัเลอืกตาม

วิธีการท่ีกําหนดไว้ นอกจากนีห้ากมีตําแหน่งงานวา่งลงหรือมีตําแหนง่งานใหมเ่กิดขึน้ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหา

บคุลากรท่ีเหมาะสมจากพนกังานภายในของบริษัทฯ ก่อนการคดัเลือกจากบคุลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไมม่ีบคุคลท่ี

เหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ มีทศันคติท่ีด ีเข้ากบัองค์กรได้มาร่วมงานกบับริษัทฯ ตามความจําเป็น และความเหมาะสมของแตล่ะ

หนว่ยงาน โดยคํานงึถึงการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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(2) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาบคุลากรทกุระดบั โดยมีนโยบายการพฒันาพนกังานอยา่ง

ตอ่เน่ืองเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภาพ และความสามารถของพนกังานโดยสนบัสนนุทัง้การจดัการฝึกอบรม

ให้แก่พนกังานและมีสวสัดิการสนบัสนนุเร่ืองทนุการศกึษาต่อให้แก่พนกังานโดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 

มีการพฒันาฝึกอบรมพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานใน

การเพ่ิมศกัยภาพในการทํางาน และความรู้ด้านอ่ืนๆ ทัง้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ การพฒันา

บคุลิกภาพของพนกังาน หรือสวสัดิการต่างๆ รวมถึงสง่พนกังานไปอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ี โดยนําความรู้ท่ีได้มาใช้กบัการทํางานหรือปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ 

รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทํางานเป็นทีม รักษาความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานด้วยกันและ

ระหวา่งหวัหน้างานและผู้ปฏิบตัิงาน  โดยในช่วงท่ีผา่นมาบริษัทได้มีการจดัเก็บชัว่โมงการอบรมของพนกังาน 

  

ปี จาํนวนพนักงาน / คน จาํนวนการอบรมรวม (ชม.) จาํนวน ชม./คน 

2559 396 5,203.5 ชัว่โมง 13.1 ชัว่โมงตอ่คน 

2560 706 8,930.0 ชัว่โมง 12.6 ชัว่โมงตอ่คน 

2561 949 12,480.0 ชัว่โมง 13.2 ชัว่โมงตอ่คน 

 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาและส่งเสริมความรู้แก่พนกังาน รวมไปถึงเร่ืองของการสร้างความสขุในการ

ทํางาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทัง้ปี เพ่ือให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริมการสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีของพนกังานในองค์กร เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน ลดปัญหาเร่ืองของการสื่อสารระหว่าง

แผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตา่งๆ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม)  

 

(3) การจ่ายผลตอบแทนในการทาํงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมตามศักยภาพ ตําแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพ่ิม

คา่ตอบแทนตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน ซึง่

สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนท่ีพนกังานได้รับ

เป็นประจําทกุเดือนแล้ว ในทกุต้นปี บริษัทฯ จะกําหนดเป้าหมายการทํางานท่ีชดัเจนร่วมกบัพนกังานโดยมีดชันีชีวดั

ความสําเร็จ (KPI) ในการคํานวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจําปี (โบนสั) ทัง้ยงัจดัให้มีสวสัดิการอ่ืนๆ แก่พนกังาน 

และมีกิจกรรมสําหรับพนกังาน เช่น จดังานปีใหมแ่ละจบัสลากให้รางวลัพิเศษกบัพนกังานจํานวนมาก และกิจกรรม

งานเลีย้งกลางปีเพ่ือมอบรางวลัให้แก่พนกังานและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในองค์กร (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน

หวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

 

(4) สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

บริษัทฯ จดัให้มีระบบการทํางานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีทํางานอย่างเหมาะสม 

เช่น การกําหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภยับริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ โดยกําหนดให้พนกังานต้องสวมหมวก

นิรภยัทกุครัง้เมื่ออยู่บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ เพ่ือระบบป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบตัิงาน 
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การจดัให้มีสถานท่ีทํางานท่ีสะอาดเพ่ือความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้จากอคัคีภยั และโรคภยั เป็นต้น 

ในสว่นของพนกังานบริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล (รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัข้อ ความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม) 
 

3. ลูกค้า :  บริษัทฯ เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ มีความกระตือรือร้น  

พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตัง้ใจ และใสใ่จ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบั

สินค้าของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ดูแลผู้ รับบริการดจุญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และ

น่าเช่ือถือ เน้นรักษาความลบัของลกูค้า และไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดย

มิชอบ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิพืน้ฐานของผู้บริโภค อาทิ การผลิตท่ีอยู่อาศยัท่ีมี

คณุภาพ และบริการหลงัการขายท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุ 

อีกทัง้ยงัมุง่มัน่ทําการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างนวตักรรมของโครงการอาคารชดุให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 

(Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดท่ีคุ้มค่า (Best Function Unit Plan 

Design) จัดตัง้ Call Center เบอร์ 02 300 0000 เพ่ือตอบคําถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสยัเพ่ือเป็น

ช่องทางให้ลกูค้าสามารถติดตอ่กบับริษัทฯ ได้โดยตรง 

4. คู่ ค้า :  การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิต่อคู่ค้าตาม

สญัญาท่ีตกลงกนัและยดึมัน่ตามหลกักฎหมาย และปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามหลกักการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(CG) โดยบริษัทฯ มีการจดัทําคู่มือการปฏิบตัิงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ในการ

จดัซือ้ จดัจ้างผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมา ท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือให้คู่ค้าของบริษัทได้มีโอกาศเข้ามาประมลู

งานตามขัน้ตอน และเป็นการคดัเลอืกคูค้่าท่ีเหมาะตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด 

5. คู่ แข่ง :  บริษัทฯ ยึดหลกัการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี ไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริตเพ่ือ

ทําลายคูแ่ขง่ทางการค้า การแขง่ขนัจะไปเป็นอยา่งเป็นธรรม  

6. เจ้าหนี  ้:  บริษัทฯ ปฏิบัติตามสญัญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือชําระหนีใ้ห้กับเจ้าหนีท่ี้ให้การ

สนบัสนนุเงินกู้ของบริษัทฯ 

7. สังคม :  บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม รวมทัง้ให้

การสนบัสนนุกิจกรรมในชุมชนเพ่ือเกือ้กูลสงัคมในวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม เป็นไปตามโครงการ

ช่วยเหลือสงัคม (CSR) ท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการตลอดมา อีกทัง้จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา และจะดแูลเอาใจใสเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม มีนโยบายท่ี

ให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

 

5.2  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธิภาพในการดแูลผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วย

กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
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จดหมาย ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

 ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  

เลขท่ี 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา  

กรุงเทพมหานคร 10260  

เว็บไซต์  http://www.origin.co.th > Whistleblower 

สาํหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรงทาง   

E-mail ในระบบของบริษัทฯ หรือ กลอ่งสือ่สารภายในองค์กร ท่ีจะสือ่สารโดยตรงกบัผู้บริหารระดบัสงู 

 

5.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

ผู้มีสว่นได้เสียท่ีมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สามารถ

ร้องเรียน ได้ท่ี Email: Whistleblower@origin.co.th ทัง้นีบ้ริษัทฯ กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลบัของข้อมลูเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแส 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะนําเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 

 

 5.4   ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ มีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มอ่ืนๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น 

เอกสารเผยแพร่ หนงัสอืพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ การจดัประชุมและการแถลงข่าวตา่งๆ รวมทัง้การใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ท่ี

สามารถรับ-สง่ข้อมลูได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว รวมทัง้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเร่ืองดงักลา่วด้วย 

 

 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบายท่ีดําเนินธุรกิจโดยให้ความสาํคญัในการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ และยดึมัน่

คณุธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางใน

การประพฤติปฏิบตัิท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน 

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ 

ดงันัน้ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทในทกุรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้แสดง

เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) เพ่ือการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรกําหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดสาํหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ได้กําหนดหลกัปฏิบตัิสาํคญัเพ่ือเป็นแนวทางในการนําไป

ปฏิบตัิ กลา่วคือ ไม่กระทําหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่า่กรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริต

หรือคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด  จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในช่วยให้บริษัทฯ 

บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และช่วย

ค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คําแนะนําในการพฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนว
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ทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

บริษัทฯ ให้ความมัน่ใจต่อนกัลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทนัเวลา 

โปร่งใส และเท่าเทียมกนั ทัง้ข้อมลูทางการเงินและผลการดําเนินงาน สว่นข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้รับการดแูลโดยกฎระเบียบ 

ข้อบงัคบั ตลอดจนวิธีปฏิบตัิของบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัไม่ให้ความลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหลไปยงัคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกําหนด

ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมลูผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แล้ว 

ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นําเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่งช่วยให้ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ ท่ีสนใจ

สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมกนัและเช่ือถือได้ 

 บริษัทฯ กําหนดให้มีหนว่ยงานและบคุคลท่ีจะประสานและให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทนุกบับริษัทฯ และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ยงัเปิดโอกาสให้มีการชีแ้จงพบปะและตอบข้อซกัถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ 
 

6.1   การรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศท่ีเสนอตอ่

ผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงินรวมทัง้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจดัทํางบการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการตรวจสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด

และมีความเป็นอิสระดแูลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ จดัการดแูลให้รายงาน

ทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถกูต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัเพียงพอครบถ้วน สมเหตสุมผล 

และเป็นท่ีเช่ือถือได้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทําหน้าท่ีตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ 

เพ่ือให้มีการบนัทึกข้อมลูท่ีถกูต้องครบถ้วน มีการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและมีความสจุริตตามนโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนด 

และไม่ดําเนินการใดอนัเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่ทาง

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงติดตามผลจากการเข้าตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมออีกด้วย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษัทฯ 

มีรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องชดัเจน และทนัเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผย

ข้อมลูให้ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ตามข้อกําหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีท่ีมีรายการท่ีเก่ียวโยงหรือ

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้พิจารณาความเหมาะสมและ

ความสมเหตสุมผลก่อนท่ีจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 

 6.2   การบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทําหน้าท่ีพิจารณาและนําเสนอนโยบาย 

แผนงาน และผลการปฏิบตัิงานตามแผนตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสีย่ง ครอบคลมุถึงทกุหนว่ยงานใน
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บริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับวิสยัทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการ

ปฏิบตัิงานด้านอ่ืนๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการ

แก้ไขและผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน และกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล 

 ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทท่ีสําคัญตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ี

ขยายตวัอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกองค์กร เน่ืองจากปีท่ีผ่านมามีมาตรการ นโยบายต่างๆ ท่ี

สง่อาจผลกระทบตอ่การขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ดงันัน้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งร่วมกบัฝ่ายจดัการได้ร่วมกนั

หาแนวทางให้ข้อเสนอแนะมาตรการท่ีครอบคลมุเพ่ือให้บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสีย่งและจดัเตรียม

แนวทางในการปอ้งกนัอยา่งถ่ีถ้วน  

 

 6.3   การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้านทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การ

ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการปกป้องรักษา และดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จดัให้มีการกําหนดลําดบัขัน้

ของอํานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกําหนดระเบียบการ

ปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์ให้สอดคล้องกบัการบริหารงาน โดยบริษัทฯ มีหนว่ยงาน

ตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมินระบบควบคุมภายใน และสอบทานการปฏิบัติงานทัง้หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน

สนบัสนนุให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

นํามารายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นสจํากัด ท่ีเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ เพ่ือ

สนบัสนนุการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลยิ่งขึน้ และในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีการ

กําหนดการตรวจสอบภายในตามหน่วยงานและมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบฉพาะทางเข้ามาดรูะบบการทํางาน การบริหารงาน

ของแตล่ะหนว่ยงานอีกด้วย 

 

 6.4   การทาํรายการของกรรมการ 

1)   บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น การถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ ให้ทราบทกุครัง้ 

2)   บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3)   บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายว่าการทํารายงานระหว่างกันท่ีสําคญัต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณานโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายงานของกรรมการตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือเป็นการทบทวนหรือปรับปรุงหลกัเกณฑ์ อาทิเช่น การแจ้งลว่งหน้าก่อนมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การ

รับทราบระยะเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น  
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1  เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีเลขานกุารบริษัทขึน้ โดยแตง่ตัง้ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย ทําหน้าท่ีเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุตาม

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1)  ให้คําแนะนําและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2)  ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและข้อแนะนําของ

คณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบตัิ 

3)  รับผิดชอบในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสาํคญัตา่ง ๆ 

4)  กํากบัดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง 

5)  ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 

6)  ติดตอ่สือ่สารกบัหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 

7.2  งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่ม ทัง้พนักงาน ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้

นกัวิเคราะห์อยา่งเทา่เทียมกนั เป็นธรรม และทัว่ถึง ผา่นกิจกรรมสือ่สารท่ีหลากหลาย 
 

  ข้อมลูติดตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นางสาวฐิติมา  กลุจิตติอมร 

หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีอยู ่ :  ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขท่ี 4345 ถนนสขุมุวิท  

   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  

 อีเมล์  : ir@origin.co.th 

 เวบ็ไซต์    : www.origin.co.th 

 โทรศพัท์  :  (662) 030 0000 

 Fax  : (662) 398 9994 

 
 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น  

 ในสว่นนี ้แตเ่ดิมบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนในหมวดสทิธิของผู้ ถือหุ้น

ซึง่สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัินี ้
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8.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นจึงให้ความสําคญั เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นทุก

รายด้วยความเป็นธรรม ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง สิทธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ

อย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ

บญัชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับสว่นแบ่งกําไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียม 

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิท่ีจะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียม

กนั ตลอดจนการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงได้อยา่งเตม็ท่ี และในกรณี

ท่ีมีเหตกุารณ์ใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศให้

ทราบโดยทนัที ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีกฎหมาย

กําหนด เพ่ือคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ 

 

 8.2  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.) ในการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะกําหนดวนั เวลาและสถานท่ีจัด

ประชุมทัง้ในเร่ืองสถานท่ี และเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วม

ประชมุ โดยบริษัทฯ จะไมจ่ดัประชมุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และจะเร่ิมประชมุในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและสะดวกกบัการเข้าร่วม

ประชุม และผู้ ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งหลกัฐานการลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ล่วงหน้าเพ่ือตรวจสอบ

ความถกูต้องก่อนวนัประชมุ นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะเลอืกสถานท่ีจดัประชมุท่ีสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 2 ครัง้ โดยจัดประชุม ณ ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค

เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางมาประชุมได้สะดวก

เน่ืองจากมีระบบขนสง่มวลชน ทางด่วนศรีรัช และทางด่วนบางนา ตามลําดบั ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดัสง่แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืเชิญประชมุทกุครัง้  

2.) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่าง

ครบถ้วนลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระ

ต่างๆ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้า

ร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุโดยจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า

ไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการเผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการ

ประชมุตามวาระตา่งๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบน website ของบริษัทฯ อยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุอีกด้วย 

ทัง้นีใ้นวนัประชมุ ทางบริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีและตวัแทนของท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือทําการตรวจสอบความถกูต้อง

ครบถ้วนของหนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น สาํเนาบตัรประชน สาํเนาหนงัสอืเดินทาง หรือบตัรข้าราชการใน

กรณีบคุคลธรรมดา และหนงัสอืรับรองบริษัท สาํเนาบตัรกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ในกรณีนิติบคุคล 
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3.) บริษัทฯ จดัเตรียมอากรแสตมป์เพ่ือติดในหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ หรือกรรมการอิสระโดยไมค่ิด

คา่ใช้จา่ย ณ จดุรับลงทะเบียน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

4.) บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยประธาน

กรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ นอกจากนีย้งัมีผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชีภายนอกหรือตวัแทน ท่ี

ปรึกษากฎหมายหรือตวัแทน เข้าร่วมประชมุเพ่ือรับฟังความเห็น ตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

5.) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงจํานวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชุม ทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและมอบฉันทะเพ่ือรับทราบถึงองค์ประชุมท่ีเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนีท้าง

ผู้ดําเนินการประชุมจะอธิบายวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่ีประชุมจะพิจารณา

และลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีกําหนด โดยไมเ่ปลีย่นแปลงข้อมลูสาํคญั หรือเพ่ิมวาระการประชมุในการประชมุอยา่งกะทนัหนั 

และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชุมด้วย โดยในปี 

2561 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมม่ีการเพ่ิมวาะอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุให้ทางท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

และในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ บริษัทฯ ใช้วิธีการลง – นบัคะแนนเสียงแบบบาร์โค้ด (Barcode) โดยก่อน

เร่ิมประชุม ผู้ดําเนินรายการจะขอตวัแทนผู้ ถือหุ้นเพ่ือมาทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจนบัและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม

สามญัประจําปี และวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยมีการเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมทกุครัง้ และมีการแจ้งวิธีการลง – นบัคะแนน

เสยีงก่อนการประชมุ และในทกุวาระการประชมุ ประธานท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นอยา่ง

เท่าเทียมกัน ก่อนท่ีจะทําการลงคะแนนและเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 

พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

6.) บริษัทฯ เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนําข่าวสารต่างๆ และ

รายละเอียดไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชมุลว่งหน้า เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวกและครบถ้วน  

7.) การจดบนัทึกรายงานการประชุม ให้บนัทึกให้ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกประเด็นซกัถามและ

ข้อคิดเห็นท่ีสําคญัไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และบริษัทฯ จะนํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงนําส่งรายการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผู้ ถือหุ้น หรือนําสง่ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

8.) ภายหลงัการประชมุ บริษัทฯ จะทําการแจ้งมติการประชมุผุ้ ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงในแตล่ะวาระให้ผุ้ ถือหุ้น

รับทราบ ผา่นการแจ้งขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.origin..co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุ และไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุได้รับทราบผลการประชมุโดยทนัทีและเทา่เทียมกนั 

9.) เพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) 

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ปอ้งกนัปัญหาเร่ืองเช็คชํารุด สญูหาย หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้นลา่ช้า 
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บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในด้านต่างๆ และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือ

ลดิรอนสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  

8.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น    

  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าท่ีในการดแูลให้ผู้บริหารและพนกังาน ทํางานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีความสาํนกึ

ในหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตัิงาน เพ่ือทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือถือ และยอมรับในการตดัสินใจว่าการ

ดําเนินการใดๆ กระทําด้วยความเป็นธรรม และคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย 

          นอกจากนี ้ยงัต้องให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนไมว่า่จะด้วยการแสดงความเห็น ให้

ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัตา่งๆ รวมทัง้การเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท และ

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  การจดัสรรกําไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี

ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามความเป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทัง้นี ้

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี และต้อง

นําเสนอนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย 

และบริษัทฯ จะทําการแจ้งมติการประชุมผุ้ ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผุ้ ถือหุ้นรับทราบ ผ่านการ

แจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.origin..co.th รวมถึงการจดัทํารายงานการประชมุ

ฉบบัสมบรูณ์ท่ีมีการบนัทึกรายละเอียดการประชมุอย่างถกูต้องครบถ้วนให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้ามาตรวจสอบและแจ้งแก้ไขได้

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัททําการเผยแพร่รายงานการประชมุให้รับทราบ 

9.2    คณะกรรมการชุดย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุ

ยอ่ยจํานวน  4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี ประธานกรรมการ  

2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ  

4.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ  

5.  นางอารดา จรูญเอก กรรมการ  

6. นางกมลวรรณ วิปลุากร * กรรมการ  

7. นายพส ุลปิตภลัลภ ** กรรมการ 

8.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  

9. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ 

10.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการอิสระ  
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รายชื่อ ตาํแหน่ง 

11.  นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ  

**แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม 2560 แทนนายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ซึง่ลาออกเม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม 2560 

*แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561  แทนนางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง ซึง่ลาออกเม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561   

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

(1) วาระการดํารงตําแหนง่ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา  ถ้า

จํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ี

จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ

คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้โดยท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

4. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีง 

5. ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

(2) ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2557 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 

2557 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และ

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และกําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ 

ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัทํา 

3. ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารงานและการจดัการของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณของบริษัท  

5. ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยนําระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดั

ให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้ สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุม

สามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

8. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการกํากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการ

ปรับใช้นโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้วา่บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่น

เก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 

9. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และ

กํากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธี

ควบคมุเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

10. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง เข้าดํารงตําแหนง่ ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ และ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และการกําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

11. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้ เพ่ือ

ช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทํา

ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิ

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดทํากบับริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

12. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึง่

อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้

บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
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เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เมื่อ

เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณา

และอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทําขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง) เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณา

และอนมุตัิไว้แล้ว 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายสหสั  ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์  รัตนวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ    1 แตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 ทดแทนนางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 

โดยมนีางสาวรัมภ์รดา  แข็งแรง ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ

นา่เช่ือถือของงบการเงิน  

(1) วาระการดํารงตําแหนง่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง เท่ากบัวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีท่ีตําแหนง่กรรมการตรวจสอบ

ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดยบคุคลท่ีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

(2) ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ท่ี1/2557 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 และครัง้ท่ี 11/2559 

เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

1.  รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

-  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงิน

อยา่งถกูต้องนา่เช่ือถือและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ และบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีกฎหมาย

และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
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-  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือประกอบความเห็นตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

-  สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

-  จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. การควบคมุภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสีย่งและมาตรการในการจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 

-  สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

3. การตรวจสอบภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและกํากับให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาเสนอแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

-  พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

-  อนมุตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปีเพ่ือให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภทและ

ระดบัความเสีย่งของบริษัทฯ 

-  สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ 

-  ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบ

บัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกันรวมทัง้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มี

ความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั 

4. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

-  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

-  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า

รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

5. การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงันี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
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(ข) ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง และความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) พิจารณา และสอบทานการตรวจสอบภายในและพิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจําปี 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชีภายนอก 

(ฉ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ช) จํานวนการประชมุ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ซ) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

และให้ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(ฌ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(ญ) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ 

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ

กระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือบริษัทฯ 

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรได้แก่รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายในการฝ่าฝืน

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น 

7.  หน้าท่ีอ่ืนๆ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระได้ ในกรณีจําเป็นโดย

บริษัทฯ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 

-  ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนมุตั ิ

 -  ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นีใ้นปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีครอบคลมุในสว่น

ของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เสมือนเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CG Committee) ควบคู่กบัขอบเขต

และหน้าท่ีตามกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการแตง่ตัง้เลขานกุารสาํหรับสว่นงานกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีเป็นการเฉพาะโดยทํางานควบคูก่บัเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2558 เมื่อวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้   

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยมนีายวาทยทุธ์ ทองพรหม ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(1) วาระการดํารงตําแหนง่ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ง เท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งของ

คณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมา

ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือให้กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนแทนจะอยูใ่นตาํแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนซึง่ตนทดแทน 

(2) ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

1.  พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมทัง้คดัเลือกบุคคลและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือนําเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 

และผู้บริหารระดบัสงู 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นผู้อนมุตัิ

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดบัสงู และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้

คณะกรรมการบริษัทนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

และจดัทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท

ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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5. จัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการ

ประเมินประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.2.4  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการบริหาร 

3.. นางอารดา จรูญเอก กรรมการบริหาร 

4. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ กรรมการบริหาร 

5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร 

6.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว1 กรรมการบริหาร 

7. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ2 กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ 1 แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 2559 ทดแทนนายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ 

2 แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 2559 ทดแทนนางสาวศิรินทรา จริยคณุ 

โดยมีนางสาววาริศา วาระแกน่ทราย ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

(1) วาระการดํารงตําแหนง่ 

คณะกรรมการบริหารไม่มีวาระการดํารงตําแหน่ง กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท 

แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพ่ือให้กรรมการบริหารมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

กําหนด  

(2) ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของ

บริษัทฯ  ทัง้นี ้การบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลกัเกณฑ์และ

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือคําสัง่ใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมี

หน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ หรือให้

ความเห็นชอบ 
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2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีจดัทําวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปา้หมาย 

แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้าน

ตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาอนมุตักิารใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุของบริษัทฯ  หรือการดําเนินงานตา่งๆ 

เพ่ือการกู้ยืม หรือการขอสนิเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้คํา้ประกนัเพ่ือการ

ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอํานาจอนุมัติท่ีผ่านการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ทัง้นี ้อํานาจอนมุตัิรายการท่ีสาํคญัของคณะกรรมการบริหาร สรุปดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้งบลงทนุและ งบคา่ใช้จ่ายดําเนินการเกินกวา่ท่ีได้รับอนมุตัิตามงบประมาณประจําปีวงเงินไมเ่กิน

ร้อยละ 10 หรือไมเ่กิน 10,000,000 บาท (จํานวนใดตํ่ากวา่) 

- การซือ้ท่ีดินเพ่ือการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทวงเงินไมเ่กิน 400,000,000 บาท 

- การจดัจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการท่ี

ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินไมเ่กิน 400,000,000 บาท 

- การจัดซือ้วัสดุก่อสร้างและอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนา

โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินไมเ่กิน 60,000,000 บาท 

- การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างท่ีปรึกษาโครงการ ผู้ ออกแบบตาม

งบประมาณการพฒันาโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินไมเ่กิน 20,000,000 บาท 

5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

- รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานของผู้ ตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจําปีและงบ

การเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

6. ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าท่ีของตนท่ีกําหนดในขอบเขต 

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี ้จะต้องประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3
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ของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอนัท่ีจะสามารถดําเนินการ

ใดๆ ดงักลา่วได้ 

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 

(หนึง่) เสยีง ในกรณีท่ีเสยีงเทา่กนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิธิออกเสยีงชีข้าดอีก 1 (หนึง่) เสยีง 

8. การลงมติในเร่ืองใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิ หรือเห็นชอบ (แล้วแตก่รณี) ไมน้่อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนเสยีงทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพ่ือลงมตินัน้ 

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเป็นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ่งจะเรียกให้มีการ

ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชมุตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกลา่ววาระการประชุมลว่งหน้าแก่

กรรมการอ่ืนในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทําหน้าท่ีกรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะทํางาน และ/หรือบคุคลใดๆ เพ่ือทําหน้าท่ีกลัน่กรองงานท่ีนําเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ดําเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร หรือ

เพ่ือให้ดําเนินการใดๆ แทน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 

11. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่าง

แทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอํานาจตาม

หนงัสอืมอบอํานาจท่ีให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์

ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  

12. ดําเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2558 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง รวมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

 1. นายสหสั  ตรีทิพยบตุร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 2. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 3. นางอารดา  จรูญเอก กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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รายชื่อ ตาํแหน่ง 

 4. นายเกรียงไกร กรีบงการ  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 5. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดยมนีางสาวรัมภ์รดา  แข็งแรง ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(1) วาระการดํารงตําแหนง่ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้น

ตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 

(2) ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ท่ี 5/2559 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง หรือหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. กําหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสีย่งท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

3. ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลําดบัความเสี่ยง กําหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

เพ่ือให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 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) และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ อาทิเช่น ความเสี่ยง

ด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น 

5. พิจารณา ทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะ และ

ขนาดความเสีย่งในแตล่ะด้านของธุรกรรมท่ีบริษัทฯ ดําเนินการ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจในการเชิญผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือชีแ้จง หรือให้

ข้อมลูเพ่ิมเติมได้ 

9.2.6  คณะผู้บริหาร 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผู้บริหาร1 ของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  

2.  นางอารดา จรูญเอก ประธานอํานวยการ 

3. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร 

4. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานพฒันาธุรกิจ 

5.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน 

6. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานออกแบบผลติภณัฑ์ 

7. นายเกรียงไกร กรีบงการ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบริหารงานก่อสร้าง 

8. นางสาวจารุณี กณุาสทิธ์ิ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายการบญัชี 

หมายเหตุ:   1ตามคํานิยามของ “ผู้บริหาร” ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่กจ. 17/2551 เร่ือง การกําหนดบท

นิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 : โครงสร้างองค์กร ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2557 เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 และครัง้ท่ี 7/2558 เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 

2558 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดงันี ้

1   รับผิดชอบกํากบัดแูลการดาํเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

การประกอบกิจการของบริษัทฯทัง้นีใ้นการบริหารกิจการของบริษัทฯดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามนโยบายข้อบงัคบั

หรือคําสัง่ใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกําหนด 

2 ดแูลบริหารดําเนินงานและปฏิบตัิงานประจําตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

และข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนระเบียบนโยบายแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดโดยท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือผู้ ถือหุ้น 

3 นําเสนอวิสยัทศัน์กลยุทธ์ทางธุรกิจทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแนวทางแผนการดําเนินงาน

งบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือ

ประโยชน์ในการจดัทําเร่ืองดงักลา่วเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและเข้าร่วมการพิจารณาเร่ืองดงักลา่ว

กบัคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 

4 กํากับดูแลการดําเนินงานหรือการปฏิบตัิงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและมีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจดัการรวมถึงความคืบหน้าในการ

ดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

5 นําเสนอเร่ืองท่ีสําคญัต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ อนมุตัิ หรือเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

6 ออกคําสัง่ระเบียบประกาศและบนัทกึตา่งๆเพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบายเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ

รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 
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7 ประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพ่ือให้การดําเนินการทาง

ธุรกิจรวมทัง้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัรวมทัง้นโยบายของบริษัทฯ

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

8 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าใช้จ่ายการดําเนินงานในการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละ

รายการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในตารางอํานาจอนมุตัิท่ีผา่นการอนมุตัิมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ทัง้นี ้อํานาจอนมุตัิรายการท่ีสาํคญัของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สรุปดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้งบลงทนุและ งบคา่ใช้จ่ายดําเนินการเกินกวา่ท่ีได้รับอนมุตัิตามงบประมาณประจําปีวงเงินไมเ่กิน

ร้อยละ 7 หรือไมเ่กิน 7,000,000 บาท (จํานวนใดตํ่ากวา่) 

- การซือ้ท่ีดินเพ่ือการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท วงเงินไมเ่กิน 200,000,000บาท  

- การจดัจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง เพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพฒันาโครงการ

ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท วงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท 

- การจัดซือ้วัสดุก่อสร้างและอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนา

โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท วงเงินไมเ่กิน 30,000,000 บาท 

- การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างท่ีปรึกษาโครงการ ผู้ ออกแบบตาม

งบประมาณการพฒันาโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท วงเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาท 

9 อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสาํคญัๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้

เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

10 มีอํานาจแต่งตัง้คณะทํางานชุดต่างๆเพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดีและโปร่งใสและมีอํานาจใน

การมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอยู่ภายใต้การควบคมุของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

เห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรซึง่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

11 ดําเนินงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ 

ทัง้นีก้ารมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้ จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วง ท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กําหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวโดยเร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ืออนมุตัิต่อไปยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติ
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และเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

9.3   การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ กําหนดนโยบายการกํากบั

ดแูลและการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อม

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถกํากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดแูลให้บริษัทยอ่ย

และบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุ

ของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีนโยบายนีกํ้าหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ซึ่งมีนยัสําคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เป็นเร่ืองท่ีจะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเร่ืองดงักลา่วก่อนท่ีบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจดัประชมุคณะกรรมการ 

และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของตนเองเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือก่อนการทํารายการหรือดําเนินการในเร่ืองนัน้ ในการนี ้ให้บริษัทฯ 

เปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะขออนมุตัินัน้ตามท่ีกําหนดไว้ใน

กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ของคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนโุลมด้วย (เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้ง) อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

1. การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการของบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) 

(1) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  

(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างน้อย

ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารท่ี

บริษัทฯ เสนอช่ือ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไปและดําเนินธุรกิจตามปกติของ

บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแตท่ี่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม

จะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เร่ืองท่ีกรรมการ

และผู้บริหารรายนัน้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองดงักลา่ว 

 ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นท่ีได้รับการเสนอช่ือนัน้ ต้องเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยู่ใน

ระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมี

คุณสมบัติบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
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ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดลกัษณะขาดความไม่

นา่ไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ  

(ข) การพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทยอ่ย 

(ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย เว้นแตก่ารแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัตามข้อ (2) (ฉ)    

(ง) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจําปีของบริษัทยอ่ย 

รายการตัง้แตข้่อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือวา่มีสาระสาํคญั และหากเข้าทํารายการจะมีผลกระทบอย่าง

มีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ดังนัน้  จะต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดรายการท่ีบริษัทย่อยจะเข้าทํารายการ

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจําหนา่ย

ไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ือง การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ใน

เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึง่รายการดงัตอ่ไปนีค้ือ 

(จ) กรณีท่ีบริษัทยอ่ยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการ

ได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีตอ่ผู้ ท่ีก่อความเสียหายแก่บริษัท

ยอ่ย 

(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ซ) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทยอ่ย 

(ฌ) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทยอ่ยกบับคุคล

อ่ืน 

(ญ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระสาํคญั 

(ฎ) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การคํา้ประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง

รับภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บคุคลอ่ืน และ

มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ฏ) การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย  

(ฐ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทยอ่ย

อยา่งมีนยัสาํคญั  

(2) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   

(ก) กรณีท่ีบริษัทยอ่ยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดของรายการท่ี

บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการ
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ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ข) การเ พ่ิมทุนโดยการออกหุ้ น เ พ่ิมทุนของบ ริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้ น  รวมทัง้การลดทุน 

จดทะเ บียนซึ่ ง ไม่ เ ป็นไปตามสัดส่วนการ ถือหุ้ น เดิมของผู้ ถือหุ้ นอันจะเ ป็นผลใ ห้สัดส่วน 

การใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทัง้หมดในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือ

ทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ร้อยละห้าสบิ (50) ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนัน้ 

(ค) การดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/

หรือทางอ้อมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆ 

ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจํานวนเสียงทัง้หมดในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยใน

การเข้าทํารายการอ่ืนใด ท่ีมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยท่ีจะเลกินัน้

เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ

ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ

พิจารณาอนมุติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(จ) รายการ อ่ืนใด ท่ี ไม่ ใช่ รายการธุ ร กิจปกติของบ ริ ษัทย่อยและรายการ ท่ีจะมีผลกระทบต่อ 

บริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของ

บริษัทฯ  (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจําหนา่ยไป

ซึง่ทรัพย์สนิ มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ  

(ฉ) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเร่ืองท่ีอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและการ

ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยท่ีสง่ผล

กระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/

หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

2. กรรมการของบริษัท จะต้องดําเนินการให้บริษัทยอ่ยมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกนั

การทุจริต รวมถึงกําหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีทําให้มัน่ใจได้ว่าการดําเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตาม

นโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทอ่ืน และนโยบายฉบบันีร้วมถึงกฎหมายและประกาศเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท

จดทะเบียน รวมถึงประกาศ  ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน 
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ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการท่ีมีนยัสําคญัอ่ืนใดต่อ

บริษัทฯ และดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคมุดแูลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ซึง่

ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตนดงันี ้

1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือ

ครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 

59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจําหนา่ยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบตุร

ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

2)   กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ จัดทําและเปิดเผย

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัทฯ ต่อสํานกังาน 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และจดัสง่รายงานดงักลา่วมายงัเลขานกุารบริษัท ก่อนนําสง่สาํนกังาน 

ก.ล.ต. ทกุครัง้ ทัง้นี ้ให้จดัทําและนําสง่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้

ให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และจัดทําและนําส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์

ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 

3)   กําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น

สาระสําคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ต้องใช้ความระมัดระวงัในการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชนและในช่วง

ระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลงัจากท่ีข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือเป็น

ความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

ได้แก่การตกัเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น

พนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

4)    กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน ซึ่งตนได้ลว่งรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพ่ือการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย 
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หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืนซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึง่หุ้นหรือหลกัทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัทฯ  ไมว่า่

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่

การกระทําดงักล่าวจะทําเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อ่ืน

กระทําดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  

5)    กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานท่ีลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมลูภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมลูความลบั

ของคูค้่าของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท่ีตนได้รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าท่ีให้บคุคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการ

เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะไมทํ่าให้เกิดผลเสยีหายแก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและคูค้่าของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

6)   กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

มีหน้าท่ีเก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และมีหน้าท่ีในการใช้ข้อมลูภายใน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือประโยชน์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมิให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนําความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอ่ืนท่ีตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้าง 

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั โดยรอบปีบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2559 

และ 31 ธันวาคม 2560 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) ของกลุม่บริษัทฯ คิดเป็นจํานวนรวม1.83 ล้านบาท 2.00 

ล้านบาท ตามลาํดบั โดยไมร่วมคา่บริการอ่ืน (non-audit fee) 

และในปี 2561  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561  เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติแต่งตัง้ บริษัท            

สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชี และอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 2,300,000 บาท  

9.6 การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่-ี 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( Corporate Social Responsibility) 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในรอบปี 2561 

จากวิสยัทศัน์ท่ีมุง่มัน่ในการเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน

ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยจะส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และพันธกิจในการใส่ใจ

รายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทกุๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือสง่มอบสนิค้าและ

บริการท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า รวมทัง้มุง่เน้นท่ีจะพฒันาบคุลากร และองค์กรให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกบั คูค้่า ลกูค้า 

ผุ้ ถือหุ้ น พันธมิตร พนักงาน และสังคม ทําให้บริษัทฯ ยึดมั่นและปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนนําแนวคิดดังกล่าวมา

เปลีย่นเป็นกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้

 

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่คณุสมบตัพืิน้ฐานท่ีสาํคญัท่ีสดุของการเป็นบริษัทท่ีเติบโตอยา่งยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล คือ

การดําเนินงานด้วยความถกูต้อง โปร่งใส ยตุิธรรม การมีจริยธรรมท่ีด ีดแูลเอาใจใสต่อ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 

เป็นหลกัการทํางานท่ีบริษัทฯ ยดึถือมาโดยตลอด และมีแนวการปฏิบตัิอยา่งชดัเจนทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ได้แก ่

 

ภายในองค์กร 

- การดูแลพนกังานให้มีสขุภาพร่างกาย และจิตใจท่ีดี โดยมีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเหมาะสม พฒันาความรู้

และทักษะของพนักงานทุกระดับอย่างสมํ่าเสมอ ยึดหลกัการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเป็นปัจเจกชนของ

พนกังาน และสง่เสริมให้พนกังานมีจิตสาธารณะและมีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม สงัคม เยาวชนและ

ผู้ ด้อยโอกาส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมได้มีโอกาสเข้าร่วมทํางานกบั

บริษัทฯ โดยปราศจากอคติด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ และอาย ุ

 

ภายนอกองค์กร 

- บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่คูค้่า พนัธมิตร ด้านลขิสทิธ์ิทางปัญญาและเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน โดยด้านพนัธมิตรและคู่

ค้า มีการจัดซือ้จัดจ้างท่ีเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส โดยคดัเลือกผู้ รับเหมาด้วยความเท่าเทียม เปิดโอกาสให้มีการ

แขง่ขนั อยา่งเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิหรือเอนเอียงเพราะความแตกตา่งทางร่างกาย จิตใจ เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ

การศึกษา รวมทัง้ ไม่มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถือเป็นความลบัในทางธุรกิจ อาทิเช่น เง่ือนไข ราคา ให้กบัทางคู่ค้าของ

บริษัทฯ ด้านเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินมีการให้ความซื่อสตัย์ในการชําระเงินตรงตามเวลาท่ีตกลงตามสญัญา ด้าน

ทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ บริษัทฯ มีนโยบายให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบถกูลขิสทิธ์ิเทา่นัน้ และรูปภาพท่ี

เผยแพร่ในสื่อต่างๆ อาทิ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา โบรชวัร์ เป็นภาพท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย หรือได้รับการ

อนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธ์ิแล้วทัง้สิน้ 
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10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีนโยบายไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับ

ดําเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนบัสนนุการคอร์รัปชนัโดยการเรียกร้อง หรือยอมรับ หรือเข้าไปมีสว่นร่วมกบัการคอร์รัปชนั

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพ่ือนและคนรู้จกั หรือเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ โดย

ครอบคลมุทกุธุรกิจ ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วกระทําหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือให้ได้มา 

หรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไมถ่กูต้อง และบริษัทฯ จะไมล่ดตําแหนง่ ลดโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธ

การคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทํานัน้จะส่งผลให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม ตลอดจนให้มีการสอบทานการปฏิบตัิ

ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนันีอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงธุรกิจระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อกําหนด

ของกฎหมาย และภายใต้ศีลธรรมอนัดี ทัง้นี ้หากมีการฝ่าฝืนกระทําการใดๆ อนัเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความ

ร่วมมือกบัการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้และ/หรือข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมื่อวนัท่ี 6 มิถนุายน 2561 

โดยให้ความสําคญัและความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลกัการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มีการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือให้

องค์กรเติบโตได้อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 

ซึง่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูได้จดัทํานโยบายและมาตรการตอ่ต้านคอรัปชนัเพ่ือกําหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ และให้แนวปฏิบตัิสาํหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ยดึถือและปฏิบตัิโดยทัว่กนั พร้อมทัง้สือ่สาร

ให้คูค้่า ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ทราบถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ดงันี ้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะไมก่ระทําหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่า่กรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตาม

มาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีหน้าท่ีปฏิบตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ต้านการทจุริตหรือ

คอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนํามาตรการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไปสือ่สาร

และปฏิบตัิตาม 

- สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีซื่อสตัย์และยดึมัน่ในความเป็นธรรม 

- จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานภายในองค์กร เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานมีความซื่อสตัย์สจุริตต่อหน้าท่ี และพร้อมจะ

นําหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงานด้วยความ

เคร่งครัดทัง้องค์กร 

- บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารงานบคุลากรท่ีสะท้อนถึงความมุง่มัน่ของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทจุริต

หรือคอร์รัปชัน่ตัง้แตก่ารคดัเลอืก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่นตาํแหนง่ 
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- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ บรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อกําหนด และ

กฎระเบียบของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้ ช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คําแนะนําในการพัฒนาระบบการ

ปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- การให้สิง่ของ ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรองในโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพงึปฏิบตัิตอ่

กนั หรือปฏิบตัิตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบตัิท่ีไมส่ร้างความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือขดักบัข้อกําหนดตาม

กฎหมาย ซึ่งกําหนดราคาหรือมีมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพนับาท) หรือตามสมควรแก่ผู้ รับ โดยต้องขออนุมตัิ

จากผู้บงัคบับญัชาตามอํานาจอนมุตัิก่อนดําเนินการ โดยให้ระบผุู้ รับให้ชดัเจนในการขออนมุตัิคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

- ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ในการกําหนดให้ทกุหน่วยงานท่ีเป็นคูส่ญัญากบัภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบญัชีรายรับ – 

รายจ่ายตอ่สาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) 

- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน แสดงความคิดเห็นสําหรับพนกังาน รวมไปถึงการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ภายในบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งผา่นกลอ่งรับความคิดเห็นของบริษัทฯ    

- บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทจุริตให้กบับคุลภายนอก หากพบเห็นการกระทําความผิดของพนกังาน 

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

- ให้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินในกรณีท่ีต้องรายงานการทําธุรกรรมท่ีเข้าเกณฑ์ ของสํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 

โดยนโยบายดงักลา่วได้มีการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรผา่นทางช่องทางตา่งๆ ได้แก่ ไลน์ เวบ็ไซต์ภายใน

องค์กร เว็บไซต์หลกัของบริษัทฯ ปา้ยประชาสมัพนัธ์ และจดหมายถึงคูค้่า 

 

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครอบสิทธิเสรีภาพ ตลอดจน

ปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งเสมอภาค และตอ่ต้านการกระทําอนัเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

- บริษัทฯ มีการว่าจ้างพนกังานโดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัองค์กรและตําแหน่งงาน ภายใต้แนวคิดการ

บริหารจดัการทรัพยากรบคุคล ทัง้นีบ้ริษัทฯ สนบัสนนุให้เกิดการจ้างงานอยา่งเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตัิอนัมีเหตุ

มาจากความแตกตา่งทางด้านเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การศกึษา ฐานะทางเศรษฐกิจ สงัคม และไมส่นบัสนนุการบงัคบั

ใช้แรงงาน (Forced Labor)  ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) และไม่ทําธุรกรรมใดๆ กับคู่ค้าหรือผู้ผลิตท่ี

กระทําการดงักลา่ว และเก็บข้อมลูเฉพาะบคุคลทกุอยา่งเป็นความลบั 

- บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน ซึ่งครอบคลมุถึงการมีอิสระในการแสดงความเห็นโดย

ปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมลูหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีอยา่งเสรี 

http://www.origin.co.th/
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- ในการคดัเลือกบุคคลเข้าทํางาน การเลื่อนตําแหน่ง การมอบหมายงาน บริษัทฯ จะคดัเลือกด้วยความสามารถท่ี

แท้จริง ไมเ่ลอืกปฏิบตัิอนัมีเหตมุาจากความแตกตา่งทางด้าน เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสงัคม 

 

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ตามท่ี บริษัทฯ มีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ไมว่า่จะเป็นในด้านรายได้ และขนาดขององค์กร แตบ่ริษัทฯ ก็ไม่

ละเลยท่ีจะคํานึงถึงความสําคญัของบุคลากร การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมในทกุๆด้าน เปิดโอกาสให้พนกังานได้มี

อิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง มีการกําหนดแนวปฏิบตัิการจ้างงาน การจ่ายคา่ตอบแทน สวสัดิการ และ

สทิธิแรงงานอยา่งเทา่และเป็นธรรม โดยกําหนดหลกัการในการสรรหา คดัเลอืกเพ่ือวา่จ้างพนกังานอยา่งเป็นธรรม ดงันี ้

  

10.4.1 การสรรหา 

การวา่จ้างพนกังานโดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัองค์กรและตําแหนง่งาน ภายใต้แนวคิดการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลในแบบ Origin Culture ท่ีมุ่งเน้นความเป็น Professional & Friendly โดยไม่มีข้อจํากัดเร่ืองเพศ อายุ 

หรือ ประวัติการศึกษา ด้วยความเช่ือมั่นว่าศักยภาพในการทํางานของคน สามารถพัฒนาได้ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่ง

กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสม ซึ่งได้แก่ การจัดให้มีการทดสอบความรู้ตามตําแหน่งงานเพ่ือวดัความรู้

ความสามารถของผู้สมคัร การวดัทศันคติในการทํางาน การวดัความถนดัในการทํางานในแต่ละตําแหน่งงาน เพ่ือมุ่งเน้นให้

พนกังานทํางานอย่างประสบความสําเร็จและมีความสขุ กลา่วคือได้ทํางานท่ีถนดัและรักในงานท่ีทํา บริษัทฯ ให้ความสําคญั

กับกระบวนการสมัภาษณ์คัดเลือกเพ่ือให้มั่นใจว่าได้รับบุคลากรท่ีเหมาะสมกับองค์กรมาทําร่วมเป็นทีมงาน โดยการใช้

เคร่ืองมือ Competency Based Interview มาเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดแผนงานสรรหาเชิง

รุกเพ่ิมเติม ทัง้การจดังาน Interview Day โครงการ Friends get Friends หรือการเข้าร่วมงานจดัหางานต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

รวมทัง้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกบัสถาบนัการศึกษาชัน้นําเพ่ือร่วมพฒันานิสิตนกัศึกษาให้เป็น

บคุลากรท่ีมีความพร้อมสาํหรับการเข้าสูต่ลาดแรงงาน ได้แก่ การร่วมบรรยายในสถาบนัการศกึษาชัน้นําเพ่ือให้ความรู้กบันิสิต

นกัศกึษาในสาขาวิชาตา่งๆ และเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษากบัหลายสถาบนัการศกึษา 

 

 10.4.2 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละกลุ่มให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายเพ่ือบรรลุ

วตัถปุระสงค์ร่วมกนัแบบ Win – Win ทัง้องค์กรและพนกังาน ในปี 2561 มีพนกังานจํานวน 949 คน มีการอบรมทัง้หมดจํานวน

รวม 12,480 ชัว่โมง เทียบเป็น 13.15 ชัว่โมงต่อคนต่อปี โดยมีชัว่โมงการฝึกอบรมเพ่ิมขึน้จากปี 2560 คิดเป็น 7.14 เปอร์เซนต์ 

โดยบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน แบง่เป็นกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้  

 

- การฝึกอบรมสาํหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้กําหนดให้มกีารอบรมสาํหรับพนกังานใหม ่ เพ่ือให้พนกังานใหมไ่ด้

เข้าใจถงึวฒันธรรมองค์กร ข้อมลูพืน้ฐานขององค์กร และหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมถงึได้ทราบข้อมลูทางด้านสทิธิประโยชน์และสวสัดิการตา่งๆ ท่ีพนกังานจะได้รับ เพ่ือให้พนกังานสามารถเรียนรู้

และปรับตวัเข้ากบัองค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ในหลกัสตูร Onboard Training Program และจดัให้พนกังานใหม่
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เข้าร่วมโครงการ Origin School ซึง่เป็นโครงการท่ีจดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพาพนกังานเข้าใหมไ่ปศกึษาดงูานใน

โครงการตา่งๆของบริษัทฯ โดยตลอดระยะเวลาในการศกึษาดงูาน พนกังานจะได้รับคาํแนะนําจากทีมผู้จดัโครงการ 

และทีมผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะทําให้พนกังานเข้าใจถึงธุรกิจ และสภาพแวดล้อมในการทํางานทัง้ในฝ่ายของตนเอง 

และฝ่ายอ่ืนๆ มากขึน้  

- การฝึกอบรมสาํหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ จดัให้มีการสาํรวจความจําเป็นในการฝึกอบรมและพฒันา เพ่ือ

รวบรวมข้อมลูท่ีได้มาจดัทําแผนการพฒันาสูค่วามเป็นมืออาชีพในงาน (Professional Development Program) เพ่ือ

นําไปใช้ในการอบรมพนกังานรายบคุคล (Individual Development Program) และ บริษัทฯ ได้วา่จ้างครูตา่งชาต ิ

สาํหรับจดัทําหลกัสตูรพฒันาภาษาองักฤษให้กบัพนกังานในทกุระดบัตําแหนง่ เพ่ือให้พนกังานของบริษัทฯ ทกุคนได้

มีโอกาสเข้าถงึการพฒันาภาษาองักฤษเพ่ือใช้ในการติดตอ่ประสานงานหรือใช้ในชีวติประจําวนั  

- การฝึกอบรมสาํหรับพนักงานในระดับบริหาร บริษัทฯ คาํนงึถงึความสาํคญัของบทบาทความรับผิดชอบของ

พนกังานในระดบับริหาร ไมว่า่จะเป็นผู้บริหารระดบัต้น ระดบักลาง และระดบัสงู จงึได้มีการกําหนดแผนการพฒันา

ภายใต้โปรแกรม Origin Leadership Development โดยได้จดัทําโปรแกรมสาํหรับผู้บริหาร 3 ระดบั ดงันี ้ 

- หลกัสตูร Coach / Mentor & Situational Leadership สาํหรับผู้บริหารระดบัต้น ซึง่ได้แก่ ระดบั Manager 

ถึง Assistant Vice President 

- หลกัสตูร Leadership as a Change Agent สาํหรับผู้บริหารระดบักลาง ซึง่ได้แก่ ระดบั Vice President ถงึ 

Senior Vice President 

- หลกัสตูร Visionary Leadership สาํหรับผู้บริหารระดบัสงู ซึง่ได้แก่ ระดบั Executive Vice President ขึน้ไป 

- พนักงานกลุ่ม Talent & Successor บริษัทฯ ได้กําหนดแผนในการพัฒนาพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานและ

พฤติกรรมในการทํางานในระดบัดีเยี่ยมอยา่งตอ่เน่ือง จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมหลกัสตูรการพฒันาเพ่ือเป็นผู้สืบ

ทอดตําแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไปในอนาคต 

 

10.4.3 การจ่ายผลตอบแทนในการทาํงาน 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานให้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม ตามคุณวฒุิ  ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางาน โดยเงินเดือนขัน้ตํ่าของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขัน้ตํ่าท่ีรัฐบาลกําหนด 

รวมทัง้มีการกําหนดโครงสร้างเงินเดือนเพ่ือให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานอีกด้วย 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัท่ีทําการสาํรวจอตัราคา่จ้างคา่ตอบแทนเป็นประจําทกุปีเพ่ือให้แนใ่จวา่โครงสร้างเงินเดือน

เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ในตลาดแรงงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดให้มีการพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือนประจําปีและ

โบนัสให้แก่พนักงานปีละ 1 ครัง้ โดยนําระบบ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicator (KPI) เพ่ือความ

ชัดเจนในเป้าหมายและผลงานของพนักงานแต่ละคน รวมถึงการประเมินผล 360 องศาตาม Core Competency ซึ่งเป็น

วัฒนธรรมหลักขององค์กร มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หน่วยงานและผล

ประกอบการของบริษัทฯตามหลกัการจ่ายผลตอบแทนแบบ Performance Based Pay เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมอีกด้วย 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญักบัการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของพนกังาน จึงได้จดัให้มีสวสัดิการพืน้ฐาน และสวสัดิการ

เพ่ิมเติมให้กบัพนกังาน ดงันี ้

 

กลุ่มที่ 1 สวัสดิการที่เป็นตัวเงนิ 

 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการออมและสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและครอบครัว โดยเงินสะสม

ในสว่นของพนกังานจะขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและอายงุานของพนกังาน มีอตัราเงินสะสมของพนกังานและอตัราเงิน

สมทบของบริษัทฯ อยูร่ะหวา่ง 3% - 7% 

- การจัดสรรหุ้น Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP ให้กับพนักงานแต่ละกลุ่มตามท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเป็นการตอบแทนพนกังานท่ีปฏิบตัิเพ่ือความสําเร็จขององค์กร และเพ่ือความมัง่คัง่อยา่ง

ยัง่ยืนของพนกังานอีกด้วย 

- ประกันภยักลุ่มของพนกังาน ประกอบด้วยประกันชีวิตและประกันสขุภาพ พนกังานทุกคนจะได้รับสิทธินีเ้มื่อผ่าน

ทดลองงานแล้ว โดยพนกังานจะได้รับสทิธิประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพตามแผนท่ีบริษัทฯ กําหนด และพนกังานจะ

ได้รับวงเงินท่ีสงูขึน้ตามระดบัตําแหนง่ของพนกังาน  

- สิทธิในการเบิกค่าทนัตกรรมประจําปี ในแต่ละปีพนกังานสามารถเบิกค่าทนัตกรรมซึ่งเป็นความคุ้มครองพิเศษท่ี

บริษัทฯ จ่ายให้พนกังานเอง โดยไม่เก่ียวกบับริษัทประกนัใดๆ ซึ่งพนกังานสามารถเบิกค่าทนัตกรรมได้โดยมีวงเงิน

เร่ิมต้นปีละ 3,000 บาท และเพ่ิมมากขึน้ตามระดบัตําแหนง่ 

- บริษัทฯ จัดสรรงบประมาณสําหรับท่องเท่ียวประจําปี (Department Trip) ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือสร้างความสนุกสนาน 

สร้างมิตรภาพและความสมัพนัธ์ท่ีดีให้กบัพนกังาน รวมทัง้ให้พนกังานได้ผอ่นคลายความเครียดจากการทํางาน 

- บริษัทฯ จดัสรรงบประมาณสําหรับการเลีย้งสงัสรรค์ประจําไตรมาส โดยพนกังานทกุคนสามารถเบิกเงินสําหรับการ

เลีย้งสงัสรรค์ได้ไตรมาสละ 1 ครัง้ และการมอบเงินรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและกําลงัใจสําหรับพนักงานท่ีสามารถ

ปฏิบตัิงานได้บรรลตุามเปา้หมาย รวมทัง้มีการมอบเงินรางวลัพิเศษอ่ืนๆ 

- บริษัทฯ จดัให้มีทนุการศกึษาระดบัปริญญาโทสําหรับพนกังานท่ีสนใจศกึษาตอ่ โดยทางบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการ

สาํหรับคดัเลอืกพนกังานเพ่ือรับทนุการศกึษาระดบัปริญญาโทตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 

กลุ่มที่ 2 สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงนิ 

- ตรวจสขุภาพประจําปี เน่ืองด้วยบริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดี จึงได้ร่วมกบัโรงพยาบาล หรือ

คลนิิกสขุภาพชัน้นํา จดัโปรแกรมตรวจสภุาพประจําปีให้กบัพนกังาน 

- บริษัทฯ ได้จดัให้มีงานเลีย้งประจําปี ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงต้นปีและกลางปี เพ่ือสร้างความสนกุสนาน ให้พนกังานได้

ผอ่นคลาย 

- บริษัทฯ ได้จดัเตรียมชดุยนิูฟอร์มสาํหรับพนกังานทกุระดบั 

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียม Sim Card สําหรับพนกังานทุกคน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้พนกังานในการติดต่องานทัง้

ภายนอกและภายใน ทัง้นีค้า่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ 
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- บริษัทฯ ได้จดัให้มีการช่วยเหลอืพนกังานในวาระตา่งๆ เช่น ช่วยเหลอืกรณีคลอดบตุร, กระเช้าเยี่ยมผู้ ป่วยกรณีเข้ารับ

การรักษาตวัในโรงพยาบาล ช่วยเหลอืกรณีบคุคลในครอบครัวเสยีชีวิต 

- บริษัทฯ จดัให้โครงการ Origin Happy More เป็นโครงการท่ีจดัให้มีการเลีย้งอาหารกลางวนัพนกังาน 1 วนัตอ่สปัดาห์ 

โดยทางบริษัทฯ จะติดตอ่ประสานงานนําร้านค้าภายนอกมาออกบธูเลีย้งอาหารกลางวนั โดยมีการสบัเปลีย่นร้านใน

แตล่ะสปัดาห์เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย  

- สิทธิพิเศษสําหรับการซื อ้อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษสําหรับการซือ้

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นโครงการของบริษัทฯ เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายของพนกังานและสนบัสนุนให้พนกังานมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีขึน้ 

 

10.4.4 การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิพนักงานในการมีส่วนร่วมหรือการรวมกลุ่มเจรจา

กับนายจ้าง  

 บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญักบับคุลากรเป็นอยา่งมาก ซึง่นอกจากจะสะท้อนด้วยสวสัดิการ กิจกรรม และวฒันธรรมใน

การทํางานแบบ Professional & Friendly แล้ว ยงัได้มีแนวทางในการสื่อสาร ทําความเข้าใจ และรับฟังความต้องการของ

พนกังานในหลายช่องทาง ไมว่า่จะเป็น 

• การจัดตัง้คณะกรรมการสวสัดิการตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ท่ีได้กําหนดให้สถาน

ประกอบการท่ีมีพนกังานตัง้แต่ 50 คนขึน้ไปจะต้องมีการเลือกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ ซึ่งบริษัทฯ ได้

ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมว่า่จะเป็นกระบวนการในการสรรหา คดัเลอืกคณะกรรมการสวสัดิการ 

รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ีในการเป็นตวัแทนของพนกังานในการแจ้งความต้องการ และความคิดเห็นท่ีมีต่อ

การบริหารงาน นโยบาย สวสัดิการ และการดแูลความเป็นอยู่ของพนกังานผ่านการประชุมคณะกรรมการ

เป็นประจําทกุไตรมาส  

• การทําแบบสอบถามความพึงพอใจและความผกูพนัต่อองค์กร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ

ของพนักงานในทุกระดับ ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานตอบแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งเป็นความลับ

ระหว่างพนกังานแต่ละคนกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล โดยหลงัจากท่ีได้รับผลการสํารวจแล้ว บริษัทฯได้มีการ

ดําเนินการปรับปรุงในประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สวสัดิการ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน 

• บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการร้องทกุข์ในกรณีท่ีพนกังานมีความไม่พอใจหรือมีความทกุข์

อนัเกิดขึน้ เน่ืองจากการทํางานไม่วา่จะเป็นเร่ืองสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบงัคบับญัชา การสัง่

หรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานหรือประโยชน์อ่ืน หรือการปฏิบตัิใดท่ีไม่เหมาะสม

ระหวา่งบริษัทฯ หรือผู้บงัคบับญัชาตอ่พนกังานหรือระหวา่งพนกังานด้วยกนั และพนกังานได้เสนอความไม่

พอใจหรือความทกุข์นัน้ต่อบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ จ้างได้ดําเนินการแก้ไขหรือยตุิเหตกุารณ์นัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้

เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทฯ และพนกังาน และเพ่ือให้พนกังานได้ทํางานอยา่งมีความสขุ 
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10.4.5 มีกระบวนการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในสถานประกอบการ 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัตอ่การปอ้งกนัการละเมิดสทิธิมนษุยชนในการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบคุคล

เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีทกุคนพงึจะได้รับอยา่งเทา่เทียมกนั กลา่วคือบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัตา่งๆ

ท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างงานและการปฏิบตัิต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่ง รวมทัง้การพิจารณาในประเด็นต่างๆท่ี

อาจจะสง่ผลตอ่การละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ เช่น การไมม่ีข้อจํากดัในเร่ืองเพศในการวา่จ้างพนกังาน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาท่ี

ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมคัรงานเป็นหลกั เป็นต้น 

 

10.4.6 มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดให้มีขัน้ตอนและ

กระบวนการ ดงันี ้

• ขอบเขตและความหมาย การร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายถึง กรณีท่ีพนกังานมีความไม่พอใจหรือมีความ

ทกุข์อนัเกิดขึน้ เน่ืองจากการทํางานไมว่า่จะเป็นเร่ืองสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบงัคบับญัชา การ

สัง่หรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานหรือประโยชน์อ่ืนท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

และกฎหมายแรงงาน หรือการปฏิบตัิใดท่ีไม่เหมาะสมระหวา่งบริษัทฯ หรือผู้บงัคบับญัชาต่อพนกังานหรือ

ระหว่างพนกังานด้วยกนั และพนกังานได้เสนอความไม่พอใจหรือความทกุข์นัน้ต่อบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ 

จ้างได้ดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และ

พนกังาน และเพ่ือให้พนกังานได้ทํางานอยา่งมีความสขุ 

• วิธีการและขัน้ตอน พนกังานท่ีมีความไม่พอใจหรือมีความทกุข์เน่ืองจากการทํางานดงักลา่วข้างต้น ควร

ยื่นคําร้อง ทกุข์ต่อผู้บงัคบับญัชาโดยตรงหรือผู้บงัคบับญัชาขัน้แรกของตนโดยเร็ว เว้นแต่เร่ืองท่ีจะต้องร้อง

ทกุข์นัน้เก่ียวกบัการปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชาดงักลา่ว เป็นต้น ให้ยื่นคําร้องทกุข์ต่อผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู

ขึน้ไปอีกชัน้หนึง่  

• การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคําร้องทุกข์จากพนักงานแล้ว ให้รีบดําเนินการ

สอบสวนเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ีร้องทกุข์นัน้โดยละเอียดเท่าท่ีจะทําได้โดยดําเนินการด้วยตนเอง

หรือด้วยความช่วย เหลือจากพนกังาน ทัง้นีพ้นกังานผู้ยื่นคําร้องทุกข์จะต้องให้ข้อเท็จริงโดยละเอียดแก่

ผู้บงัคบับญัชาด้วย เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาเร่ืองราวร้องทกุข์นัน้ หากเป็น

เร่ืองท่ีอยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ บังคับบัญชานัน้และผู้ บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้

ผู้ บังคับบัญชาดําเนินการแก้ไขให้เสร็จสิน้โดยเร็ว แล้วแจ้งผู้ ยื่นคําร้องทุกข์ทราบพร้อมทัง้รายงานให้

นายจ้างทราบด้วยหากเร่ืองราวท่ีร้องทุกข์นัน้ เป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจของผู้ ท่ีบงัคบับญัชานัน้ ให้

ผู้ บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเร่ืองราวท่ีร้องทุกข์พร้อมทัง้ข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อ
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ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไปตามลาํดบั ให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไปดําเนินการตรวจสอบและ พิจารณา

คําร้องทกุข์เช่นเดียวกบัผู้บงัคบับญัชาระดบัต้นท่ีได้รับการร้องทกุข์ ผู้บงัคบับญัชาแตล่ะชัน้ต้องดําเนินการ

เก่ียวกบัการร้องทกุข์โดยเร็ว อยา่งช้าไมเ่กิน 7 วนั 

• กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ เมื่อผู้บงัคบับญัชาแตล่ะชัน้ท่ีได้พิจารณาคําร้องทกุข์ ดําเนินการแก้ไขหรือยตุิ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดการร้องทกุข์ และได้แจ้งให้พนกังานผู้ยื่นคําร้องทกุข์ทราบ หากพนกังานผู้ยื่นคําร้องพอใจ ก็

แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว แต่ถ้าพนักงานผู้ ยื่นคําร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่นอุทธรณ์โดยกรอก

ข้อความท่ีอุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดขึน้และยื่นต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดภายใน 7 วัน 

นบัตัง้แต่วนัท่ีทราบผลการร้องทกุข์ จากผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุจะพิจารณาอทุธรณ์

และดําเนินการแก้ไขหรือยตุิเหตกุารณ์ตามคําร้องทกุข์และแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการให้พนกังานผู้ยื่น

คําร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วนั ทัง้นีค้ําตดัสินของผู้บงัคบับัญชาสงูสดุ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายถือเป็น

สิน้สดุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องถือปฏิบตัิตาม 

• ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากการร้องทกุข์ท่ีกระทําไปโดยสจุริตใจ ยอ่มก่อให้เกิด

ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทัง้บริษัทและพนกังานเป็นส่วนรวม ดังนัน้ พนักงานท่ีผู้ ยื่นคําร้องทุกข์ บริษัทผู้ ให้

ถ้อยคํา ให้ข้อมลู ให้ข้อเท็จจริงหรือให้พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องทกุข์ และพนกังานท่ีเป็นผู้ พิจารณา

คําร้องทกุข์ เมื่อได้กระทําโดยสจุริตใจ แม้จะเป็นเหตใุห้เกิดข้อยุง่ยากประการใดแก่บริษัท ก็ย่อมได้รับการ

ประกันจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตหุรือถือเป็นเหตท่ีุจะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดําเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อ

พนกังานดงักลา่ว 

10.4.7 สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานและได้บงัคบัใช้กบัพนกังานรวมทัง้ผู้ รับเหมา

ในงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการสร้างให้จิตสํานึกด้านความปลอดภยัเป็นสว่น

หนึ่งของความสําเร็จในงาน (Safety in Process) และยงัเป็นสิ่งท่ีต้องกระทําเพ่ือให้เกิดการทํางานท่ีปลอดภยัท่ียัง่ยืนอีกด้วย 

รวมถึงแทรกอยู่ในระบบความคิดของการทํางานเสมอ บริษัทฯ ได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ ในการดแูล

ความปลอดภยัในการทํางานของพนกังานในสาํนกังานและหน้างาน บริษัทฯ จดัให้มีการปลกูฝังทศันคติและความเข้าใจในการ

บริหารและดแูลงานความปลอดภยัให้กบัพนกังานทกุระดบัด้วย เพ่ือให้พนกังานทกุคนมีความรู้ความเข้าใจในการทํางาน และ

รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมทัง้จากหน่วยงานของตนเองและ

หนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้สื่อสารเร่ือง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ในการทํางานโดยผ่านหลายช่องทางเช่นเสยีง

ตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์  Website  Facebook  Line เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึง

ความสําคญัในการปฏิบตัิงานโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้เป็นการสร้าง

จิตสํานึกให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี ซึ่งจะเห็นได้จากการไมพ่บ
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สถิติการบาดเจ็บอนัเกิดจากการทํางานในสาํนกังานและหน้างาน นอกจากนัน้แล้ว ยงัได้จดักิจกรรมรณรงค์ปอ้งกนัและตอ่ต้าน

ยาเสพติด โดยการสุม่ตรวจสารเสพตดิในผู้ปฏิบตัิงานเพ่ือสง่เสริมความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในการทํางาน

ท่ีดีอีกด้วย และบริษัทฯ ยงัคงเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวกบักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ใน

การทําให้สาํนกังานเป็นสาํนกังานปลอดยาเสพติดอยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภยัของโครงการก่อสร้างต่างๆ จดัทํา

รายงานด้านความปลอดภยัประจําโครงการ เพ่ือนําเสนอให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบและประเมินความปลอดภยัในด้านตา่งๆ เช่น 

ความปลอดภยัในการก่อสร้างอาคาร ความสะอาดและสขุอนามยัภายในโครงการและชมุชนข้างเคียง ซึง่จะมีการประเมินอยา่ง

ต่อเน่ืองทกุเดือน โดยให้คณุและโทษกบัผู้ รับเหมา และผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีผ่านและไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้

รวมรวมผลการประเมิน เพ่ือนําผลการประเมินท่ีได้ไปพฒันา แก้ไข และปรับปรุงนโยบายด้านความปลอดภยัในอนาคต 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการจดัสภาพแวดล้อมในการทํางานให้พนกังาน โดยมุง่เน้นให้พนกังานได้มี

ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลงัท่ี 2 โดยบริษัทฯได้ให้ความสําคญักบัความเป็นอยู่ภายในสํานกังาน ภายใต้ช่ือ Origin Heart 

Office (OHO) เพ่ือให้บริเวณสถานท่ีทํางานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศท่ีดีเหมาะต่อการปฏิบตัิงาน อีกทัง้บริษัทยงัได้

คํานงึถึงสขุภาพอนามยั ความสะอาดและความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน รวมถึงสวสัดิภาพท่ีดีของพนกังาน 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งบริษัทได้มีแนวทางในการจดัการภายในสํานกังานใหญ่รวมถึงจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้

สอดคล้องกบันโยบายด้านสขุภาพและความปลอดภยัเพ่ิมเติม ดงันี ้

- บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายภายในสํานักงานช่วงเย็นหลังเลิกงาน โดยได้ประสานงานกับ

ผู้ เช่ียวชาญในกิจกรรมตา่งๆมาให้ความรู้ และนําการออกกําลงักาย เช่น การเลน่โยคะ การเต้นซุมบ้า หรือการเต้นแอ

โรบิคเพ่ือสขุภาพ    

- บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมการแขง่ขนักีฬาส ี มีการแขง่ขนัเก็บคะแนนในรายการตา่งๆท่ีสง่เสริมให้พนกังานได้ออกกําลงั

กาย เช่น แขง่เก็บระยะทางการเดิน/วิ่ง แขง่ขนัปิงปอง เป็นต้น 

- บริษัทฯ ได้จดัให้มกีารนวดผอ่นคลาย คอ บา่ ไหล ่สาํหรับพนกังาน เพ่ือให้พนกังานได้ผอ่นคลายจากความเครียดจาก

การทํางาน ลดอตัราการเกิดออฟฟิศซินโดรม โดยบริษัทฯ ได้วา่จ้างพนกังานผู้ เช่ียวชาญด้านการนวดผอ่นคลาย คอ 

บา่ ไหล ่โดยเฉพาะ มาประจําท่ีสาํนกังานใหญ่เพ่ือบริการนวดให้กบัพนกังาน 

- บริษัทฯ จดัสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคีวามปลอดภยัมากท่ีสดุ ได้แก่ การควบคมุแสงสวา่งให้เหมาะสมกบัการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน ออกนโยบายห้ามวางสิง่กีดขวางบริเวณทางหนีไฟเพ่ือความปลอดภยัหากเกิดเหตกุารณ์

ฉกุเฉินขึน้ภายในอาคาร การจดัโซนสาํหรับรับประทานอาหาร และจดัเก็บอาหารเพ่ือสขุอนามยัท่ีด ี

- การจดัการด้านความสะอาด โดยบริษัทฯ มีการจดัให้ทําความสะอาดบริเวณสาํนกังานทกุวนัทํางานช่วงเช้า และเย็น 

รวมถงึการจดัการขยะ ไมใ่ห้มีขยะท่ีสามารถเนา่เสยีค้างอยูใ่นบริเวณสาํนกังานเกิน 24 ชัว่โมง 
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10.5 การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

นอกจากท่ีบริษัทฯ จะมุ่งพฒันาท่ีอยู่อาศยัทัง้โครงการบ้านและคอนโดมิเนียมให้ได้คณุภาพ และตรงตามความต้องการของ

ผู้บริโภคแล้วนัน้ ในปี 2561 ยงัถือว่าเป็นปีของการพฒันางานบริการ ตัง้แต่ก่อนขาย ระหว่างขาย และหลงัการขาย เพราะ

นอกจากการผลิตโครงการท่ีดีแล้วนัน้ การให้การบริการท่ีดีกับทางลกูค้าถือว่าเป็นสิ่งสําคญัท่ีทางบริษัทฯ ต้องให้ความเป็น

ธรรมกบัผู้ซือ้ด้วย เพ่ือให้เกิดความพอใจสงูสดุ โดย 

 

• คดัเลอืกวสัดท่ีุมีคณุภาพ คุ้มคา่ และมุง่เน้นการนําไปใช้งานท่ีตรงกบัความต้องการ และราคาสมเหตสุมผล

มากท่ีสดุ ไม่แสวงหากําไรจนเกินควร รวมถึงพยายามหานวตักรรมใหม่ๆท่ีทนัสมยั มาปรับใช้ในโครงการ

เพ่ือทําให้การใช้ชีวิตมีคณุภาพมากขึน้ และสะดวกยิ่งขึน้ 

• กิจกรรมเพ่ือลูกบ้าน แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Origin Family) ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ท่ี

หลากหลายให้กับลูกบ้านในโครงการทัง้โครงการพร้อมอยู่ และลูกบ้านท่ีซือ้โครงการใหม่ เพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั โดยให้ความสาํคญักบัทกุกลุม่คน มีการเลอืกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัทกุเพศ 

ทกุวยั และทกุกลุม่อาย ุซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. กิจกรรมทาํบุญปีใหม่  

เป็นกิจกรรมทําบญุ ตกับาตร โดยจดัให้ลกูบ้านในโครงการเน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม ่เพ่ือความเป็นสริิมงคล และให้ลกูบ้านทกุ

คนได้เร่ิมต้นปีใหมด้่วยความสขุตามขนบธรรมเนียมไทย 

 

 
 

2. กิจกรรมปาร์ตีว้นัคริสต์มาสและปีใหม่ 

บริษัทฯ ได้จดัเลีย้งวนัคริสต์มาสและปีใหมใ่ห้กบัลกูบ้าน โดยภายในงานมกีารจบัของขวญั กินเลีย้ง ร่วมร้องเพลงและทํา

กิจกรรมตา่งๆ  ทําให้ลกูบ้านมีความสขุ และยงัเป็นกิจกรรมท่ีลกูบ้านได้รู้จกักนัมากขึน้อีกด้วย 
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3. กิจกรรม DIY ต่างๆ 

อาทิ กิจกรรม Love Is Caring: The Garden In Love จดัสวนกระถาง จดัให้กบัลกูบ้านในโครงการพร้อมอยู ่เพ่ือชว่ยเพ่ิมพืน้ท่ี

สเีขียวในโครงการและในห้องของลกูบ้าน  

 

 
 

4. Hand Building ป้ันด้วยใจ ใส่ใจด้วยรัก 

เป็นกิจกรรมนอกสถานท่ีท่ีให้ลกูบ้านได้มาแสดงฝีมือปัน้เคร่ืองปัน้ดินเผา ทําเป็นแก้วนํา้ หรือถ้วย จาน ชาม เพ่ือนําไปมอบ

ให้กบัคณุแมใ่นโอกาสวนัแมแ่หง่ชาติ  
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5. กิจกรรม Thank You Origin VIP DAY  

เป็นกิจกรรมเลีย้งขอบคณุกลุม่ลกูบ้าน VIP ท่ีให้การสนบัสนนุโครงการของทางบริษัทฯ ทัง้ซือ้เพ่ิม หรือแนะนําเพ่ือนมาเป็น

ครอบครัวเดียวกนั 

 

 
 

6. Concert Origin Fun Fest เทศกาลฟาร์มสนุก  

คอนเสร์ิตใหญ่แหง่ปีท่ีทาง origin จดัมอบให้ลกูบ้าน จํานวนกวา่ 2,000 คน โดยภายในงานลกูบ้านจะได้รับชมคอนเสร์ิตจาก

ศิลปินช่ือดงั เลน่กิจกรรมเพ่ือรับของรางวลัภายในงาน ยงัได้มีสว่นร่วมทําบญุในกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยน้อง” มอบเงินบริจาค

ให้กบัมลูนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือเดก็และเยาวชน ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี อีกด้วย 

 

 
 

7. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา  

บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคญัของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลกัของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

พระพทุธศาสนาขึน้และดดัแปลงให้กิจกรรมตา่งๆ สามารถเข้าถึงได้ทกุกลุม่ ทกุวยั ไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้สงูอายเุสมอไป อาทิ 

Love Is Caring: Folding lotus petals workshop พบักลบีดอกบวัเจริญสต ิ 

เป็นกิจกรรมนอกสถานท่ีสําหรับลกูบ้านท่ีมุ่งเน้นกลุม่วยัรุ่นถึงกลางคน เพ่ือมาร่วมกิจกรรมพบักลีบดอกบวัเจริญสติ ช่วยฝึก

สมาธิและยงัสามารถนําไปบชูาพระในโครงการของลกูบ้านได้อีกด้วย   
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8. Origin Family 1 Day Trip" ล่องเรือไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล  

กิจกรรมลอ่งเรือไหว้พระ 3 วดั ซึง่เป็นกิจกรรมขึน้เพ่ือความเป็นสริิมงคล และสง่เสริมกิจกรรมทางศาสนา พร้อมทัง้ให้ลกูบ้านได้

ทําความรู้จกักนั  

 

 
 

9. กิจกรรม ดวงดีรับคร่ึงปีหลัง 

กิจกรรมพิเศษท่ีจดัให้กบัลกูบ้านในโครงการ เพ่ือแนะนําเคลด็ลบัเสริมดวงและเพ่ิมโชคลาภในเร่ืองของท่ีอยูอ่าศยั และการใช้

ชีวิตในชว่งคร่ึงปีหลงั 
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10. กิจกรรม workshop ทาํกระทงจากโคนไอศกรีม  

ร่วมสบืสานประเพณีไทยต้อนรับเทศกาลลอยกระทงด้วยการชวนลกูบ้านโครงการพร้อมอยูม่าทํากระทงจากโคนไอศกรีม ซึง่

เป็นกิจกรรมท่ีช่วยรักษานํา้และใสใ่จในสิง่แวดล้อม 

 

 
 

11. กิจรรม Origin Movie Day 

เป็นกิจกรรมเพ่ือความบนัเทิง มอบความสขุให้กบัลกูบ้าน โดยได้จดัขึน้ทกุไตรมาส ให้ลกูบ้านทกุโครงการ ทัง้โครงการใหมแ่ละ

โครงการพร้อมอยู ่ได้มีสว่นในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมท่ีสามารถเข้าร่วมได้ทกุกลุม่วยั  

 

 
 

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

เพราะในปัจจุบนัภาวะโลกร้อน สง่ผลกระทบกบัสภาพภมูิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก การให้ความสาํคญั

ในการรักษาและฟืน้ฟใูห้สิง่แวดล้อมกลบัมาดีขึน้เหมือนเดิม เป็นสิง่ท่ีทกุคนต้องร่วมมือกนัดําเนินการอยา่งเร่งดว่น บริษัทฯ จึง

ได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาท่ีเป็นมิตรกบักบัสิ่งแวดล้อมเป็นอนัดบัต้นๆ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตาม

หลกัการสากล ตัง้แตเ่ร่ิมวางแผนในการพฒันาโครงการ การออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง จนไปถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวม

ไปถึงสาํนกังานของบริษัทเอง  
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10.6.1 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง 

บริษัทฯ ได้ดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์เพ่ือตอบรับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึง่บริษัท

ฯ มีนโยบายว่าจ้างบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมงานระบบประกอบ

อาคาร ท่ีมีความรู้ความสามารถในการออกแบบ เพ่ือให้โครงการสามารถผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของ

สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยได้จดัทํามาตรการ นโยบาย และแผนงานโดยแบ่ง

ออกเป็น 2 สว่นสาํคญั ได้แก่ 

1.1 ด้านความปลอดภัยโครงการ (SAFETY PLAN)  บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการดําเนินงานในทุกๆ

ขัน้ตอนของการพฒันาโครงการ ดงันัน้จึงมีการการกําหนดแผนงานท่ีเน้นด้านความปลอดภยัในพฒันาโครงการ

ตัง้แต่ขัน้ตอนในการจัดเตรียมพืน้ท่ีก่อนการก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดย

ปรากฎอยู่ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงระบุอยู่ในสญัญาระหว่างบริษัทกบั

ผู้ รับเหมาทกุราย ในเร่ืองของมาตรการความปลอดภยั ทัง้สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีก่อสร้าง พืน้ท่ีข้างเคียง และ

พนกังานก่อสร้างท่ีจะต้องมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ป้องกันในขณะทํางาน หรือสําหรับบุคคลภายนอกท่ีรับ

อนุญาตให้เข้าพืน้ท่ี นอกจากนีย้งักําหนดให้ทุกโครงการต้องมีแผนป้องกันกรณีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบตัิเหตเพ่ือ

เตรียมความพร้อมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

1.2 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในพืน้ท่ีโครงการและพืน้ท่ี

โดยรอบบริษัทมีการกําหนดมาตรในการดแูลสิง่แวดล้อม เช่น  

-   มาตรการเก่ียวกบันํา้ 

-   มาตรการเก่ียวกบัฝุ่ นละออง 

-   มาตรการเก่ียวกบัต้นไม้ สําหรับพืน้ท่ีโครงการท่ีมีต้นไม้ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะทําการออกแบบโครงการ

ให้นําเอาต้นไม้มาเป็นสว่นหนึ่งของโครงการ และให้ทางรุกขกรผู้ เช่ียวชาญเข้ามาตรวจสอบและแนะนําวิธีการ

ตกแต่ง ดูแลต้นไม้ แทนการตัดหรือโค่นต้นไม้ออกจากพืน้ท่ี โดยมีการนําผลการตรวจสอบมาประชุม Site 

Meeting ทกุสปัดาห์เพ่ือหาแนวทางควบคมุ แก้ไข ป้องกนั ตามหลกัการดแูลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกําหนดของ 

EIA หรือมากกว่าข้อกําหนด ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 แผนงานด้านความปลอดภยัภายในโครงการ (SAFETY 

INSITE) และสว่นท่ี 3 จดัทําแผนปอ้งกนัผลกระทบชมุชนตามมาตรการ (EIA) รอบโครงการ  

 

10.6.2 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 

 

- การเพ่ิมพืน้ท่ีสเีขียวภายในโครงการ Park Origin ท่ีมีการพฒันาคอนโดมิเนียมให้เป็นมากกวา่ท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือตอบ

โจทย์ทัง้การใช้ชีวติและคดิเผ่ือโลก โดยสร้างสมดลุการใช้ชีวติของคนเมืองอยา่งยัง่ยืน ภายใต้คอนเซปท์ “A Perfect 

Living Platform” ซึง่เป็นการสร้าง model หรือรูปแบบการอยูอ่าศยัแบบใหม ่ ท่ีตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองได้

อยา่งสมบรูณ์แบบ โดยผสาน เทคโนโลยี สงัคม และธรรมชาติท่ีลงตวัโดยพยายามรักษาพืน้ท่ีสเีขยีวไว้ให้ได้มากท่ีสดุ 

เทา่ท่ีจะมากได้ 

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


  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

 สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 10 หน้าท่ี 167 

  สาํหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯนัน้ บริษัทฯมีการเลอืกใช้วสัดท่ีุมีประสทิธิภาพได้มาตรฐานเป็น

มิตรกบัธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม เช่น 

- การเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีประหยดัพลงังานในอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีด ี

เคร่ืองทํานํา้อุน่รุ่นประหยดัไฟ เป็นต้น ซึง่จะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟา้ในอาคารคอนโดมิเนียมได้ในระยะยาว 

- การติดตัง้แผงโซลาร์ และกงัหนัลมผลติไฟฟา้บริเวณชัน้บนสดุของโครงการ Tropicana เอราวณั เพ่ือผลติ

กระแสไฟฟา้สาํหรับใช้ในบริเวณพืน้ท่ีสว่นกลางของอาคาร 

และเพ่ือตอบรับกบัแนวทางการประเมินมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมของสถาบนัอาคารเขียวไทย ซึง่ปีพ.ศ. 2553 มีการ

จัดตัง้หน่วยงานด้านอาคารเขียวของไทยขึน้ ช่ือว่าสถาบนัอาคารเขียวไทย หรือ Thai Green Building Institute (TGBI) โดย

เป้าหมายหลกัคือ ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และจัดทํามาตรฐานรวมทัง้หลกัเกณฑ์อาคารเขียวของไทยขึน้มาใช้เองเพ่ือ

นํามาใช้แทนเกณฑ์อาคารเขียวท่ีกําหนดมาจากประเทศมหาอํานาจ ลดความเสยีเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ

มีหนว่ยงานในด้านการออกแบบโครงการตามมาตรฐานอาคารเขียว (TREES) ของสถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกบัหมวดงานท่ีเก่ียวข้องตามเกณฑ์การประเมิน

ความยัง่ยืนทางพลงังานและสิง่แวดล้อมสาํหรับการเตรียมความพร้อมการก่อสร้าง และอาคารปรับปรุงใหมใ่นขัน้ออกแบบ ท่ีมี

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

 

10.6.3 นโยบายด้านการจัดการภายในบริษัท     

บริษัทฯ ได้ออกแบบสาํนกังานให้มีการใช้แสงจากธรรมชาตใิห้มากท่ีสดุเพ่ือการประหยดัพลงังาน มีนโยบายลดการ

ใช้กระดาษ สนบัสนนุการจดัเก็บเอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และการนําเอกสารใช้แล้วกลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

การนําไปปฏิบตั ิ

1. ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์จะประสานงานกบัผู้ออกแบบโครงการ ให้ออกแบบตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของ

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในทกุโครงการ 

2. ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์จะประสานงานกบัผู้ออกแบบโครงการ และดําเนินการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกบับาง

หวัข้อท่ีเก่ียวข้องตามเกณฑ์ TREES PRE-NC ของสถาบนัอาคารเขียวไทยทกุโครงการ เช่น การหลีกเลี่ยงท่ีตัง้ท่ีไม่

เหมาะสมกบัการสร้างอาคาร การลดผลกระทบต่อพืน้ท่ีท่ีมีความสมบรูณ์ทางธรรมชาติ การพฒันาโครงการบนพืน้ท่ี

ท่ีมีการพฒันาแล้ว การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั  การออกแบบให้มีพืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศ การปลกูต้นไม้ยืนต้น การใช้

พืชพรรณท้องถ่ินท่ีเหมาะสม การซมึนํา้และการลดปัญหานํา้ทว่ม การเลอืกใช้สขุภณัฑ์ประหยดันํา้  การลดใช้สารทํา

ความเย็นท่ีทําลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ สําหรับระบบปรับอากาศ  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


  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

 สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 10 หน้าท่ี 168 

(อ้างถึง ** เกณฑ์การการประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดล้อม  สําหรับการเตรียมความพร้อมการ

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

Major Renovation) 

 ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจะส่งโครงการสมคัรเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์ TREES PRE-NC เพ่ือขอหนงัสือ

รับรองการผา่นเกณฑ์ของสถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในด้านการทําประชาสมัพนัธ์ด้าน CSR ของบริษัท 

ตอ่ไป 

3. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะดําเนินการตามมาตรการท่ีได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

ทางด้านสิง่แวดล้อม (EIA) และทําการตรวจสอบติดตามอยา่งเคร่งครัดและสมํ่าเสมอทกุโครงการ  

4. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะบริหารจดัการพืน้ท่ีก่อสร้างให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ใน

เร่ืองของการกองเก็บวสัด ุการจัดการวสัดุเหลือใช้ หรือการนํากลบัไปใช้ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหรือ

สภาพแวดล้อมข้างเคียงทกุโครงการ  

5. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างจะประสานงานผู้ รับเหมาทุกโครงการให้จัดทําประกันภัยสําหรับการก่อสร้าง (CAR 

INSURANCE) 

6. ฝ่ายบญัชีและการเงินจะพฒันา Website เพ่ือติดต่อกบัลกูค้าและจดัสง่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้

กระดาษ  

7. บริษัทฯ ได้ออกแบบสํานกังานให้มีการใช้แสงจากธรรมชาติให้มากท่ีสดุเพ่ือการประหยดัพลงังาน มีนโยบายลดการ

ใช้กระดาษ สนับสนุนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการนําเอกสารใช้แล้วกลบัมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

8. ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์จะประสานงานกบัผู้ออกแบบโครงการ ให้ออกแบบตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของ

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในทกุโครงการ 

9. ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์จะประสานงานกบัผู้ออกแบบโครงการ และดําเนินการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกบับาง

หวัข้อท่ีเก่ียวข้องตามเกณฑ์ TREES PRE-NC ของสถาบนัอาคารเขียวไทยทกุโครงการ เช่น การหลีกเลี่ยงท่ีตัง้ท่ีไม่

เหมาะสมกบัการสร้างอาคาร การลดผลกระทบต่อพืน้ท่ีท่ีมีความสมบรูณ์ทางธรรมชาติ การพฒันาโครงการบนพืน้ท่ี

ท่ีมีการพฒันาแล้ว การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั  การออกแบบให้มีพืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศ การปลกูต้นไม้ยืนต้น การใช้

พืชพรรณท้องถ่ินท่ีเหมาะสม การซมึนํา้และการลดปัญหานํา้ทว่ม การเลอืกใช้สขุภณัฑ์ประหยดันํา้  การลดใช้สารทํา

ความเย็นท่ีทําลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ สําหรับระบบปรับอากาศ  การระบายอากาศและความสอ่งสว่างภายใน

อาคาร  การบริหารจดัการขยะ เป็นต้น 

(อา้งถึง ** เกณฑ์การการประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  สําหรบัการเตรียมความพร้อมการ

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 เพ่ือขอหนงัสือ

รับรองการผา่นเกณฑ์ของสถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในด้านการทําประชาสมัพนัธ์ด้าน CSR ของบริษัท 

ตอ่ไป 

10. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะดําเนินการตามมาตรการท่ีได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

ทางด้านสิง่แวดล้อม (EIA) และทําการตรวจสอบติดตามอยา่งเคร่งครัดและสมํ่าเสมอทกุโครงการ  

11. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะบริหารจดัการพืน้ท่ีก่อสร้างให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ใน

เร่ืองของการกองเก็บวสัด ุการจัดการวสัดุเหลือใช้ หรือการนํากลบัไปใช้ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหรือ

สภาพแวดล้อมข้างเคียงทกุโครงการ  

12. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างจะประสานงานผู้ รับเหมาทุกโครงการให้จัดทําประกันภัยสําหรับการก่อสร้าง (CAR 

INSURANCE) 

13. ฝ่ายบญัชีและการเงินจะพฒันา Website เพ่ือติดต่อกบัลกูค้าและจดัสง่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้

กระดาษ  

 

10.6.4 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

 

• โครงการสง่ตอ่ต้นไม้ 10,000 ต้น บริษัทฯ ร่วมกบัสํานกัสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในการสร้างสงัคมเมืองท่ียัง่ยืน 

และใสใ่จสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างพืน้ท่ีสีเขียวให้กบักรุงเทพฯ และท้องถ่ินต่างๆ ด้วยการปลกูต้นไม้ 1 ต้น ต่อท่ีอยู่

อาศยั  1 ยนิูตท่ีเปิดขายใหม ่เพ่ือช่วยเพ่ิมออกซิเจนและโอโซนท่ีบริสทุธ์ิให้กบัคนเมือง โดยในปี 2561 ได้สง่ต่อต้นไม้

ทัง้สิน้จํานวน 1,000 ต้น ให้กบัสวนสาธารณะในกรุงเทพ  และจะสานตอ่ในปี 2562 ตอ่ไป 

• โครงการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้เปลือง โดยนําร่องจากการประหยดัทรัพยากรในสํานกังาน อาทิเช่น พฒันา

เว็บไซต์เพ่ือติดตอ่กบัลกูค้า และจดัสง่เอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) แทนการใช้กระดาษ การรณรงค์

ไมใ่ช่ถงุพลาสติก การแยกขยะ เป็นต้น 

• โครงการ “เพราะป่า คือ บ้าน" พาพนกังาน และลกูบ้านออริจิน้ ร่วมปลกูป่าชายเลนอนรัุกษ์ธรรมชาติ ณ ศนูย์ศกึษา

ธรรมชาติกองทพับก (บางป)ู จ.สมทุรปราการ เพ่ือชว่ยรักษาสมดลุของระบบนิเวศชายฝ่ัง ลดปัญหาการกดัเซาะ

ชายฝ่ังท่ีรุนแรง เพ่ิมแหลง่อนบุาลสตัว์นํา้ รวมถึงช่วยลดมลภาวะทางอากาศและสิง่ปฎิกลูตา่งๆ ให้ดีมากยิ่งขึน้ 
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• โครงการ "เพราะทะเล คือ ชีวิต" ณ คา่ยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนรัุกษ์ แสมสาร จ.ชลบรีุ ร่วมปลกูปะการัง 

ฟืน้ฟรูะบบนิเวศชายฝ่ัง พร้อมลกูบ้านแหลมฉบงั-ศรีราชา 3 โครงการ ได้แก่ Knightsbridge The Ocean Sriracha , 

Notting Hill Laemchabang - Sriracha  

 และ Kensington Laemchabang-Sriracha  และพนกังานออริจิน้ รวมกวา่ 100 ทา่น 

 

 
 

• ร่วมเป็นจิตอาสาพฒันาปลกูและบํารุงรักษาต้นไม้ เน่ืองในวนัรักต้นไม้ประจําปีของชาต ิ  ณ สวนวชิรเบญจทศั พร้อม

มอบต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ กวา่ 400 ต้น ให้กบัสวนสาธารณะแหง่ใหมท่ี่อยูร่ะหวา่งดําเนินการก่อสร้างบริเวณซอย

เพชรเกษม 69 (บางแคภิรมย์) และสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่วั เน่ืองในโอกาสพระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสเีขียวให้ครอบคลมุทัว่พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
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• กิจกรรมสมดุทํามอืพ่ีให้น้อง บริษัทฯ ชวนพนกังานมาร่วมเป็นจิตอาสาทําสมดุแทนใจ นําเอาวสัดเุหลอืใช้ภายในออฟ

ฟิต คือ กระดาษเหลอืใช้เพียงหน้าเดยีวมาทําเป็นสมดุเลม่ใหมเ่พ่ือสง่ตอ่ให้น้องๆท่ีด้อยโอกาส ขาดแคลนสือ่การเรียน

การสอนในแถบชนบท ผา่นทางโครงการ "PAPER RANGER” ภายใต้ มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยในพระบรม

ราชปูถมัภ์ 

 

 
     

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชน 

บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคญัของการมีคณุภาพสงัคมท่ีดี เพราะชุมชนและสงัคมท่ีดีจะก่อให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน 

โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุทัง้ในด้านการทํากิจกรรม สภาพความเป็นอยู ่รวมถึงสขุภาวะอนามยัท่ีดี ให้ทกุกลุม่คนในสงัคม 

ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียน ตัง้แต่เด็ก ไปจนถึง กลุ่มผู้สงูวยั ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นชุมชนท่ี

ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลติสนิค้าและบริการโดยตรงหรือไม ่ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญักบัทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียม

กนั โดยกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการเพ่ือช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม  

ตลอดปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมทางด้าน CSR เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคม 

โดยมีรายละเอียดพอสงัเขป ดงันี ้

 

• สนบัสนนุจกัรยาน จํานวน 50 คนั  ให้เทศบาลบางป ูจ.สมทุรปราการ เน่ืองในโอกาสวนัเด็กแหง่ชาติ ประจําปี 2561 

เพ่ือนําไปมอบให้กบัเดก็และเยาวชนด้อยโอกาสในเขตพืน้ท่ีบางป ู เพ่ือใช้เดินทางไปโรงเรียนและดําเนินชีวิตใน

ประจําวนั 
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• ดําเนินโครงการ  “Origin สานฝัน พฒันาโรงเรียน” ด้วยในปัจจบุนัมีโรงเรียนมากมายท่ีขาดแคลนโอกาสในการพฒันา

ความเป็นอยูท่ี่ดี ทัง้สภาพแวดล้อม ภมูิทศัน์ รวมถึงแหลง่การเรียนรู้ตา่งๆ ภายในโรงเรียน ซึง่สง่ผลตอ่การเรียนรู้ของ

เด็กและเยาวชน เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลงัท่ีสองของนกัเรียนในการดําเนินชีวิต ทางบริษัทฯ เลง็เห็นถึง

ความสาํคญัของการมีสภาพแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน จงึได้ร่วมกบัพนัธมิตรทางการค้า พนกังาน และลกูบ้าน ในการ

ร่วมทําความดี พฒันาโรงเรียน ซอ่มแซมตกึอาคาร และพฒันาแหลง่เรียนรู้ พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์โดยรอบของ

โรงเรียนในนา่อยูม่ากยิ่งขึน้ โดยในปี 2561 ท่ีผา่นมา ทางบริษัทฯ ได้ร่วมสง่มอบสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กบัเดก็และ

เยาวชน รวมจํานวนทัง้สิน้ 3 โรงเรียน คือ 

1. โรงเรียน วดัสล้ีง อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ ร่วมปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพยาบาล และสวนพกัผอ่นหยอ่นใจ 

2. โรงเรียน อินทรัมพรรย์อนสุรณ์ จ.สมทุรปราการ  ร่วมปรับปรุงสวนร่ืนรมย์อดุมปัญญา สวนแหง่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

3. โรงเรียน ประชาภิบาล กรุงเทพมหานคร ร่วมปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในโรงเรียน กําแพงโรงเรียน และสวนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

• จดัทําโครงการ “สงกรานต์นีพ่ี้ให้น้อง” เพ่ือให้พนกังานได้ร่วมทําความดีกลบัคืนสูบ้่านเกิดของตนเอง โดยการร่วมมอบ

ชดุอปุกรณ์กีฬา อาทิเช่น ลกูบอล ลกูบาส ตะกร้อ ให้กบัโรงเรียนในบ้านเกิดของพนกังานจงัหวดัตา่งๆ จํานวน 15 ชดุ 

 

 
 

• สนบัสนนุอาหารและนํา้ดื่ม ในงานเปิด "ลานกีฬาพฒัน์ฯ 2" เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมชมุชน ด้วยการมอบอาหารและนํา้ดื่ม เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมลานกีฬาพฒัน์ ให้กบัเขตราชเทว ี

โดยกิจกรรมดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีรกร้างใต้ทางดว่นอรุุพงษ์ ถนนพระรามท่ี 6 ให้กลายเป็นลาน



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

 สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 10 หน้าท่ี 173 

กิจกรรมอเนกประสงค์หลากหลายชนิดให้กบัชมุชน ทัง้ลานกีฬา ตลาด พืน้ท่ีศิลปะวฒันธรรม และสวนสาธารณะ เพ่ือ

พฒันาคณุภาพชีวติท่ีดใีห้แก่ชมุชน 

 

 
 

• มอบเงินให้กบัมลูนิธิบ้านพกัคนชราหญิง ร่วมกบักิจกรรมงานครบรอบ 14 ปีดาราเดลี ่“คนไทยรักกนั” ด้วยการทําCSR 

ครัง้ใหญ่ มอบเงินให้กบัองค์กรการกศุล ทัง้สิน้ 14 องค์กรทัว่ประเทศ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท ด้วยความมุง่หวงั

ในการเป็นสว่นหนึง่ของการสง่ตอ่ความสขุ สานความฝันให้กบัสงัคมอยา่งรอบด้านในครัง้เดียว ไมว่า่จะเป็น เด็ก 

การศกึษา สตรี คนชรา ผู้ ป่วย คนพิการ ศาสนา สิง่แวดล้อม และสตัว์ 

 

 
 

• ร่วมบริจาคสขุภณัฑ์ให้กบัโรงเรียนฉตัรทิพย์เทพวิทยา จ.สมทุรปราการ 

บริษัทฯ ได้มอบเคร่ืองสขุภณัฑ์สภาพดีท่ีเหลอืใช้จากการรือ้ถอนห้องตวัอยา่ง ให้กบัเดก็นกัเรียนและครู อาจารย์

โรงเรียนฉตัรทิพย์เทพวิทยา จ.สมทุรปราการ  มลูคา่รวมกวา่ 120,000 บาท เพ่ือร่วมสร้างสขุอนามยัท่ีดี รวมถงึปลกูฝัง

ให้เยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ห้องนํา้อยา่งถกูสขุลกัษณะ ตามมาตรฐานด้านความสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั 
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• ร่วมสนบัสนนุการบรูณะอาคารมสัยิดดารุ้ลอะมาน ซอยเพชรบรีุ ทางบริษัทฯ ได้มีสว่นร่วมในการมอบเงินบริจาค

จํานวน 200,000 บาท ในการบรูณะอาคารมสัยิดเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกศุลกิจทางศาสนา ณ มสัยิดดารุ้ลอะ

มาน ซอยเพชรบรีุ  ซึง่ถือเป็นการพฒันาชมุชนใกล้เคยีงกบัโครงการคอนโดของทางบริษัทฯ โดยวตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ือ

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีและสนบัสนนุกิจกรรมทางศาสนาของคนในชมุชนใกล้เคียง 

• รับอปุการะเดก็และเยาวชนด้อยโอกาสแบบระยะยาวจากมลูนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือเดก็และเยาวชน ในพระราชปูถมัภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จํานวน 20 คน โดยเป็นเด็กนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี3 และ

ประถมศกึษาปีท่ี4 ท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่เป็นพืน้ท่ีตัง้ของบริษัทฯ นอกจากการให้ทนุการศกึษาและ

คา่ใช้จา่ยในทกุๆ เดือน บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุอปุกรณ์การเรียน ชดุนกัเรียน ให้เด็กและเยาวชนในอปุการะอีกด้วย 

• สนบัสนนุโครงการคลงัอาหารในครัวเรือน มอบพนัธ์ุสตัว์ พนัธ์ุพืช และเคร่ืองมือการเกษตรให้แก่เดก็และเยาวชนท่ี

ยากจนในตา่งจงัหวดัของมลูนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือเด็กและเยาวชน ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี เพ่ือสร้างแหลง่อาหารท่ียัง่ยืน และเพ่ิมพนูรายได้ในครัวเรือน เพ่ือนํารายได้ไปเป็นทนุการศกึษาใน

อนาคต เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท 

 

 
 

• จัดโครงการ “ออริจิน้จุดประกายฝัน สร้างนักวิศวกรตัวน้อย” ณ โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบํารุง จังหวัด

สมทุรปราการ) เพ่ือมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมพืน้ฐานแก่เด็กชัน้ประถมศึกษาปีท่ี3 และประถมศึกษาปี

ท่ี4 ท่ีอยูใ่นวยัความคิดสร้างสรรค์และอยูใ่นช่วงค้นหาความชอบของตนเอง จํานวน 100 คน 
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• ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดทําพืน้ท่ีการเรียนรู้สําหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัช่ือ PLEARN Space ซึ่งเป็น 

Digital Co-Learning Space แห่งแรก เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ซึ่งบริษัทฯ เป็น

ผู้ออกแบบ ประสานกบัมหาวิทยาลยั และควบคมุการก่อสร้างทัง้หมด 

 

 
 

• บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุก

กระบวนการของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล 
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10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้ จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อ สังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย  

 เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคในยคุสงัคมดิจิตอล นอกจากการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพมากท่ีสดุแล้ว บริษัทยงับริษัทฯ 

จึงได้ให้ความสําคญักบัเร่ืองนวตักรรมเก่ียวกบัการบริการ โดยได้สร้างแอพพลิเคชัน่ช่ือ Digital Butler ขึน้ ซึ่งเป็นการนําเร่ือง

เทคโนโลยีเข้ามาประยกุต์กบัการบริการลกูค้าเพ่ืออํานวยความสะดวกในการอยู่อาศยัและการทําธุรกรรมกบับริษัทฯ ให้มาก

ท่ีสดุ อาทิ การสัง่อาหาร การแจ้งทําความสะอาดห้อง การให้บริการซกัรีดเสือ้ผ้า การแจ้งซ่อม การแจ้งเหตฉุกุเฉิน การเรียก

รถพยาบาล เป็นต้น โดยได้จดังานแถลงขา่วขึน้ในเดือนมกราคม 2560  
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11.      การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ และจดัให้มีการบริหารความเสีย่งอย่าง

เป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ และประเมินปัจจยัเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

รวมทัง้การกํากับดูแลการดําเนินกิจการให้เป็น ไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จดัให้มีนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั และสื่อสารให้พนกังานทกุระดบัรับทราบ ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด โดย

กําหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัท อยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

11.1    การควบคุมภายใน 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ ได้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดให้มีการนํา

หลกัการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (Internal Control Integrated Framework) มาใช้เป็นแนวทางในการ

ดําเนินงาน รวมทัง้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการควบคมุภายในตาม

มาตรฐานสากลของ COSO ทัง้ 5 องค์ประกอบ ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

สภาพแวดล้อมการควบคมุเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นพืน้ฐานสําคญัของการมีระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ จึง

ได้มีการดําเนินการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุท่ีดี ดงันี ้

• บริษัทฯ ได้จดัทําคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรโดยครอบคลมุถึงการปฏิบตัิงานขององค์กรโดยได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนกังานทกุคนของ

บริษัทรับรู้เพ่ือนําไปปฏิบัติและได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th อาทิเช่น นโยบายการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านคอรัปชนั นโยบายการบริหารความเสีย่งขององค์กร นโยบาย

แจ้งเบาะแสการกระทําผิด นโยบายสารสนเทศ เป็นต้น และได้จดัให้มีการทบทวนและนโยบายคูม่ือจรรยาบรรณ

ธุรกิจประจําปี เพ่ือให้ทนัตอ่ปัจจบุนัและสอดคล้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจยดึมัน่การดาํเนินธุรกิจอยา่งมจีริยธรรม คาํนงึถึงความเป็นธรรมตอ่คูค้่าหรือผู้ เก่ียวข้อง ได้

กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัติา่งๆ ด้านบรรษัทภิบาล และการกํากบัดแูล ให้ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัและ

ทกุคนในองค์กร ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูปฏิบตัิตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดี  

• คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีของตนได้

อยา่งมีประสทิธิภาพและเน้นผู้มีคณุสมบตัิท่ีไมข่ดัต่อพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัท และเพ่ือให้การกํากบัดแูลกระบวนการท่ีสาํคญัคณะกรรมการ

บริษัท จึงได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจกรรมท่ีดีได้แก่ คณะกรรมการ
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สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการทกุชดุได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการเป็นอยา่งด ี

• มีการจดัโครงสร้างองค์กร กําหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงจดัทํานโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิงานและคู่มือ

กรอบอํานาจอนมุตัิพนกังานทกุระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนเพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้

อยา่งมีประสทิธิภาพไมเ่กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท 

• บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะจงูใจและรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถพร้อมทัง้สง่เสริม สนบัสนนุและพฒันาเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือเตรียมความพร้อมกบัตําแหน่งท่ีสงูขึน้ นอกจากนีย้งัมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด

ตําแหนง่ท่ีสาํคญัเพ่ือเตรียมพร้อมกรณีขาดบคุลากรในตําแหนง่นัน้ ๆ อยา่งทนัเวลา 

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ กําหนดแผนงานประจําปีท่ีมีเป้าหมายชดัเจน วดัผลได้ ภายใต้วิสยัทศัน์ท่ีกําหนด ควบคู่ไปกบัการบริหาร

ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริษัทจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพ่ือกํากบัดแูลและพฒันาการบริหารความเสีย่งให้

ครอบคลมุทัง้องค์กรอย่างเป็นระบบ มีหน้าท่ีสนบัสนุนและผลกัดนัให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงโดย

พิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือประเมินโอกาสจะเกิด และผลกระทบ รวมถึงการกําหนดแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านปฏิบตัิการ ด้าน

กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทําหน้าท่ีพัฒนา ปรึกษาหารือและให้คําแนะนํา แก่

หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือบรูณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงกบักระบวนการการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ทําหน้าท่ีติดตามผลการ

บริหารความเสีย่ง เพ่ือรายงานฝ่ายจดัการและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการบริษัทตามกรอบ

แนวทางบริหารความเสีย่งท่ีบริษัทฯ กําหนด อยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

• บริษัทฯ ได้จดัทําคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรโดยครอบคลมุถึงการปฏิบตัิงานขององค์กรโดยได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนกังานทกุคนของ

บริษัทรับรู้เพ่ือนําไปปฏิบัติและได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th อาทิเช่น นโยบายการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านคอรัปชนั นโยบายการบริหารความเสีย่งขององค์กร นโยบาย

แจ้งเบาะแสการกระทําผิด นโยบายสารสนเทศ เป็นต้น และได้จดัให้มีการทบทวนและนโยบายคูม่ือจรรยาบรรณ

ธุรกิจประจําปี เพ่ือให้ทนัตอ่ปัจจบุนัและสอดคล้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้จัดให้มีการสอบทานรายการ

ดงักลา่วเพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้มีการปฏิบตัิหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งถกูต้อง 

• บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  โดยบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ และได้จดัทํานโยบาย/
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มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทัง้ปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้อง โดยสื่อสารให้พนกังานและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องรับทราบและนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

• บริษัทฯ กําหนดให้มีการพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเน่ืองให้ครอบคลมุทกุ

กระบวนการทํางานและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้จดัทําให้มีระบบการสื่อสารข้อมลูภายใน

องค์กรท่ีรวดเร็วและมีคณุภาพเพ่ือให้พนกังานทกุคนและผู้ เก่ียวข้องรับทราบถึงวตัถปุระสงค์ ความรับผิดชอบ 

ความเสีย่งและการควบคมุภายในทําให้เกิความเข้าใจและนําไปปฏิบตัิงานอยา่งถกูต้อง นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้

เน้นยํา้ผู้ บริหารและพนักงานทุกระดับมีความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตามท่ีกําหนดไว้ใน

จรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและสารสนเทศให้ทกุคนปฏิบตัิตาม

อยา่งเคร่งครัด 

• บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้กบับคุคลภายนอกสามารถสื่อสารถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับองค์กรหรือ

ข้อแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และงานบริการเพ่ือนําไปสู่การพฒันาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยการแจ้งผ่าน

หน่วยงาน  Call Center ท่ีหมายเลข 020-300-000 ซึ่งจะประสานงานแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ รับผิดชอบ 

นอกจากนัน้บริษัท ได้จดัให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ (Whistleblower) สําหรับผู้มีสว่นได้เสียเพ่ือแจ้งเบาะแส

เก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตผ่านเว็บไซต์ (www.origin.co.th) หรือ ผ่านทางจดหมายมายังคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) ชัน้ 20 อาคารภิรัช 

ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขท่ี 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

• ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 13 ครัง้ และมีการประชุมผู้บริหาร (Executive 

Meeting) เป็นประจําทุกสัปดาห์ เพ่ือพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานให้เป็นไปตาม

เปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 

• คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้จัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ภายในบริษัทฯ เป็นหน่วยงานท่ีขึน้ตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ีและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมินการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง และ

การกํากับดูแลผ่านการตรวจสอบประจําปีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพร้อมทัง้

ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขร่วมกบัฝ่ายบริหารอย่างต่อเน่ืองและรายงานสรุปผลการ

ตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส  

 

จากการประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายในทกุด้านตามท่ีกลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมีการดแูลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงมี

การควบคมุการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทโดยสอดคล้องกับแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และ กลต.กําหนด 
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11.2     การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้จัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ภายในบริษัทฯ เป็นหน่วยงานท่ีขึน้ตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ฝ่าย

ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมินการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลผ่านการ

ตรวจสอบประจําปีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพร้อมทัง้ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งตอ่เน่ืองและรายงานสรุปผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส โดย

ปัจจุบนัมี นางรัมภ์รดา แข็งแรง เป็นหวัหน้าตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ

ภายใน และมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม

เพียงพอ 

การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตัง้ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่าน

การอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องมีการเปิดเผยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าตรวจสอบภายในตาม

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ56-1) 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 3/2561 วันท่ี 17 มีนาคม 2561 ได้อนุมัติจัดจ้าง บริษัท ริกส์เรส 

โซลชูัน่ส์ จํากดั ทําหน้าท่ีตรวจสอบ (Internal Audit Outsource) กระบวนการทํางานสาํคญัของบริษัทฯ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกระบวนการจ่ายคา่จ้าง/คา่ตอบแทน เน่ืองจากเป็นองค์กรภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจอนัมีลกัษณะเดียวกันกับบริษัทฯ และมีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ

กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ อีกทัง้ในปีท่ีผา่นมาได้ให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท 

บริษัทฯ ได้พฒันาปรับปรุงการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และเหมาะสม

สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของบริษัทฯ โดยได้มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินความเสีย่งเพ่ือกําหนดแผนงานตรวจสอบ

ภายใน (Risk Based Audit Approach) เพ่ือให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบครอบคลมุกระบวนการท่ีมีความเสีย่งสงู รวมทัง้ได้นํา

แนวทางการตรวจสอบเชิงรุก (Proactive Audit) มาใช้ในการขยายผลสิง่ตรวจสอบซึง่เป็นประเด็นท่ีพนกังาน/ผู้บริหารให้ความ

สนใจ มาจัดทําเป็นหลกัสตูรสมัมนา ให้ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบตัิท่ีถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการร่ัวไหล 

สญูเสีย และข้อผิดพลาดจากการปฏิบตัิงาน ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานภายใน

องค์กรในเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ วิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและ Standard Operation Procedure (SOP), กระบวนการ

ควบคมุภายในและการบริหารทรัพย์สินถาวร และขัน้ตอนการจดัเก็บเอกสารในกระบวนการจองและทําสญัญาของพนกังาน

ขาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (ผู้สอบบัญชี) 

บริษัทฯ อนมุตัิแตง่ตัง้นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ จากบริษัท สาํนกังานอีวาย จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบทานงบการเงินรายไตร

มาสและประจําปี 2561 ของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบญัชีว่าไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือว่าข้อมูลทาง
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การเงินไม่ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานบญัชีซึ่งสอดคล้องกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 
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11.3     การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ ได้นําหลกัการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk  Management) ตามมาตรฐานสากลของ 

The Committee Of Sponsoring Organization Of Tread way Commission (COSO) มาประยุกต์ใช้กับการบริหารความ

เสีย่งด้านธุรกิจ และการบริหารความเสีย่งด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ประกอบด้วย 

1. การกาํกับดูแล และวัฒนธรรมองค์กร 

 1.1 การควบคมุดแูลความเสีย่งโดยคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีมีประสบการณ์ ทักษะความรู้

ความสามารถสงู ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการและให้คําแนะนํา ควบคมุดแูลให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้

องค์กรตระหนกัและให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี่ยง และสง่เสริมการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคํานึงถึงสงัคม 

และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 1.2 จดัตัง้โครงสร้างการดําเนินงาน 

  1.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท: 

  บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีโครงสร้างการบริหารงานตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี โดยโครงสร้าง

คณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้กําหนดบทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะไว้อย่างชดัเจน เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการชุด

ยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

  1.2.2 โครงสร้างการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ ทําหน้าท่ีกํากับดูแลและติดตามการ

บริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 

กรรมการอิสระและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และผู้บริหาร

ระดบัสงูจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

1. นายสหสั ตรีทิพยบตุร  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นางอารดา จรูญเอก  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นายเกรียงไกร กรีบงการ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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5. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 1.3 การกําหนดวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ 

เพ่ือให้องค์กรบรรลเุป้าหมายและวิสยัทศัน์ท่ีกําหนด คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จึงได้กําหนดคุณค่าหลกั 

(Core Value) และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพ่ือปลกูฝัง แนวประพฤติปฏิบตัิท่ีคาดหวงัให้แก่บุคลากรทกุคนในองค์กร เพ่ือให้

พนกังานทราบว่า องค์กรมีความคาดหวงัพฤติกรรมแบบใดและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดความมัน่ใจ 

ภาคภมูิใจและผกูพนักบัองค์กร 

คณุคา่หลกั “ORIGINST” 

O OPTIMIZE   = เพ่ิมผลงานอยา่งยอดเยี่ยม 

R RESPONSIVE  = พร้อมปรับเปลีย่นฉบัไว 

I INNOVATION  = แสวงหาสร้างคณุคา่ทําสิง่ใหม ่

G GROWTH   = พร้อมเติบโตไปพร้อมกนัซื่อสตัย์สจุริต 

I INTEGRITY   = ซื่อสตัย์สจุริต 

N NEAT   = ร่วมกนัคดิประณีตในงาน 

S SERVICE EXCELLECNCE  = เต็มท่ีในการบริการ 

T TEAM WORK  = ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดียว 

 1.4 การแสดงให้เห็นถึงการยดึมัน่คณุคา่หลกั 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูได้มีการสือ่สาร และทําความเข้าใจถึงคณุคา่หลกัและวฒันธรรมพงึประสงค์ของ

องค์กรให้บุคลากรทุกคนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมพนกังาน เช่น ผ่านช่องทาง Website ภายในและภายนอก

องค์กร, ติดประกาศ, การประชมุ/สมัมนาพนกังาน เป็นต้น รวมทัง้ได้ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีอยา่งตอ่เน่ืองสมํ่าเสมอ เช่น มี

การแสดงการช่ืนชมให้รางวลัแก่ผู้ ท่ีทําผลงานได้ยอดเยี่ยมทกุไตรมาส ผู้ ท่ีได้รับคําชมเชยในการให้บริการยอดเยี่ยมจากลกูค้า 

ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัในเร่ืองการกํากบัดแูลในเร่ืองการบริหารความเสีย่ง และสง่เสริมให้

เกิดวฒันธรรมท่ีตระหนกัถึงความเสี่ยง โดยให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยง เมื่อทําการตดัสินใจทางธุรกิจท่ีสําคญั โดยรวมถึง

การอภิปรายและทบทวนสถานการณ์ เก่ียวกบัความเสีย่ง 

 1.5 การพฒันา และรักษาทรัพยากรบคุคลท่ีมีความสามารถ 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัต่อทรัพยากรบคุคล ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่าง

ยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัทได้กํากบัดแูลการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามกลยทุธ์ และวตัถปุระสงค์

ทางธุรกิจ ตัง้แต่การสรรหาผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ ท่ีมีลักษณะตรงกับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์รูปแบบการ

ดําเนินงานและความจําเป็นขององค์กร การพฒันาความรู้ความสามารถ การประเมินผล และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถให้อยูก่บัองค์กร โดยการให้สิง่จงูใจและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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2. กลยุทธ์และการกาํหนดวัตถุประสงค์  

 กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ของออริจิน้เป็นกระบวนการทํางานร่วมกนักบักระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ

กําหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการระบ ุประเมิน

และตอบสนองความเสีย่ง 

3. ผลการดาํเนินงาน 

 ออริจิน้ได้มีการระบแุละประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่

การบรรลเุป้าหมาย ความเสี่ยงจะถกูจดัลําดบัความสําคญัตามระดบัความรุนแรง ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

เพ่ือคดัเลอืกวิธีการตอบสนองความเสีย่งและพิจารณาภาพรวมของคา่ความเสีย่งท่ีองค์กรรับไว้ 

กระบวนการการบริหารความเสี่ยง – ออริจิน้   ประเภทความเสี่ยง – ออริจิน้ 

 

4. การสอบทานและแก้ไขปรับปรุง 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญั ๆ ซึ่งอาจนําไปสู่ความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนไป และอาจ

สง่ผลกระทบต่อกลยทุธ์และกิจกรรมทางธุรกิจ ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยทุธ์และแผนการดําเนินงานได้

อยา่งรวดเร็วและเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะมีการกํากบัดแูลให้มีการสอบทาน และทบทวนความเสีย่งท่ี

สาํคญัเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

5. สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน 

 บริษัทฯ ได้มีการนําระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน และเป็นช่องทางในการสือ่สารทัง้ภายใน

และภายนอกองค์กร เช่น ระบบ ERP, ระบบการบริหารงานขาย (CRM-ICON) ฯลฯ รวมทัง้การสื่อสารทัง้ทางเว็บไซต์ โซเชียล

มีเดียต่างๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ในการคาดการณ์

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด รวมทัง้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ให้มี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

1. กําหนดวตัถปุระสงค์และ

เปา้หมาย

2. ระบปัุจจยัเสีย่ง

3. ประเมินและจดัลาํดบั

ความสาํคญัของความเสีย่ง

4. ตอบสนองความ

เสีย่ง

5. กําหนดกิจกรรม

ควบคมุ

6. ติดตามและ

รายงานผลสมํ่าเสมอ

1. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

2. ความเสี่ยงด้านการตลาด 

3. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน 

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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รายการระหว่างกนั 

 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

1. บรษิทั ออรจิิน้ 

คอนโดมเินียม 

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํ ากัด  (มห าช น ) โดย ถื อ หุ้ น 

บริษัท ออริจิ้น  คอนโดมิเนียม 

จาํกดั รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

 

1.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

619,700.00 

1,826,321.66 

1,459,973.37 

 986,048.29 

 

 48,167.46 

 

 

9,487.72 

48,167.46 

56,912.27 

 742.91 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิัท ออริจิ้น คอนโดมเินียม จํากดั ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย ในปี 2560 มียอดเงนิให้

กู้ยืมคงค้างยกมาเป็นจํานวน 32.61 ล้าน

บาท ได้ให้เงนิกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวด

จํานวน 833.70 ล้านบาท และได้มีการ

ชําระคนืระหว่างงวดจํานวน 246.61 ล้าน

บาท สําหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

ไดใ้ห้เงนิกู้ยมืเพิม่เติมระหว่างงวดจํานวน 

1,826.32 ล้านบาท และได้มกีารชําระคืน

ระหว่างงวดจํานวน 1,459.97 ล้านบาท 

และมียอดเงิน ให้กู้ยืมคงค้างเป็น เงิน 

986.05 ล้านบาท ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิด

ดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 ต่อปี ซึ่ง

เป็นอ้ตราที่เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิ

กูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การขายหอ้งชุด 

• เงิน มั ด จํ า แ ล ะ เงิน รับ

ล่วงห น้ าจากกรรมการ 

และผู้บรหิารระดบัสูงของ

บรษิทัฯ 

- คุณกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

• รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 

-คุณปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.20 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

1,790.00 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค . 2560

บรษิทัฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 26.43 ลา้น

บาท และมดีอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 9.49 

ลา้นบาท 

• สาํหรบังวดปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิัท

ฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 48.17 ล้านบาท 

และมีดอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 0.74 ล้าน

บาท 

• สํ า ห รั บ ปี  2560 บ ริ ษั ท  อ อ ริ จิ้ น 

คอนโดมเินียม จํากดั ได้รบัเงนิมดัจําและ

เงนิรบัล่วงหน้าจากกรรมการจํานวน 0.08 

ลา้นบาท 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 

2561 กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงของ 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาซื้อขายห้องชุดของ

โครงการ นอตติ้งฮลิ สุขุมวทิ 105 จํานวน 

1 ห้อง คิดเป็นจํานวนเงนิรวม 1.79 ล้าน

บาท  

 

 

 

 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ

ทัว่ไปและเทยีบเคยีงไดก้บัราคา

ขายแก่ลูกค้าภายนอกรายอื่น 

ดั ง นั ้ น  จึ ง เห็ น ว่ า ร าย ก า ร

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

- 14,426.30 • รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

2. บรษิทั ออรจิิน้

สาทร จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุน้บรษิทั 

ออริจิ้น  สาทร จํ ากัด  ร้อยละ 

21.43 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

- นางอารดา จรญูเอก 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

 

 

 

 

 

2.1 การขายหอ้งชุด 

• เงิน มั ด จํ า แ ล ะ เงิน รับ

ล่วงห น้ าจากกรรมการ 

และผู้บรหิารระดบัสูงของ

บรษิทัฯ 

- คุณลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี

- คุณสหสั ตรทีพิยบุตร 

- คุณนิวตั ิลมนุพนัธ ์

- คุณอธพิงศ ์อมาตยกุล 

- คุณสุรินทร์ สหชาติโภ

คานนัท ์

- คุณสุจาร ีจนัทรส์ว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

373.40 

390.20 

293.60 

233.40 

300.60 

 

525.60 

 

รวม 2,116.80 

 

 

 

 

 

 

 

590.60 

621.80 

442.40 

330.60 

455.40 

 

- 

 

รวม 2,440.80 

 

 

• กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั

ฯ  ได้ทํ าสัญ ญ าซื้ อ ข าย ห้ อ งชุ ด ข อ ง

โครงการ Knightsbridge Prime Sathorn 

จํานวน 5 ห้อง คิดเป็นจํานวนเงินรวม 

27.54 ลา้นบาท สําหรบังวดปีบญัช ีสิน้สุด 

วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 โดยบริษัท  ออริจิ้น 

สาทร จํากัด ได้รบัเงนิมัดจําและเงินรับ

ล่วงหน้าจากกรรมการจํานวน 1.59 ล้าน

บาท 

• สําหรบังวดหปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ไม่มี

การทาํสญัญาซื้อขายหอ้งชดุเพิม่เตมิ  โดย

ได้ร ับเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจาก

กรรมการจาํนวน 2.44 ลา้นบาท 

• สาํหรบัปี 2561 คุณสุจาร ีจนัทร์สว่าง ออก

จากการเป็นกรรมการของบรษิทัฯแลว้ 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ

ทัว่ไปและเทยีบเคยีงไดก้บัราคา

ขายแก่ลูกค้าภายนอกรายอื่น 

ดั ง นั ้ น  จึ ง เห็ น ว่ า ร าย ก า ร

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,653.04 43,231.60 • รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

3. บรษิทั ออรจิิน้ 

ไพรม ์จาํกดั 

 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท ออริจิ้น  แคปปิตอล 

พระราม 9 จํากัด ถือหุ้นบริษัท 

ออริจิ้น  ไพ รม์  จํากัด  ร้อยละ 

99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

  - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

  - นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

  - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

  - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

  - นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

 

3.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

 -  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,500.00 

432,128.80 

582,628.80 

0.00 

 

 5,456.60 

 

 

5,664.33 

5,456.60 

11,120.93 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั ออรจิิน้ ไพรม ์จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทั

ย่อย ในปี 2560 มยีอดเงนิให้กู้ยืมคงค้าง

ยกมาเป็นจํานวน 26.60 ล้านบาท ได้ให้

เงินกู้ยืม เพิ่ม เติมระหว่างงวดจํานวน 

160.20 ล้านบาท และได้มีการชําระคืน

ระหว่างงวดจํานวนเป็นเงิน 36.30 ล้าน

บาท สําหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

ไดใ้ห้เงนิกู้ยมืเพิม่เติมระหว่างงวดจํานวน 

432.13 ล้านบาท และได้มีการชําระคืน

ระหว่างงวดทัง้จํานวน 582.63 ล้านบาท 

จงึไม่มยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงคา้ง ทัง้นี้บรษิทัฯ 

มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ      4.5 - 

8 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราทีเ่ทยีบเคยีงกบัอตัรา

ตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,294.27 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค . 2560

บริษัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 7.86 ล้าน

บาท และมดีอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 5.66 

ลา้นบาท 

• สาํหรบังวดปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.2561  บรษิัท

ฯ มีดอกเบี้ยร ับ จํานวน 5.46 ล้านบาท 

และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 190 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

4. บรษิทั ออรจิิน้ 

ออีซี ีจาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท  

ออ ริจิ้ น  อี อี ซี  จํ ากัด  ร้อ ย ล ะ 

99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

  - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

  - นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

  - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

  - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

  - นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

• เดมิชื่อ บรษิทั ออรจิิ้น เวอร์ตเิคลิ 

2 จํากดั ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชื่อ

เป็น บรษิัท ออริจิ้น อีอีซี จํากัด 

เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,840.00 

218,461.48 

150,801.48 

137.500.00 

 

 3,426.46 

 

 

1,440.49 

3,426.46 

4,422.43 

444.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิัท ออรจิิ้น อีอีซี จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัท

ย่อย ในปี 2560 มยีอดเงนิให้กู้ยืมคงค้าง

ยกมาเป็นจํานวน 43.65 ล้านบาท ได้ให้

เงินกู้ยืม เพิ่ม เติมระหว่างงวดจํานวน 

123.37 ล้านบาท และได้มีการชําระคืน

ระห ว่ างงวดจํ านวน  97.18 ล้ าน บาท 

สําหรบังวดปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ได้ให้

เงินกู้ยืม เพิ่ม เติมระหว่างงวดจํานวน 

218.46 ล้านบาท ชําระคืนระหว่างงวด

จํานวน 150.80 ล้านบาท รวมยอดเงนิให้

กู้ยืมคงค้างเป็นเงนิ 137.50 ล้านบาท มี

การคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 ต่อ

ปี  ซึ่ งเป็นอัตราที่ เทียบเคียงกับอัตรา

ตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 191 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638.31 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบัสําหรบังวดปีบญัช ี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 จํานวน 7.59 ล้าน

บาท และมดีอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 1.44 

ลา้นบาท 

• สาํหรบังวดปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิัท

ฯ มีดอกเบี้ยร ับ จํานวน 3.43 ล้านบาท 

และมีดอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 0.44 ล้าน

บาท 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั  



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 192 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

5. บรษิทั ออรจิิน้ 

เฮา้ส ์จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท  

ออ ริจิ้ น  เฮ้ าส์  จํ ากัด  ร้อ ย ละ 

99.997 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายนิวตั ิ ลมนุพนัธ ์

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ์ 

   - นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

   - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

   - นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

 

 

 

 

 

 

5.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้เบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

195,000.00 

- 

195,000.00 

 

 2,961.99 

 

 

- 

2,961.99 

- 

2,961.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195,000.00 

728,679.75 

290,844.11 

632,835.64 

 

 21,746.59 

 

 

2,961.99 

21,746.59 

6,943.08 

17,765.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิัท ออรจิิ้น เฮาส ์จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัท

ย่อย ระหว่างปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 

รวมเป็นเงนิ 195 ล้านบาท สําหรบังวดปี

สิ้ น สุ ด  31 ธ .ค . 2561 ได้ ให้ เงิน กู้ ยื ม

เพิ่มเติมระหว่างงวดจํานวน 728.68 ล้าน

บาท และได้มีการชําระคืนระหว่างงวด

จาํนวน 290.84 ลา้นบาท และมยีอดเงนิให้

กูย้มืคงคา้งเป็นเงนิ 632.84 ลา้นบาท ทัง้นี้

บรษิัทฯ มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 

4.5 - 8 ต่อปี ซึง่เป็นอ้ตราที่เทยีบเคยีงกบั

อตัราตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• สาํหรบัปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560บรษิทั

ฯ มีดอกเบี้ยร ับ จํานวน 2.96 ล้านบาท 

และมีดอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 2.96 ล้าน

บาท 

• สาํหรบังวดปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิัท

ฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 21.75 ล้านบาท 

และมดีอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 17.77 ล้าน

บาท 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

  



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 193 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

- 

 

 

7,028.00 

 

 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

6. บรษิทั ออรจิิน้ 

แกรนด ์จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท  

ออรจิิน้ แกรนด ์จาํกดั รอ้ยละ 51 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นางอารดา จรญูเอก 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

6.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 
• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

- 

241,000.08 

241,000.08 

0.00 

 

12,078.36 

 

 

- 

12,078.36 

12,078.36 

0.00 

 

 

 

- 

2,000.00 

2,000.00 

0.00 

 

 14.90 

 

 

- 

14.90 

14.90 

0.00 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท ออริจิ้น  แกรนด์ จํากัด ซึ่ งเป็น

บรษิทัย่อย ในระหว่างปี 2560 เป็นจาํนวน 

241.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รบัชําระ

เงนิกู้ยมืคนืทัง้จํานวนเป็นเงนิ 241.0 ลา้น

บาท สําหรบังวดปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

ไดใ้ห้เงนิกู้ยมืเพิม่เติมระหว่างงวดจํานวน 

2.00 ล้านบาท และได้มีการชําระคืนทัง้

จาํนวนเป็นเงนิ 2.00 ลา้นบาท สาํหรบังวด

ปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 บริษัท ออริจิ้น   

แกรนด์ จํากดั ไม่มยีอดคา้งชําระเงนิกู้ยมื 

ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อ ย ละ  4.5 - 8 ต่ อ ปี  ซึ่ ง เป็ น อ้ต ราที่

เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ  

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

34,162.05 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• สําหรบังวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560

บรษิทัฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 12.08 ลา้น

บาท และไมม่มีดีอกเบีย้คา้งรบั 

• สาํหรบังวดปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิัท

ฯ มีดอกเบี้ยร ับ จํานวน 0.01 ล้านบาท 

และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั  

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

7. บรษิทั ออรจิิน้ 

เกษตร โซ

ไซตี ้จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น แคปปิตอล 1 

จํ ากัด  ถื อหุ้ น บ ริษั ท  ออ ริจิ้ น 

เกษตร โซไซตี้  จํากัด ร้อยละ 

99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

- 

36,000.00 

36,000.00 

0.00 

 

 

 623.34 

 

 

- 

623.34 

623.34 

0.00 

 

986.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 

 - 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

10,304.88 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิัท ออรจิิ้น เกษตร โซไซตี้ จํากดั ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย โดยมีการให้เงินกู้ยืมปี 

2560 จํานวน 36.00 ลา้นบาท และ บรษิทั

ฯไดร้บัชําระคนืเงนิกูด้งักล่าวและดอกเบี้ย

คา้งรบัทัง้จํานวนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีาร

คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 - 8 ต่อปี 

ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทียบเคยีงกบัอัตราต้นทุน

เงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างรบัสําหรบังวด

บัญ ชีสิ้นสุด  31 ธ.ค . 2560 บริษัทฯ มี

ดอกเบีย้รบั จาํนวน 0.62 ลา้นบาท และไม่

มดีอกเบีย้คา้งรบั  

 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

8. บรษิทั วนั 

ระยอง จาํกดั 

 

 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั วนั 

ระยอง จาํกดั รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

- นางจตุพร ผวิขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

28,426.47 

- 

28,426.47 

 

 

 542.05 

 

 

- 

542.05 

- 

542.05 
 

 

 

28,426.47 

29,740.67 

28,426.47 

29,740.67 

 

 

 1,713.99 

 

 

542.05 

1,713.99 

822.42 

1,433.62 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิัท ออรจิิ้น วนั ระยอง จํากดั ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อย ระหว่างปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธ.ค. 

2560 ร ว ม เป็ น เงิน  28.43 ล้ า น บ า ท 

สําหรบังวดปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ได้ให้

เงินกู้ยืม เพิ่ม เติมระหว่างงวดจํานวน 

29.74 ล้านบาท และได้มีการชําระคืน

ระหว่างงวดจาํนวน 28.43 ลา้นบาท และมี

ยอดเงนิใหกู้ย้มืคงคา้งเป็นเงนิ 29.74 ลา้น

บาท ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยใน

อตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่

เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ  

 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างรบั สําหรบังวด

บัญ ชีสิ้ น สุ ด  31 ธ .ค .2560 บริษัท ฯ  มี

ดอกเบี้ยรบั จํานวน 0.54 ล้านบาท และมี

ดอกเบีย้คา้งรบั จาํนวน 0.54 ลา้นบาท 

• สาํหรบังวดปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิัท

ฯ มีดอกเบี้ยร ับ จํานวน 1.71 ล้านบาท 

และมีดอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 1.43 ล้าน

บาท 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

9. บรษิทั พารค์ 

ออรจิิน้ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท 

พาร์ค  ออริจิ้น  จํากัด  ร้อยละ 

99.997 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นางอารดา จรญูเอก 

   - นางกมลวรรณ วปิลุากร 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

    - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

    - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

    - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 

- คุณพสุ ลปิตพลัลภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 
 

 

- 

- 

- 

0.00 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

3,197,700.00 

700,869.89 

2,496,830.11 

 

 75,692.41 
 

 

- 

75,692.41 

36,737.32 

38,955.09 
 

 
 

10,556.41 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั พารค์ ออรจิิ้น จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิทั

ย่อย ระหว่างงวดปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

รวมเป็นเงนิ 3,197.70 ล้านบาท และได้มี

การชําระคืนระหว่างงวดจํานวน 700.87 

ลา้นบาท และมยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงคา้งเป็น

เงิน 2,496.83 ล้านบาท ทัง้นี้ บริษัทฯ มี

การคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 ต่อ

ปี  ซึ่ งเป็นอัตราที่ เทียบเคียงกับอัตรา

ตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยคา้งรบั สําหรบังวดปี 

สิน้สุด 31 ธ.ค.2561 บรษิทัฯ มดีอกเบีย้รบั 

จํานวน 75.69 ล้านบาท และมีดอกเบี้ย

คา้งรบั จาํนวน 38.96 ลา้นบาท 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 

2561 กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงของ 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาซื้อขายห้องชุดของ

โครงการ พารค์ 24 จํานวน 1 หอ้ง คดิเป็น

จาํนวนเงนิรวม 10.56 ลา้นบาท 

 

 

• รายการช่วยเหลือทางการเงนิ

เพื่ อใช้ในการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 198 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,400.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 199 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

10. บรษิทั วนั  

ออรจิิน้ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั วนั 

ออรจิิน้ จาํกดั รอ้ยละ 99.997 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นางอารดา จรญูเอก 

   - นายลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี

   - นายอธพิงศ ์อมาตยกุล 

   - นางกมลวรรณ วปิลุากร 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

• เดมิชื่อ บรษิัท ออรจิิ้น วนั จํากดั 

ได้จดทะเบียน เปลี่ยนชื่อ เป็น 

บริษัท วัน ออริจิ้น  จํากัด เมื่อ

วนัที ่9 สงิหาคม 2561     

 

 

 

 

 

 

 

10.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 
• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

• รายไดค้่าเช่าอาคาร 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

- 
 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

387,509.97 

154,009.97 

233,500.00 

 

 3,413.05 
 

 

- 

3,413.05 

2,059.07 

1,353.98 
 

 

 

12,062.00 

 

 

240.00 

  

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท วัน ออริจิ้น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อย ระหว่างงวดปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

รวมเป็นเงิน 387.51 ล้านบาท และได้มี

การชําระคืนระหว่างงวดจํานวน 154.01 

ลา้นบาท และมยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงคา้งเป็น

เงนิ 233.50 ล้านบาท ทัง้นี้บรษิัทฯ มกีาร

คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 - 8 ต่อปี 

ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทียบเคยีงกบัอัตราต้นทุน

เงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยคา้งรบั สําหรบังวดปี 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิัทฯ มดีอกเบี้ย

รบั จํานวน 3.41 ล้านบาท และมดีอกเบี้ย

คา้งรบั จาํนวน 1.35 ลา้นบาท 

 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

• รายการช่วยเหลือทางการเงนิ

เพื่ อใช้ในการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 200 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

11. บรษิทั ออรจิิน้ 

คอลลาจ 107 

จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท ออริจิ้น  แคปปิตอล 

คอลลาจ 107 จํากดั ถอืหุน้บรษิทั 

ออรจิิ้น คอลลาจ 107 จํากดั รอ้ย

ละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

    - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

    - นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

    - นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

3,269.92 

3,269.92 

0.00 

 

 16.30 

 

 

- 

16.30 

16.30 

0.00 
 

 

 

6,329.92 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท ออริจิ้น คอลลาจ 107 จํากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย ระหว่างงวดปีสิ้นสุด 31 

ธ.ค. 2561 รวมเป็นเงิน 3.27 ล้านบาท 

และไดม้กีารชําระคนืทัง้จํานวน 3.27 ลา้น

บาท ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยใน

อตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่

เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยคา้งรบั สําหรบังวดปี 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิัทฯ มดีอกเบี้ย

ร ับ  จํ าน วน  0.02 ล้ าน บาท  และไม่ มี

ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

• รายการช่วยเหลือทางการเงนิ

เพื่ อใช้ในการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 201 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

12. บรษิทั ออรจิิน้ 

ไนทบ์รดิจ ์

เทพารกัษ์ 

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ

รจิิ้น ไนท์บรดิจ ์เทพารกัษ์ จํากดั 

รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

    - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

    - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

    - นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

 

12.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

0.00 
 

 

 

 

- 

129,000.00 

66,000.00 

63,000.00 

 

 1,467.37 

 

 

- 

1,467.37 

1,101.81 

365.56 
  

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท  ออริจิ้น  ไนท์บริดจ์  เทพารักษ์ 

จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ระหว่างงวดปี 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 รวมเป็นเงนิ 129.00 

ลา้นบาท และไดม้กีารชาํระคนืระหว่างงวด

จํานวน 66.00 ล้านบาท และมยีอดเงนิให้

กู้ยมืคงค้างเป็นเงนิ 63.00 ล้านบาท ทัง้นี้

บรษิัทฯ มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 

4.5 - 8 ต่อปี ซึง่เป็นอ้ตราที่เทยีบเคยีงกบั

อตัราตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยคา้งรบั สําหรบังวดปี 

สิน้สุด 31 ธ.ค.2561 บรษิทัฯ มดีอกเบีย้รบั 

จํานวน 1.47 ลา้นบาท และมดีอกเบี้ยคา้ง

รบั จาํนวน 0.37 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รายการช่วยเหลือทางการเงนิ

เพื่ อใช้ในการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

13. บรษิทั ออรจิิน้ 

ไนทบ์รดิจ ์

พระโขนง 

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท 

อรจิิน้ ไนทบ์รดิจ ์พระโขนง จาํกดั 

รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

    - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

    - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

    - นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

 

13.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

- 

 

 

 

- 

75,189.75 

- 

75,189.75 

 

 353.93 

 

 

- 

353.93 

- 

353.93 
 

 

110.55 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั ออรจิิน้ ไนทบ์รดิจ ์พระโขนง จาํกดั 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ระหว่างงวดปี สิ้นสุด 

31 ธ.ค . 2561 รวมเป็นเงิน  75.19 ล้าน

บาท และมยีอดเงนิให้กู้ยมืคงคา้งเป็นเงนิ 

75.19 ล้านบาท ทัง้นี้ บริษัทฯ มีการคิด

ดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 ต่อปี ซึ่ง

เป็นอ้ตราที่เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิ

กูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยคา้งรบั สําหรบังวดปี 

สิน้สุด 31 ธ.ค.2561 บรษิทัฯ มดีอกเบีย้รบั 

จํานวน 0.35 ลา้นบาท และมดีอกเบี้ยคา้ง

รบั จาํนวน 0.35 ลา้นบาท 

 
• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

• รายการช่วยเหลือทางการเงนิ

เพื่ อใช้ในการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

14. บรษิทั คราวน์ 

เรสซเิดนซ์ 

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิทั พรโีม เซอรว์สิ โซลชู ัน่ 

จํากดั โดยถือหุ้นบริษัท คราวน์ 

เรสซเิดนซ์ จาํกดั รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นางจตุพร ผวิขาว 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นางสาวเบญญาภา เพิม่พลู 

- นายประพจน์ จติต์ตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 การบรหิารงาน 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

• รายไดค้่าเช่าอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

54.00 

 

 

 

54.00 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 204 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

15. บรษิทั 

ดจิติอล บตั

เลอร ์จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิทั พรโีม เซอรว์สิ โซลชู ัน่ 

จํากดั โดยถือหุ้นบริษัท ดิจิตอล 

บตัเลอร ์จาํกดั รอ้ยละ 57.47 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายสหสั ตรทีพิยบุตร 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นายประพจน์ จติต์ตรง 

- นายวทิยา ธญัญศรสีงัข ์

- นายวรกร วรีาพชัร ์

- นายศรกว ีปรูณโชต ิ

- นายรฐัพล เตชะเลศิสริมิงคล 

- นายรณชาต ิมหทัธนะพฤทธิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 การบรหิารงาน 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

• รายไดค้่าเช่าอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

50.00 

 

 

 

321.60 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

16. บรษิทั พรโีม 

แมเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิทั พรโีม เซอรว์สิ โซลชู ัน่ 

จํากัด โดยถือหุ้นบริษัท พรีโม 

แม เน จ เม้น ท์  จํ ากัด  ร้อ ย ล ะ 

99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นายประพจน์ จติต์ตรง 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นางสาวเบญญาภา เพิม่พลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 การบรหิารงาน 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

• รายไดค้่าเช่าอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

125.00 

 

 

 

422.40 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

17. บรษิทั พรโีม 

เซอรว์สิ 

โซลชู ัน่ จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้  

จํากดั(มหาชน) โดยถือหุ้นบรษิัท 

พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่  จํากัด 

รอ้ยละ 99.997 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายนิวตั ิลมนุพนัธ ์

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวรวกีร บุญพรม 

- นายเรอืงโรจน์ พนูผล 

- นางสาวจริยง อนุมานราชธน 

- นายมาโรจน์ วนานนัท ์

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 การบรหิารงาน 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

• รายไดค้่าเช่าอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

125.00 

 

 

 

422.40 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 207 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

18. บรษิทั พารค์ 

ออรจิิน้ พญา

ไท จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท พาร์ค ออริจิ้น จํากัด 

โดยถือหุ้นบรษิัท พาร์ค ออริจิ้น 

พญาไท จาํกดั รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

18.1 การบรหิารงาน 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

2,442.39 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 

 

19. บรษิทั พารค์ 

ออรจิิน้ 

พระราม 4 

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท พาร์ค ออริจิ้น จํากัด 

โดยถือหุ้นบรษิัท พาร์ค ออริจิ้น 

พระราม 4 จาํกดั รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

 

 

19.1 การบรหิารงาน 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

3,402.00 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 208 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

20. บรษิทั พรโีม 

เรยีลเตอร ์

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิทั พรโีม เซอรว์สิ โซลชู ัน่ 

จํากัด โดยถือหุ้นบริษัท พรีโม 

เรยีลเตอร ์จาํกดั รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นางสาวเบญญาภา เพิม่พลู 

- นายประพจน์ จติต์ตรง 

20.1 การบรหิารงาน 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

• รายไดค้่าเช่าอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

75.00 

 

 

 

54.00 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 

 

21. บรษิทั พารค์ 

ออรจิิน้ ท ี2 

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท พาร์ค ออริจิ้น จํากัด 

โดยถือหุ้นบรษิัท พาร์ค ออริจิ้น 

ท ี2 จาํกดั รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

21.1 การบรหิารงาน 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

5,407.80 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 

 



    

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

   

  
สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 209 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

22. บรษิทั อูโน่ 

เซอรว์สิ 

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิทั พรโีม เซอรว์สิ โซลชู ัน่ 

จํากัด  โดยถือหุ้นบริษัท  อู โน่ 

เซอรว์สิ จาํกดั รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นางสาวเบญญาภา เพิม่พลู 

- นายประพจน์ จติต์ตรง 

22.1 การบรหิารงาน 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

• รายไดค้่าเช่าอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

120.00 

 

 

 

422.40 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

23. บรษิทั เวริค์ 

เอเจนซ ีจาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิทั พรโีม เซอรว์สิ โซลชู ัน่ 

จํากดั โดยถือหุ้นบรษิัท เวริ์ค เอ

เจนซ ีจาํกดั รอ้ยละ 59.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นางสาวเบญญาภา เพิม่พลู 

- นายประพจน์ จติต์ตรง 

- นายธนา ต่อสหะกุล 

23.1 การบรหิารงาน 

• ร า ย ไ ด้ ไ ด้ จ า ก ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ค่ า

น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

• รายไดค้่าเช่าอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

75.00 

 

 

 

54.00 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็น รายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

24. บรษิทั ออรจิิน้ 

รามคาํแหง 

อนิเตอรเ์ชนจ ์

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุน้บรษิทั 

ออรจิิ้น รามคาํแหง อนิเตอรเ์ชนจ ์

จาํกดั รอ้ยละ 99.997 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

 

 

24.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

0.00 
 

 

 

 

- 

1,000.00 

- 

1,000.00 

 

38.88 

 

 

- 

38.88 

- 

0.00 
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิัท ออรจิิ้น รามคําแหง อนิเตอร์เชนจ ์

จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ระหว่างงวดปี 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 รวมเป็นเงิน 1.00 

ลา้นบาท และมยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงคา้งเป็น

เงนิ 1.00 ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัฯ มกีารคดิ

ดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 ต่อปี ซึ่ง

เป็นอ้ตราทีเ่ทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิ

กูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยคา้งรบั สําหรบังวดปี 

สิ้นสุด 31 ธ.ค.2561 บริษัทฯ มดีอกเบี้ย

รบั จํานวน 0.04 ลา้นบาท และมดีอกเบี้ย

คา้งรบั จาํนวน 0.04 ลา้นบาท 

• รายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่ อ ใช้ ในการดํ าเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต าม ห ลัก เก ณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมื่อถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบริษัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

25. บรษิทั ออรจิิน้ 

วนั ทองหลอ่ 

จาํกดั 

• บรษิัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท  

ออ ริจิ้ น  วัน  ท องห ล่ อ  จํ ากัด   

ร้อ ย ล ะ  51 ซึ่ ง เป็ น สัด ส่ วน ที่

มากกว่ากึ่งหนึ่ ง แต่ เนื่ องจาก

สัญญาร่วมทุนระบุว่า เรื่องที่มี

สาระสําคญัต้องได้รบัการอนุมตัิ

จาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อยฝ่ายละ

หนึ่งคน จึงพิจารณาว่าบริษัทฯ 

ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นางกมลวรรณ วปิลุากร 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

  - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

   

25.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000.00 

- 

50,000.00 

0.00 

 

 208.22 

 

- 

876.71 

208.22 

1,084.93 

0.00 
 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 - 

 

- 

- 

- 

- 

0.00 
 

• สําหรบับัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ได้มี

การชําระคนืระหว่างงวดทัง้จํานวน 50.00 

ลา้นบาท มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.21 ลา้น

บาท และไม่มีดอกเบี้ยค้างรับ สําหรบัปี 

2561 ไม่มกีารให้กู้ยมืเพิม่เติม ทัง้นี้มกีาร

คดิอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 - 8 ต่อปี ซึ่ง

เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ  

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 
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สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 213 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

26. บรษิทั ออรจิิน้ 

สเฟียร ์จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ

รจิิ้น สเฟียร ์จํากดั รอ้ยละ 51 ซึ่ง

เป็นสดัส่วนทีม่ากกว่ากึง่หนึ่ง แต่

เนื่องจากสัญญาร่วมทุนระบุว่า 

เรือ่งทีม่สีาระสาํคญัตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย

ฝ่ายละหนึ่ งคน จึงพิจารณาว่า

บรษิทัฯ ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

123,517.38 

 

 

 

 

 

 
 

 
- 

- 

- 

0.00 

 

 - 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 
 

18,075.36 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท  ออริจิ้น  สเฟียร์ จํากัด  ซึ่ งเป็น

บริษัทร่วมทุน สําหรบังวดปีบัญชีสิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2560 จํานวน  98.14 ล้านบาท 

และในปี 2560 บรษิัทฯ มกีารให้เงนิกู้ยืม

เพิ่มเติมระหว่างงวดจํานวน 169.50 ล้าน

บาท คิดเป็นเงินให้กู้ยืมทัง้สิ้น  267.64 

ลา้นบาท 

• บริษัทฯได้รบัชําระคืนเงนิกู้ด ังกล่าวและ

ดอกเบี้ยคา้งรบัทัง้จาํนวนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทั

ฯ มกีารคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 

ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตรา

ตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ  

 

 

 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

26.2 เงนิใหกู้ย้มื 

• กจิการร่วมคา้ กูย้มืระยะ

สัน้จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

267,644.09 

267,644.09 

0.00 
 

 

 
 

- 

- 

- 

0.00 
 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท  ออริจิ้น  สเฟียร์ จํากัด  ซึ่ งเป็น

บริษัทร่วมทุน สําหรบังวดปีบัญชีสิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2560 จํานวน 267.64 ล้านบาท 

และไดใ้ชค้นืเตม็จาํนวนแลว้ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

27. บรษิทั ออรจิิน้ 

เวอรต์เิคลิ 

จาํกดั 

• บรษิัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท  

ออรจิิ้น เวอร์ติเคลิ จํากดั รอ้ยละ 

51 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากึ่ง

หนึ่ง แต่เนื่องจากสญัญาร่วมทุน

ระบุว่า เรื่องที่มีสาระสําคญัต้อง

ได้ร ับการอนุมัติจาก ผู้ร่วมทุน

อย่ างน้ อย ฝ่ ายละหนึ่ งคน  จึง

พิจารณาว่าบริษัทฯ ไม่มอีํานาจ

ควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

27.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

134,136.76 

206,000.00 

340,136.76 

0.00 

 

 18,374.93 

 

 

1,381.33 

18,374.93 

19,756.26 

0.00 

 

 

16,472.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 - 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 

179,538.82 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิัท ออรจิิ้น เวอร์ติเคิล จํากดั ซึ่งเป็น

บริษัทร่วมทุน ในปี 2560 มียอดเงินให้

กูย้มืคงคา้งยกมาเป็นจํานวน 134.14 ลา้น

บาท และในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มี

การให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมจํานวน 206.00 

ลา้นบาท คดิเป็นเงนิใหกู้ย้มืทัง้สิน้ 340.14 

ลา้นบาท 

• สําหรบังวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 

บริษัทฯได้รบัชําระคืนเงนิกู้ด ังกล่าวและ

ดอกเบี้ยค้างรบัทัง้จํานวนแล้ว (คืนเงนิกู ้

340.14 ลา้นบาท และดอกเบีย้ 19.76 ลา้น

บาท)  ทัง้นี้บรษิัทฯ มกีารคิดดอกเบี้ยใน

อตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่

เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

27.2 เงนิใหกู้ย้มื 

• กจิการร่วมคา้ กูย้มืระยะ

สัน้จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

340,136.76 

340,136.76 

0.00 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท  ออริจิ้น  สเฟียร์ จํากัด  ซึ่ งเป็น

บริษัทร่วมทุน สําหรบังวดปีบัญชีสิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2560 จํานวน 267.64 ล้านบาท 

และไดใ้ชค้นืเตม็จาํนวนแลว้ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

28. บรษิทั ออรจิิน้ 

รามคาํแหง 

จาํกดั 

• บรษิัท ร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท  

ออรจิิ้น รามคําแหง จาํกดั รอ้ยละ 

51 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากึ่ง

หนึ่ง แต่เนื่องจากสญัญาร่วมทุน

ระบุว่า เรื่องที่มีสาระสําคญัต้อง

ได้ร ับการอนุมัติจาก ผู้ร่วมทุน

อย่ างน้ อย ฝ่ ายละหนึ่ งคน  จึง

พิจารณาว่าบริษัทฯ ไม่มอีํานาจ

ควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

28.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 
• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

- 

6,000.00 

6,000.00 

0.00 

 

 30.90 

 

 

- 

30.90 

30.90 

0.00 

 

 

99,957.27 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 - 

 

 

- 

- 

- 

0.00 
 

 

 

40,250.80 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิัท ออรจิิ้น รามคําแหง จํากดั ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย ในระหว่างปี 2560 จํานวน 

6.00 ล้านบาท และได้มีการชําระคืนทัง้

จํานวน 6.00 ลา้นบาท สําหรบังวดปีบญัช ี

สิ้ น สุ ด  31 ธ .ค . 2560 บ ริษั ท  ออ ริจิ้ น 

รามคําแหง จํากดั ไม่มยีอดหนี้ เงนิกู้ค้าง

ชําระ ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยใน

อตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่

เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• สําหรบังวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560

บริษัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.03 ล้าน

บาท และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

29. บรษิทั ออรจิิน้ 

ไพรม์2 จาํกดั 

• บรษิัท ร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท  

ออรจิิ้น สเฟียร ์จํากดั รอ้ยละ 51 

ซึ่งเป็นสดัส่วนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

แต่เนื่องจากสญัญาร่วมทุนระบุว่า 

เรือ่งทีม่สีาระสาํคญัตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย

ฝ่ายละหนึ่ งคน จึงพิจารณาว่า

บรษิทัฯ ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

29.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้ระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

9,000.00 

9,000.00 

0.00 

 

 47.23 

 

 

- 

47.23 

47.23 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 - 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท ออริจิ้น  ไพร์ม 2 จํากัด ซึ่งเป็น

บริษัทร่วมทุน โดยมีการให้เงินกู้ยืมปี 

2560 จํานวน 9.00 ล้านบาท และบรษิัทฯ

ได้รบัชําระคืนเงนิกู้ดงักล่าวและดอกเบี้ย

ค้างรบัทัง้จํานวนแล้ว (คืนเงนิกู้ 9.0 ล้าน

บาทและดอกเบี้ยค้างรบั 0.05 ล้านบาท 

ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อ ย ละ  4.5 - 8 ต่ อ ปี  ซึ่ ง เป็ น อัต ราที่

เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ 

• สําหรบังวดบญัชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 

2560 บริษัทฯไม่มียอดหนี้ค้างชําระจาก

เงนิกูย้มื 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• สําหรบังวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560

บริษัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.05 ล้าน

บาท และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการ

เงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

170,702.69 39,516.33 • รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

30. บรษิทั วนั 

สุขมุวทิ 24 

จาํกดั 

• บรษิัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท  

ออริจิ้น  วัน  สุขุมวิท 24 จํากัด 

ร้อ ย ล ะ  51 ซึ่ ง เป็ น สัด ส่ วน ที่

มากกว่ากึ่งหนึ่ ง แต่ เนื่ องจาก

สัญญาร่วมทุนระบุว่า เรื่องที่มี

สาระสําคญัต้องได้รบัการอนุมตัิ

จาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อยฝ่ายละ

หนึ่งคน จึงพิจารณาว่าบริษัทฯ 

ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นางกมลวรรณ วปิลุากร 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

    - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

30.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

- 

21,500.00 

- 

21,500.00 

 

 155.29 

 

 

- 

155.29 

- 

155.29 
 

 

 

 

21,500.00 

- 

21,500.00 

0.00 

 

 14.14 

 

 

155.29 

14.14 

169.43 

0.00 
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท ออริจิ้น วัน สุขุมวิท24 จํากัด ซึ่ง

เป็นบรษิัทร่วมทุน ระหว่างปีบัญชีสิ้นสุด 

31 ธ.ค . 2560 รวมเป็นเงิน  21.50 ล้าน

บาท สําหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

ได้มีการชําระคืนระหว่างงวดทัง้จํานวน

เป็นเงิน 21.50 ล้านบาท สําหรับงวดปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิัท ออรจิิ้น  วนั 

สุขุมวิท24 จํากัด ไม่มียอดค้างชําระเงิน

กู้ยืม ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยใน

อตัรารอ้ยละ 4.5 - 8 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่

เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ 

 

ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้ค้างรบั 

• ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างรบั สําหรบังวด

บัญ ชีสิ้ น สุ ด  31 ธ .ค .2560 บริษัท ฯ  มี

ดอกเบี้ยรบั จํานวน 0.16 ล้านบาท และมี

ดอกเบีย้คา้งรบั จาํนวน 0.16 ลา้นบาท 

• สาํหรบังวดปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิัท

ฯ มีดอกเบี้ยร ับ จํานวน 0.14 ล้านบาท 

และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั 

 

• รายการช่วยเหลือทางการเงนิ

เพื่ อใช้ในการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

31. บรษิทั ออรจิิน้ 

พารค์ ท ี1 

จาํกดั 

• บรษิัท ร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท พาร์ค ออริจิ้น จํากัด 

ถือหุ้นบรษิัท ออรจิิ้น พาร์ค ท ี1

จํากดั ร้อยละ 51 ซึ่งเป็นสดัส่วน

ที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง แต่เนื่องจาก

สัญญาร่วมทุนระบุว่า เรื่องที่มี

สาระสําคญัต้องได้รบัการอนุมตัิ

จาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อยฝ่ายละ

หนึ่งคน จึงพิจารณาว่าบริษัทฯ 

ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

31.1 เงนิใหกู้ย้มื 

• บรษิทัย่อย กูย้มืระยะสัน้

จากบรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

• ดอกเบีย้รบั 

 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด  

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

- 

152,240.03 

152,240.03 

0.00 

 

 1,901.96 

 

 

- 

1,901.96 

1,901.96 

0.00 
 

 
 

76,819.07 

 

 

 

- 

- 

- 

0.00 

 

 - 

 

 

- 

- 

- 

0.00  
 

 
 

755,315.78 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท ออริจิ้น พาร์ค ที1 จํากัด ซึ่งเป็น

บริษัท ร่วม ทุน  โดยมีการให้ เงินกู้ยืม

ระหว่างงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค.2560 

จํานวน 152.24 ล้านบาท และบริษัทฯ

ได้รบัชําระคืนเงนิกู้ดงักล่าวและดอกเบี้ย

ค้างรับทัง้จํานวนแล้ว (คืนเงินกู้ 152.24 

ล้านบาทและดอกเบี้ยรบั 1.90 ล้านบาท) 

ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อ ย ละ  4.5 - 8 ต่ อ ปี  ซึ่ ง เป็ น อัต ราที่

เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

• รายการช่วยเหลือทางการเงนิ

เพื่ อใช้ในการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

32. บรษิทั พารค์ 

ออรจิิน้ ราช

เทว ีจาํกดั 

• บรษิัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท พาร์ค ออริจิ้น จํากัด 

ถือหุ้นบรษิัท พาร์ค ออรจิิ้น ราช

เทวี จํากัด  ร้อยละ 51 ซึ่ งเป็น

สัดส่วนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ ง แ ต่

เนื่องจากสัญญาร่วมทุนระบุว่า 

เรือ่งทีม่สีาระสาํคญัตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย

ฝ่ายละหนึ่ งคน จึงพิจารณาว่า

บรษิทัฯ ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

- นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการ 

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ  

32.1 รายไดค้่าบรหิาร 

 
• รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

45,597.90 

 
 

• รายไดด้งักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง

บรษิัทตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา ราคาและ

เงื่ อ น ไข ที่ บ ริษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง

เทียบ เคียงได้กับผู้ป ระกอบ ธุรกิจ ใน

ลกัษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทั 

• รายการช่วยเหลือทางการเงนิ

เพื่ อใช้ในการดําเนินงานแก่

บรษิทัย่อย 

• ต ามห ลัก เกณ ฑ์ ข อ งต ล าด

หลกัทรพัย์ เมือ่ถือหุ้นเบรษิัทฯ 

ถือหุ้นบรษิัทย่อยมากกว่าร้อย

ละ 90 ถือเป็นรายการที่ได้ร ับ

ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

33. นางอารดา 

จรญูเอก 

• ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทฯ โดยถือ

หุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 17.66 

• เป็นภรรยานายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

• ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

และประธานอํานวยการ 

• เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับรษิทัฯ 

 

 

 

33.1 คํ้าประกนัการเช่าซื้อ

รถยนต ์

• คํ้าประกนัการชาํระหนี้การ

เช่าซื้อรถยนตข์องบรษิทัฯ 

 

 

1,202.01 

 

 

300.36 

• บรษิทัฯ ทาํสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทั ลี

สซิ่งเพื่อเช่ารถยนต์ใช้ในการดําเนินงาน

ของกิจการ โดยนางอารดา จรูญเอก คํ้า

ประกันการชําระหนี้การเช่าซื้อรถยนต์

สําหรับปี 2560 จํานวน 1.20 ล้านบาท

และสําหรบังวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.

2561 จาํนวนรวม 0.30 ลา้นบาท  

• ทัง้นี้  นางอารดา จรูญ เอก คํ้ าประกัน

ว ง เ งิ น กู้ ด ั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด

ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัแต่อย่างใด 

• เป็นรายการให้ความช่วยเหลอื

ทางการเงินแก่บริษัทฯ ซึ่ ง

รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์

ต่ อ บ ริ ษั ท  แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี

ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัแต่

อย่างใด 

34. นายสหสั 

ตรทีพิยบุตร 

• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ป ร ะ ธ า น

กรรมการบรหิารความเสี่ยงของ

บรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

34.1 การขายหอ้งชุด 

• เงนิมดัจาํและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 

 

467.00 

 

- 

•  สําหรับ ปี  2560 สิ้นสุด  วันที่  31 ธ.ค . 

2561 บรษิัทฯ ไดร้บัเงนิมดัจํา และเงนิรบั

ล่วงหน้า จาํนวน 0.47 ลา้นบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ

ทัว่ ไปและเทียบเคียงได้กับ

ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก

ราย อื่ น  ดั งนั ้ น  จึ ง เห็ น ว่ า

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม

เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

35. นายลกัษณะ

น้อย พึง่รศัม ี

• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

ของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้มี

อํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

35.1 การขายหอ้งชุด 

• เงนิมดัจาํและเงนิรบั

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 

 

211.10 

 

- 

•  สาํหรบัปี 2561 นายลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี

ไดแ้จง้ความประสงคย์กเลกิการซื้อหอ้งชุด

จาํนวน 1 หอ้ง สําหรบัสญัญาซื้อขายหอ้ง

ชุด โครงการ นอตติ้ง ฮลิล์ พหลโยธนิ – 

เกษตร 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ

ทัว่ ไปและเทียบเคียงได้กับ

ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก

ราย อื่ น  ดั งนั ้ น  จึ ง เห็ น ว่ า

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม

เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

36. บรษิทั ซโีอ

แอล จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นกิจการที่มกีรรมการร่วมกัน

กับบ ริษั ท ฯ  ได้ แก่  น ายสหัส 

ตรีทิพยบุตร ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบริหารความ

เสีย่งของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.1 ซื้ออุปกรณ์สาํนกังาน 

• ค่าใชจ่้ายอุปกรณ์

สาํนกังาน 

• ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 

 

2,021.04 

 

203.59 

 

330.28 

 

- 

 

• บรษิทัฯ ซื้ออุปกรณ์สํานกังาน เชน่ เครือ่ง

เขยีน กระดาษ เป็นต้น จากบรษิัท ซีโอ

แอล จํากัด  (มหาชน) เพื่ อ ใช้ในการ

ดําเนินธุรกจิทัว่ไปของบรษิัทฯ โดยในปี 

2560 และสําหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธ.ค.

2561 บ ริษั ท ฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย อุ ป ก ร ณ์

สํานักงาน จํานวน 2.02 ล้านบาท และ 

0.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมคี่าใชจ่้าย

ค้างจ่าย สําหรบังวดปีบัญชี สิ้นสุดวนัที ่

31 ธ.ค. 2560 จาํนวน 0.20 ลา้นบาท 

 

 

• ราคาซื้อสินค้าเป็นราคาตลาด

ทัว่ไปที่บรษิัท ซีโอแอล จํากดั 

(มหาชน) ขายให้กบัลูกค้าราย

อื่น ดังนั ้น จึงเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

37. นายสุธรี ์

จนัทรแ์จ่มจรสั 
• น้องชายของนายเมธา จนัทร์แจ่ม

จรัส ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบรษิทัฯ 

37.1 การขายหอ้งชุด 

• รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 

 

 

2,691.62 

 

 

- 

 

 

 

 

 

• นายสุธรี ์จนัทร์แจ่มจรสั ได้ทําสญัญาซื้อ

ขายหอ้งชุด และไดโ้อนกรรมสทิธิห์อ้งชุด

โครงการ ไนท์บรืดจ์ สกาย ซิตี้ สะพาน

ใหม่จํานวน 1 หอ้ง จํานวนเงนิ 2.69 ลา้น

บาท สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุดวนัที่ 31 

ธ.ค. 2560 

 

 

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกติ

ทัว่ ไปและเทียบเคียงได้กับ

ราคาขายแก่ลูกค้าภายนอก

ราย อื่ น  ดั งนั ้ น  จึ ง เห็ น ว่ า

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม

เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

38. นายวทิยา 

ธญัญศรสีงัข ์
• ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทั 

ดจิติอล บตัเลอร ์จาํกดั 

38.1 เงนิกูย้มืจากบุคคลที่

เกีย่วขอ้งกนั 

• กูย้มืระยะสัน้จาก

กรรมการ  

 

 

 

- 

 

 

1,313.00 

• บริษัทกู้ยืมเงินระยะสัน้ จากกรรมการ

บรษิัท ดจิติอล บตัเลอร์ จํากดั เพื่อใชใ้น

การดํ า เนิ น ธุรกิจทั ว่ ไปของบริษั ท ฯ 

สําหรบังวดปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธ.ค. 2561 

บรษิทัฯ กูย้มืเงนิ จาํนวน 1.31 ลา้นบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  

 

39. นายวรกร วรีา

พชัร ์
• ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทั 

ดจิติอล บตัเลอร ์จาํกดั 

39.1 เงนิกูย้มืจากบุคคลที่

เกีย่วขอ้งกนั 

• กูย้มืระยะสัน้จาก

กรรมการ  

 

 

- 

 

 

1,313.00 

• บริษัทกู้ยืมเงินระยะสัน้ จากกรรมการ

บรษิัท ดจิติอล บตัเลอร์ จํากดั เพื่อใชใ้น

การดํ า เนิ น ธุรกิจทั ว่ ไปของบริษั ท ฯ 

สําหรบังวดปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธ.ค. 2561 

บรษิทัฯ กูย้มืเงนิ จาํนวน 1.31 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ  
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1. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาข้อมูล

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ประกอบกบัสอบถามข้อมลูตา่งๆ จากฝ่ายบริหารของ

บริษัทฯ รวมทัง้สอบทานข้อมูลตามท่ีระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการ

ระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายการท่ีเป็นไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ในลกัษณะ

เดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลใน

การท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง (Arm's Length Basis) และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่ง

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 

2. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2557 เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาอนมุตัิ นโยบายและขัน้ตอน

การทํารายการระหวา่งกนั เพ่ือให้รายการระหว่างบริษัทฯ  หรือบริษัทยอ่ย กบับคุคล หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเป็นไป

อยา่งโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบัประกาศคําสัง่หรือข้อกําหนด

ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีจะไม่

สามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการอนมุตัิรายการดงักลา่วได้ 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของ

รายการนัน้ๆ ทัง้นี ้การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และการทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทาง

การค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้มีหลกัการดงันี ้

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ระหว่างบริษัทฯ กบักรรมการ ผู้บริหาร บริษัท

ใหญ่ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถ

อนุมตัิการทําธุรกรรมดงักล่าวได้หากรายการดงักล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนพึงกระทํากับ

คูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมเพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม

คณะกรรมการในทกุไตรมาส 
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การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป เช่น การเช่า / ให้เช่าทรัพย์สินหลกัในการ

ดําเนินงาน การซือ้สินทรัพย์ถาวรท่ีมีนยัสาํคญั การให้หรือได้รับความช่วยเหลอืทางการเงิน เป็นต้น จะต้องถกูพิจารณาและให้

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

ต่อไป ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผย

ข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะ

แต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพ่ือนําไปใช้

ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี เพ่ือให้

มัน่ใจวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความจําเป็นและมีความสมเหตสุมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ 

จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

 

3. นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคต หากบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนัตามท่ีบริษัทฯ กําหนด และ

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าทํา

รายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้นี ้หากมีรายการ

ระหวา่งกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรือ บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความ

เหมาะสมของการเข้าทํารายการดังกล่าว โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติใน

อุตสาหกรรม และเมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว  รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ 

หรือข้อกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึง การปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผย

ข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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 ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.     ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

  

13.1     งบการเงนิ 

13.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทฯและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ 

ผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

งบการเงนิ รอบบัญชี 
ช่ือผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 

ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 
บริษัทผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ และ 

งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที ่

31 ธันวาคม 2559 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั 

บริษัทฯ และ 

งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที ่

31 ธันวาคม 2560 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั 

บริษัทฯ และ 

งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 

เติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ 4501 บริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั 

 

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2559 - 2561)  

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นสาํหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิน้สดุ

วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นสาํหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิน้สดุ

วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นสาํหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิน้สดุ

วนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 59   31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 61 

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  พนับาท  ร้อยละ  

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 520,689.8 7.70 820,323.0 3.58  1,819,169.2   6.69  

เงินลงทนุชัว่คราว 100,170.9 1.48 9,421.5 0.04  -     -    

ลกูหนีอ่ื้น 11,198.4 0.17 293,530.9 1.28  135,305.9   0.50  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั - - - -  7,000.0   0.03  

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 4,517,323.9 66.84 18,084,854.3 78.89  20,151,370.6   74.08  

เงินมดัจําคา่ที่ดิน 898,268.8 13.29 708,186.6 3.09  1,009,355.4   3.71  

เงินจา่ยลว่งหน้า - คา่งานก่อสร้าง 158,178.9 2.34 294,405.5 1.28  152,151.3   0.56  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 62,798.0 0.93 124,548.6 0.54  230,803.3   0.85  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,268,628.7 92.75 20,335,270.3 88.70  23,505,155.6   86.41  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
    

  

เงินลงทนุในการร่วมค้า - - 1,052,120.6 4.59  1,780,373.5   6.54  

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน      7,999.9   0.03  

ที่ดินรอการพฒันา 8,066.9 0.12 121,055.1 0.53  28,235.4   0.10  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 5,748.3 0.09 337,095.4 1.47  372,905.1   1.37  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 359,025.5 5.31 439,785.1 1.92  765,895.9   2.82  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 2,613.2 0.04 244,484.5 1.07  237,276.5   0.87  

คา่ความนิยม - - 189,910.6 0.83  190,416.2   0.70  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 58,893.1 0.87 174,182.0 0.76  150,638.5   0.55  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 55,429.9 0.82 31,455.4 0.14  164,430.2   0.60  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 489,776.9 7.25 2,590,088.7 11.30  3,698,171.3   13.59  

รวมสินทรัพย์ 6,758,405.6 100.00 22,925,359.1 100.00  27,203,326.9   100.00  
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 59   31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 61 

 พนับาท   ร้อยละ  พนับาท  ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนีสิ้นหมุนเวียน           

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร      1,780,215.7   6.54  

ตัว๋แลกเงิน 198,389.3 2.94 695,382.5 3.03  763,835.1   2.81  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 528,979.0 7.83 3,543,743.1 15.46  2,603,096.3   9.57  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้อง      2,626.0   0.01  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสว่นที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 552,996.5 8.18 4,545,689.8 19.83  4,271,083.1   15.70  

หุ้นกู้ ระยะยาวสว่นทีถึ่งกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - - - -  1,198,562.9   4.41  

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,869.4 0.03 2,126.1 0.01  936.2   0.00  

เงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 767,484.9 11.36 2,654,263.4 11.58  2,009,878.4   7.39  

รายได้รับลว่งหน้า - - 1,809.0 0.01  2,530.7   0.01  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 98,445.9 1.46 416,789.8 1.82  481,626.2   1.77  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 39,337.5 0.58 46,113.2 0.20  68,986.8   0.25  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,187,502.5 32.37 11,905,916.9 51.93  13,183,377.3   48.46  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
    

  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 626,009.5 9.26 2,629,080.0 11.48  487,944.0   1.79  

หุ้นกู้ ระยะยาว- สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,195,140.5 17.68 1,196,850.9 5.22  4,024,985.8   14.80  

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,320.1 0.03 1,452.7 0.01  516.6   0.00  

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,940.4 0.04 7,927.5 0.03  15,558.7   0.06  

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - - 770,589.9 3.36  687,826.3   2.53  

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,000.0 0.01 1,048.2 0.00  1,799.7   0.01  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,827,410.5 27.04 4,606,949.2 20.10  5,218,631.2   19.18  

รวมหนีสิ้น 4,014,913.0 59.41 16,512,866.1 72.03  18,402,008.5   67.65  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    

  

ทุนเรือนหุ้น 
    

  

ทนุจดทะเบียน 552,887.4 8.18 1,024,677.6 4.47  1,542,604.1   5.67  

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 550,634.5 8.15 813,148.7 3.55  1,224,537.0   4.50  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,254,097.2 18.56 2,233,574.7 9.74  2,299,052.1   8.45  

สว่นตํา่กวา่มลูคา่หุ้นบริุมสิทธิของบริษัทยอ่ย ( 9,769.3 ) (0.14) ( 16,317.7 ) (0.07)  (26,569.7)  (0.10) 

สํารองสว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4,580.8 0.07 23,001.7 0.10  50,014.0   0.18  

กําไรสะสม จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 55,288.7 0.82 102,467.8 0.45  154,260.4   0.57  

กําไรสะสม ยงัไมไ่ด้จดัสรร 337,803.6 5.00 1,965,768.1 8.57  3,734,019.1   13.73  

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 856.7 0.01 856.7 0.00  1,994.6   0.01  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,193,492.2 32.46 5,122,500.0 22.34  7,437,307.4   27.34  

สว่นของผู้ที่มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 550,000.4 8.14 1,289,993.0 5.63  1,364,010.9   5.01  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,743,492.6 40.59 6,412,493.0 27.97  8,801,318.3   32.35  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,758,405.6 100.00 22,925,359.1 100.00  27,203,326.9   100.00  
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 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ 

กาํไรขาดทุน:           

รายได้ 
    

  

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,153,068.5 98.56 8,764,850.6 87.76  14,523,121.2   87.29  

รายได้คา่บริหารโครงการ - - 487,468.7 4.88  1,225,925.9   7.37  

กําไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน - - - -  311,977.5   1.88  

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - 641,057.9 6.42  314,821.6   1.89  

รายได้อ่ืน 45,976.3 1.44 94,343.7 0.94  261,987.0   1.57  

รวมรายได้ 3,199,044.7 100.00 9,987,720.9 100.00  16,637,833.3   100.00  

ค่าใช้จ่าย 
    

  

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,724,158.0 53.90 5,662,437.3 56.69  8,610,999.3   51.76  

คา่ใช้จา่ยในการขาย 507,945.1 15.88 1,179,181.5 11.81  2,446,535.1   14.70  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 158,471.8 4.95 273,299.8 2.74  425,105.8   2.56  

รวมค่าใช้จ่าย 2,390,574.9 74.73 7,114,918.6 71.24  11,482,640.2   69.02  

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

808,469.8 25.27 2,872,802.3 28.76  5,155,193.0   30.98  

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า - - ( 218,465.3 ) ( 2.18 )  (536,360.1)  (3.22) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 808,469.8 25.27  2,654,337.0   26.58   4,618,833.0   27.76  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน ( 6,786.8 ) ( 0.21 ) ( 50,986.1 ) ( 0.51 )  (262,470.2)  (1.58) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 801,683.0 25.06 2,603,350.9 26.07  4,356,362.8   26.18  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (162,088.5 ) ( 5.07 ) ( 582,942.8 ) ( 5.84 )  (980,608.6)  (5.89) 

กาํไรสาํหรับปี 639,594.4 19.99 2,020,408.1 20.23  3,375,754.2   20.29  

กาํไรสาํหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 637,563.4 19.93 2,020,882.9 20.23  3,337,952.6   20.06  

 

 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสดรวม 

 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน ( พนับาท) ( 1,659,074.7 ) ( 77,807.3 ) 1,385,256.0 

เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  ( พนับาท) ( 351,524.7 ) ( 1,570,549.9 ) (3,556,274.7) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน( พนับาท) 2,235,470.4 1,947,990.3  3,169,864.9  

เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (พันบาท) 224,871.0 299,633.2  998,846.2  

เงนิสดต้นงวดยกมา (พันบาท) 295,818.8 520,689.8  820,323.0  

เงนิสดปลายงวด (พันบาท) 520,689.8 820,323.0  1,819,169.2  
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13.1.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

หมายเหต ุ 

* อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า และระยะเวลาขายสินค้า ไม่ได้สะท้อนภาพการหมุนเวียนยอดขายของบริษัทฯ อย่างแท้จริง เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นท่ีนํามา

คํานวณเป็นลกูหนีท้ัว่ไป เช่น ดอกเบีย้ค้างรับจากบคุคลท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึง่ไม่ได้เป็นลกูหนีท่ี้เกี่ยวข้องกบัรายได้จากการขายของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

** อัตรากําไรอื่น คือ (รายได้ค่าบริหารโครงการ+กําไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน+กําไรจากการจําหน่าย    เงินลงทุนในบริษัทย่อย+รายได้อื่นๆ)/รายได้รวม 

(ตัง้แต่ปี 2560 บริษัทเร่ิมมีรายได้ค่าบริหารโครงการ,กําไรจากการโอนสทิธิสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน, กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย และรายได้อื่น) 

*** กําไรสทุธิท่ีใช้คํานวณคือ กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

**** อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) คํานวณตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิสําหรับหุ้นกู้ของบริษัทในอตัราไม่เกิน 2:1 ณ วนัสิน้งวดบญัชี

รายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้  จํานวน 1 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่ประกนัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบกําหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

งบการเงนิรวม  

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
  

 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 2.87 1.72 1.78 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.29 0.09 0.15 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) -0.95 -0.01 0.11 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า* (เทา่) 367.83 57.53 67.73 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 1 6 5 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 0.50 0.50 0.45 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย  (วนั) 727 722 802 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 4.40 2.78 2.80 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 82 129 128 

วงจรเงินสด (วนั) 646 599 679 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร     

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 45.32 35.40 40.71 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 24.18 18.82 20.94 

อตัรากําไรอ่ืน** (ร้อยละ) 1.44 12.24 12.71 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (ร้อยละ) -217.59 -4.72 45.56 

อตัรากําไรสทุธิ*** (ร้อยละ) 19.93 20.23 20.06 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 32.35 55.25 53.15 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 12.62 13.62 13.32 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 310.71 303.51 289.64 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.63 0.67 0.66 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.46 2.58 2.09 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น**** (เทา่) 0.94 1.41 1.42 

อตัราสว่นความสามารถชําระหนีด้อกเบีย้ (เทา่) -15.73 1.74 5.49 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) -0.94 -0.01 0.11 

อตัราการจ่ายปันผล  (ร้อยละ) 30.19 6.21 28.49 
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14.  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

  

14.1   คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

สําหรับปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวม จํานวน 9,987.7 ล้านบาท และ 16,637.8 ล้านบาท ตามลําดบั 

และมีกําไรสทุธิ จํานวน 2,020.9 ล้านบาท และ 3,338.0 ล้านบาท  ตามลําดบั ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวมเติบโตขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ืองจากการเติบโตขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นสว่นใหญ่ กลา่วคือ รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์มา

จากการเพ่ิมขึน้ของโครงการท่ีแล้วเสร็จและได้มีการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้แก่ผู้ซือ้  

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 14,523.1 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 87.29 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 5,758.3 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

65.70 เน่ืองจาก มีการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจดัสรรตอ่เน่ืองจากปี 2560 จํานวน 18 โครงการ และมี

โครงการใหม่ท่ีเ ร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 จํานวน 9 โครงการ คือ โครงการ KnightsBridge Tiwanon, Notting Hill 

laemchabang, Notting Hill Praksa, Kensington Kaset Campus, Park24 Ph.2, Notting Hill Jatujak Interchange, Notting 

Hill Sukhumvit 105, B-Loft Sukhumvit 107 A และ B-Loft Lite Sukhumvit 115 A จึงทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้

เพ่ิมขึน้ 

อีกทัง้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย จํานวน 314.8 ล้านบาท กําไรจากการ

โอนสิทธ์ิสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน จํานวน 312.0 ล้านบาท และมีรายได้จากการรับบริหารให้แก่บริษัทร่วมทนุจํานวน 1,225.9 

ล้านบาท เน่ืองจาก กลุม่บริษัทฯ มีการร่วมลงทนุกบับริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั และ สามารถบริหารงาน

โครงการร่วมทุนได้ตามแผน บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําใน

ประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีมีประวตัิความสาเร็จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอยา่งยาวนานกวา่ 60 ปี ทัง้ในเอเชีย และ หลายประเทศทัว่

โลก อาทิเช่น ญ่ีปุ่ น, จีน, ฮ่องกง, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดท่ีอยู่อาศยัสงูเป็น

อนัดบั 1 ใน 3 รวมทัง้มีแบรนด์อาคารชุดท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเข้ามาช่วยเสริมศกัยภาพในการแข่งขนั

ให้กบักลุม่บริษัทฯ ในการขยายการพฒันาโครงการและเพ่ิมสว่นแบง่ทางการตลาด 

ดงันัน้ จากการเติบโตของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ กําไรท่ีได้จากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อย และ

รายได้จากการรับบริหารโครงการให้แก่บริษัทร่วมทนุ รวมถึงการบริหารจดัการต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ ทําให้

กลุม่บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิสาํหรับปี 2560 และ ปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 20.23 และ ร้อยละ 20.06 ตามลาํดบั  

สําหรับปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีความสามารถในการทําอตัรากําไรขัน้ต้น อยู่ท่ีร้อยละ 40.71 ซึ่งถือวา่ยงัสามารถบริหาร

จดัการต้นทนุได้ดี ถึงแม้จะมีการรับรู้การจดัสรรต้นทนุจากการปันสว่นราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) หลงัจากท่ีกลุม่

บริษัทฯ ซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จํากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากดั) เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 ซึ่งเป็นการจดักลุม่

ไปไว้ในต้นทนุตามมาตรฐานบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2560 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 

4,278.0 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.66 โดยหลกัเป็นสินทรัพย์เก่ียวกับต้นทุนโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

รองรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า ในสว่นของหนีส้นิรวม
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เพ่ิมขึน้ 1,889.1 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.44 โดยหลกัเป็นหุ้นกู้ ระยะยาว เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร สําหรับการ

ลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ โดย

ปัจจุบนัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งเปิดจองแล้วทัง้หมดจํานวน 36 โครงการ ในขณะท่ีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2560 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) จํานวน 2,388.8 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 37.25 เน่ืองจาก มีกําไร

สะสมท่ีเพ่ิมขึน้ตามผลประกอบการ และมีการเพ่ิมทนุจากหุ้นปันผลบางสว่น ซึ่งอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 

2560 และปี 2561 คิดเป็น 2.58 เท่า และ 2.09 เท่า ตามลําดบั และอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 

สิน้ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็น 1.41 เท่า และ 1.42 เท่า ตามลําดบั ทัง้นี ้อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 

ลดลงจากสิน้ปี 2560 เน่ืองจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินมดัจํารับและเงินรับ

ลว่งหน้าจากลกูค้าลดลงจากการเร่ิมทยอยโอนกรรมสทิธ์ิ  

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

14.1.1.1 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 และ 2561 

รายได้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุและบ้านจดัสรรให้

ผู้ซือ้หลงัจากได้รับชําระเงินจากผู้ซือ้ครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับปี  2560  และปี 2561 จํานวน 

8,764.9 ล้านบาท และ 14,523.1  ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 87.76  และ  87.29 ของรายได้รวม ตามลาํดบั 

สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 

 ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

รายได้ 
    

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 8,764.9 87.76  14,523.1   87.29  

รายได้คา่บริหารโครงการ 487.5 4.88  1,225.9   7.37  

กําไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน - -  312.0   1.88  

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 641.0 6.42  314.8   1.89  

รายได้อ่ืน 94.3 0.94  262.0   1.57  

รวมรายได้ 9,987.7 100.00  16,637.8   100.00  
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รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 8,764.9 100.00  14,523.1  100.00  

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 5,662.4 64.60  8,611.0  59.29 

กาํไรขัน้ต้น 3,102.4 35.40  5,912.1   40.71  

 

ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 14,523.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อนจํานวน 5,758.3 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 65.70 เน่ืองจาก กลุ่มบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากโครงการ

คอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรต่อเน่ืองจากปี 2560 จํานวน 18 โครงการ และมีโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 

จํานวน 9 โครงการ คือ โครงการ KnightsBridge Tiwanon, Notting Hill laemchabang, Notting Hill Praksa, Kensington 

Kaset Campus, Park24 Ph.2, Notting Hill Jatujak Interchange, Notting Hill Sukhumvit 105, B-Loft Sukhumvit 107 A 

และ B-Loft Lite Sukhumvit 115 A จึงทําให้กลุม่บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เพ่ิมขึน้ 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารโครงการ Park24 และสามารถรับรู้รายได้จากโครงการ Park24 คอนโดมิเนียมระดบั 

Luxury ได้ตามแผน หลงัจากท่ีกลุม่บริษัทฯ ซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จํากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากดั) มาเมื่อ

วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 

 

โดยสามารถแสดงการรับรู้รายได้แตล่ะโครงการเทียบกบัมลูคา่โครงการได้ดงันี ้

 

โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสทิธ์ิ ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

สะสม 

โครงการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 
(ล้าน

บาท) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โครงการ Kensington Sukhumvit 107 294.3 14.7 4.96 0.0 0.00 294.3 100.00 

โครงการ Nottinghill Sukhumvit 107 347.2 0.0 0.00 0.0 0.00 347.2 100.00 

โครงการ The Knights  Sukhumvit 107 255.9 0.0 0.00 0.0 0.00 255.9 100.00 

โครงการ Knightsbridge Sukhumvit 107 824.3 2.7 0.33 8.1 0.98 824.3 100.00 

โครงการ Knightbridge Sky River Ocean  1,475.7 288.8 19.57 245.5 16.64 1,428.5 96.81 

โครงการ B-Loft Sukhumvit 115 293.8 11.9 4.09 0.0 0.00 293.8 100.00 

โครงการ B.Republic  Sukhumvit 101/1 672.6 53.0 7.83 69.1 10.21 672.6 100.00 

โครงการ Villa lasalle Sukhumvit 105 731.5 24.2 3.31 0.0 0.00 731.5 100.00 

โครงการ Pause A,B Sukhumvit 107 369.9 38.6 10.42 25.0 6.75 357.3 96.57 

โครงการ B Loft Sukhumvit 109 240.0 5.6 2.34 2.8 1.16 240.0 100.00 

โครงการ Tropicana 638.8 157.5 24.24 12.1 1.87 638.8 100.00 
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โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสทิธ์ิ ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

สะสม 

โครงการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 
(ล้าน

บาท) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โครงการ Notting Hill Tiwanon-Kaerai 391.5 53.1 13.57 121.2 30.95 344.7 88.05 

โครงการ Notting Hill  Phahol-Kaset 568.3 145.5 25.60 130.4 22.94 545.8 96.02 

โครงการ The Cabana 1,064.2 405.8 38.13 343.7 32.30 1,027.0 96.50 

โครงการ Pause Sukhumvit 115 547.9 189.1 34.24 82.9 15.01 547.9 100.00 

โครงการ Pause Sukhumvit 103 599.5 365.5 84.32 226.7 37.82 592.2 98.78 

โครงการ Knight Bridge Sky City Sapanmai 1,369.1 1,239.0 93.66 130.1 9.50 1,369.1 100.00 

โครงการ Pause ID Sukhumvit 107 365.9 138.8 66.08 227.1 62.07 365.9 100.00 

โครงการ Kensington Laemchabung 1 571.8 464.0 84.83 107.8 18.86 571.8 100.00 

โครงการ KnightsBridge The Ocean 

Sriracha 

1,718.7 997.4 58.03 582.0 33.86 1,579.4 91.89 

โครงการ Kensington Laemchabung 2 627.0 311.0 60.39 285.2 45.48 596.2 95.08 

โครงการ Kensington Phahol-Kaset 550.4 488.5 91.48 61.9 11.25 550.4 100.00 

โครงการ Notting Hill Exclusive 

Charoenkrung 

450.0 218.3 71.44 158.9 35.31 377.2 83.82 

โครงการ Britania Srinakarin 859.0 11.4 3.29 513.8 59.81 525.2 61.14 

โครงการ Park 24 Phase1 5,896.2 3,140.5 69.16 1,763.5 29.91 4,904.0 83.17 

โครงการ Knightsbridge Tiwanon 1,150.0   903.6 78.57 903.6 78.57 

โครงการ Notting Hill laemchabang  1,200.0   630.5 52.54 630.5 52.54 

โครงการ Notting Hill Praksa 1,500.0   930.5 62.03 930.5 62.03 

โครงการ Kensington Kaset Campus 1,090.0   1,026.9 94.21 1,026.9 94.21 

โครงการ Notting Hill Sukhumvit 105 665.7   330.6 109.71 330.6 49.66 

โครงการ Notting Hill Jatujak Interchange 2,350.0   730.3 14.07 730.3 31.08 

โครงการ B-Loft Sukhumvit 107 A 130.0   10.6 8.19 10.6 8.19 

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 115 A 140.0   50.5 36.10 50.5 36.10 

โครงการ Park 24 Phase 2 11,165.5   4,811.7 43.09 4,811.7 43.09 

รวมทัง้สิน้   8,764.9   14,523.1  29,406.2  
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รายได้ค่าบริหารโครงการและกาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการรับบริหารให้แก่บริษัทร่วมทนุจํานวน 1,225.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.37 

ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 738.5 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 151.49  และมีกําไรจากการ

จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย จํานวน 314.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.89 ของรายได้รวม เน่ืองจาก กลุม่บริษัทฯ สามารถ

บริหารงานในโครงการร่วมทุนได้ตามแผน และกลุ่มบริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ 

จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีมีประวตัิความสาเร็จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอยา่ง

ยาวนานกว่า 60 ปี ทัง้ในเอเชีย และ หลายประเทศทัว่โลก อาทิเช่น ญ่ีปุ่ น, จีน, ฮ่องกง, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลยี 

โดยมีสว่นแบ่งการตลาดในตลาดท่ีอยูอ่าศยัสงูเป็นอนัดบั 1 ใน 3 รวมทัง้มีแบรนด์อาคารชุดท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในประเทศ

ญ่ีปุ่ น ซึ่งเข้ามาช่วยเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบักลุ่มบริษัทฯ ในการขยายการพฒันาโครงการและเพ่ิมส่วนแบ่งทาง

การตลาด โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีการร่วมทนุเพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมรวมทัง้สิน้ 6 โครงการ 

มลูคา่รวม 23,700.0 ล้านบาท และโครงการในธุรกิจโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จํานวน 2 โครงการ ผา่น 9 บริษัท 

 

รายได้อื่นๆ  

สาํหรับปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนๆ จํานวน 262.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.57 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้จาก

งวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 167.6 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 177.69 ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการรับบริหารนิติ

บคุคลอาคารชดุ รายได้จากบริการรับทําความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกบัโครงการท่ีมีโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ เงินมดัจํารับจากการ

ยกเลกิสญัญาการจอง และรายได้คา่เช่า 

 

ค่าใช้จ่าย 

• ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์หลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีดิน และค่าก่อสร้างอาคาร โดยระหว่างการ

ก่อสร้างโครงการและยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้ กลุ่มบริษัทฯ จะบนัทึกต้นทุนดงักล่าวเป็นต้นทุนโครงการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะมีการโอนต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายมาเป็นต้นทนุ

ขายอสงัหาริมทรัพย์ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เมื่อมีการบนัทกึรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

สําหรับปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  จํานวน 5,662.4 ล้านบาท และ 8,611.0 ล้าน

บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 64.60 และร้อยละ 59.29 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ตามลาํดบั 

สาํหรับปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มต้ีนทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 8,611.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

จํานวน 2,948.6 ล้านบาท เน่ืองจาก มีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายได้เพ่ิมอีก จํานวน 9 โครงการ คือ โครงการ 

KnightsBridge Tiwanon ,Notting Hill laemchabang, Notting Hill Praksa, Kensington Kaset Campus ,Park24 Ph.2 , 

Notting Hill Jatujak Interchange, Notting Hill Sukhumvit 105, B-Loft Sukhumvit 107 A และ B-Loft Lite Sukhumvit 115 

A 

ทัง้นี ้ในปี 2561 ยงัคงมีการรับรู้การจัดสรรต้นทุนจากการปันส่วนราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) จากท่ีกลุ่ม

บริษัทฯ ซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จํากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากดั) เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 ซึ่งเป็นการจดักลุม่

ไปไว้ในต้นทนุตามมาตรฐานบญัชี  
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• กาํไรขัน้ต้นและอัตรากาํไรขัน้ต้น 

สาํหรับปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจํานวน 5,912.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  คิดเป็นเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 90.57 ซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้  

สาํหรับปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้น อยู่ท่ีร้อยละ 40.71 ซึ่งถือวา่ยงัสามารถบริหารจดัการต้นทนุได้ดี ถึงแม้

จะมีการรับรู้การจดัสรรต้นทนุจากการปันสว่นราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) หลงัจากท่ีกลุม่บริษัทฯ ซือ้บริษัท พาร์ค 

ออริจิน้ จํากัด (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด) เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มไปไว้ในต้นทุนตาม

มาตรฐานบญัชี  

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายขายและการตลาดคา่

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย และคอมมิชชัน่จากการขาย เป็น

หลกั  

สําหรับปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน1,179.2 ล้านบาท และ 2,446.5 ล้านบาท

ตามลําดบั เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 1,267.4 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 107.48  เมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก มีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย และคา่คอมมิชชัน่เพ่ิมขึน้ 

สอดคล้องกับยอดพรีเซลท่ีเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับปี 2560 จํานวน 11 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้

รายได้ในอนาคต คา่ธรรมเนียมโอนกรรมสทิธ์ิและภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่ิมขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์

ท่ีเพ่ิมขึน้ นอกจากนีย้งัมีเงินเดอืนและคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน จากการสรรหาพนกังานเพ่ือรองรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ี

ขยายตวัเพ่ิมขึน้   

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยเงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหารเป็นหลกั 

สําหรับปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 273.3 ล้านบาท และ 425.1 ล้านบาท

ตามลําดบั เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 151.8 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 55.55 เน่ืองจาก การเพ่ิมขึน้ของ

เงินเดือน สวสัดิการพนกังาน คา่เสือ่มราคา  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยบริหารอ่ืนๆ เป็นหลกั ซึง่สอดคล้องกบัการขยายตวัของ

กลุม่บริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

• ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

สําหรับปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทนุในการร่วมค้า จํานวน 218.5 ล้านบาท และ 

536.4 ล้านบาท ตามลาํดบั เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 317.9 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 145.51 โดยเป็น

ผลขาดทนุมาจากกิจการร่วมค้า ท่ีอยูใ่นระหวา่งเร่ิมพฒันาโครงการซึง่จะรับรู้รายได้จากการโอนห้องชดุในอนาคต 
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• ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

ประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายธนาคาร,ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าซือ้, ดอกเบีย้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้หุ้นกู้ และตัว๋แลกเงิน 

สาํหรับปี 2561 เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 211.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 414.79  เน่ืองจาก มีดอกเบีย้

จ่ายหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารท่ีนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

สาํหรับปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มคีา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 397.7 ล้านบาท คิดเป็น

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 68.22 ซึง่ผนัแปรตามผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ท่ีมียอดรายได้เพ่ิมขึน้ตามท่ีกลา่วมาแล้วในข้างต้น 

•  กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 

สาํหรับปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ จํานวน 3,338.0  ล้านบาท (NP equity holder) เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจํานวน 1,317.1 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 65.17 เน่ืองจาก กลุม่บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ิมขึน้จากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 เพ่ิมขึน้ จํานวน 9 โครงการตามท่ีได้กล่าวไว้ใน

ข้างต้น  

โดยจากการเติบโตของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ กําไรท่ีได้จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ

รายได้จากการรับบริหารโครงการให้แก่บริษัทร่วมทนุ รวมถึงการบริหารจดัการต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ ทําให้

กลุม่บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิสาํหรับปี 2560 และ ปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 20.23 และ ร้อยละ 20.06 ตามลาํดบั 

• อัตราผลตอบแทนของผู้ถอืหุ้น 

สําหรับปี 2560 และปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้ นเท่ากับร้อย 55.25 และร้อยละ 53.15 

ตามลาํดบั  

14.1.1.2  การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

• ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 22,925.4 ล้านบาท และ 27,203.3 ล้านบาท ตามลําดับ 

เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2560 จํานวน 4,278.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.66 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก สินทรัพย์

เก่ียวกบัต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือรองรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต เงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน

สด เงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า และท่ีดินอาคารอปุกรณ์จากการพฒันาโครงการในธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เพ่ิมขึน้

เป็นหลกั   

• ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย คือ ต้นทนุของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุม่บริษัทฯ ลงทนุเพ่ือพฒันา

เป็นโครงการหรือท่ีได้มีการพฒันาเป็นโครงการแล้วเสร็จพร้อมขาย รายการนีจ้ึงเปรียบเสมือนรายการสนิค้าคงเหลอืของกิจการ

ท่ีดําเนินธุรกิจผลิตสินค้าหรือซือ้มาขายไป ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายประกอบด้วยต้นทุนการดําเนิน

โครงการ ได้แก่ คา่ท่ีดิน คา่ก่อสร้าง ต้นทนุกู้ยืมเพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และอ่ืนๆ  
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ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์สุทธิจํานวน 18,084.9 ล้านบาท และ 

20,151.4 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 78.89  และร้อยละ 74.08 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มต้ีนทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 20,151.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2560 

ร้อยละ 11.43  เน่ืองจาก มีต้นทนุโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาท่ีเพ่ิมขึน้จากจํานวน 47 โครงการ ในปี 2560 เป็นจํานวน 62 

โครงการ ในปี 2561 

• เงนิมัดจาํที่ดิน 

ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินมดัจําคา่ท่ีดิน จํานวน 1,009.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของสินทรัพย์รวม และ

เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 42.53  โดยมีการวางมดัจําของท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการตามแผนขยายโครงการในอนาคต  

• เงนิจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ เงินจ่ายลว่งหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์  

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจํานวน 294.4 ล้านบาท และ 152.2 ล้านบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 1.28 และร้อยละ 0.56 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง ลดลงจากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 48.32  ซึ่งลดลงจากโครงการท่ี

เร่ิมก่อสร้างแล้วเสร็จในระหวา่งปี ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงินลว่งหน้า-คา่ก่อสร้าง จะขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการตกลงกนัระหวา่งกลุม่

บริษัทฯ และผู้ รับเหมา โดยปกติส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะชําระค่าจ้างล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่า

ก่อสร้างตามสญัญา  

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินมัดจําอ่ืน  เช่น เงินมัดจําการซือ้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

ตกแตง่สาํหรับโครงการ คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า และคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าอ่ืน เป็นหลกั  

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  124.5 ล้านบาท และ 230.8 ล้านบาท ตามลาํดบั คิด

เป็นร้อยละ 0.54 และร้อยละ 0.85 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั และ ณ สิน้ปี 2561 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 

2560 เน่ืองจากมีการจ่ายเงินมดัจําเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ติดตัง้เข้าภายในโครงการใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้  

• ที่ดินรอการพัฒนา 

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีท่ีดินรอการพฒันา จํานวน  121.1 ล้านบาท และ 28.2 ล้านบาท ตามลาํดบั 

คิดเป็นร้อยละ 0.53  และร้อยละ 0.10  ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั และ ณ สิน้ปี 2561 ท่ีดินรอการพฒันา ลดลงจากสิน้ปี 

2560 จํานวน 92.8 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 76.68 เน่ืองมาจากมีการโอนท่ีดินรอการพฒันาไปเป็นต้นทนุโครงการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 
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• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเป็นการโอนมาจากรายการต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เน่ืองจากกลุม่

บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในอาคารชดุของโครงการ เพ่ือปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีให้แก่รายยอ่ย เช่น ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ร้านซกัรีด ร้าน

ขายของชํา ร้านอาหาร เป็นต้น ทัง้นี ้ลงทนุในห้องชุดของโครงการดงักลา่ว เพ่ือเป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่

ลกูค้าผู้ซือ้ห้องชดุของคอนโดมิเนียมภายในโครงการ  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ห้องชุดของโครงการ Sense of London Sukhumvit 109, 

โครงการ Knightbridge Sukhumvit 107, โครงการ Knightbridge Sky River Ocean, โครงการ Tropicana, โครงการ The 

Cabana , โครงการ Notting Hill laemchabang, โครงการ Knightsbridge The Ocean Sriracha, โครงการ  Notting Hill 

Sukhumvit -Praksa โครงการ KnightsBridge Tiwanon และโครงการ Park 24 เพ่ือปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีให้แก่รายยอ่ยเพ่ือเป็นการ

ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ ซือ้ห้องชุดของคอนโดมิเนียมภายในโครงการดงักล่าว ส่วนท่ีดินและอาคาร 

Portobello Mall เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในลกัษณะของ Community Mall อยู่ในโซนศรีราชา โดย ณ สิน้ปี 2560 

และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 337.1  ล้านบาท และ 372.9  ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็น

ร้อยละ 1.47 และร้อยละ 1.37 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ท่ีดินสาํหรับพฒันาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 

ในนามบริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั (บริษัทยอ่ย), อาคารและสิง่ปลกูสร้างของสาํนกังานขายและสาํนกังานใหญ่ เป็นหลกั  

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิจํานวน 439.8 ล้านบาท และ 765.9 ล้านบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อย 1.92  และร้อยละ 2.82  ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2561 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 74.15 สาเหตหุลกัมาจากกลุม่บริษัทฯ มี

การลงทนุเพ่ิมเติมในอาคารและสิง่ปลกูสร้าง เพ่ือพฒันาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เพ่ิมขึน้ตามแผน 

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเกิดจากการการปันส่วนราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) หลงัจากท่ีกลุ่มบริษัทฯ ซือ้บริษัท 

พาร์ค ออริจิน้ จํากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากดั) เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 โดยประเมินมลูค่าจากตราสินค้าท่ี

ได้มาจากการซือ้กิจการ คือ ตราสนิค้า “พาร์ค” ซึง่เป็นตราสนิค้าสาํหรับโครงการคอนโดมิเนียมระดบับน  

• ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมเกิดจากการซือ้บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จํากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากดั) เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 

2560 (“วนัท่ีซือ้กิจการ”) โดยเป็นผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่งตอบแทนท่ีจ่ายไป ณ วนัท่ีซือ้กิจการและมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ท่ีได้รับมา ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ สิน้ปี 2561 จํานวน 

190.4 ล้านบาท โดยการวดัมลูคา่นีไ้ด้เสร็จสมบรูณ์แล้วในระหวา่งปี 2561 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

 
    สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 14 หน้าท่ี 242 

 

• สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดขึน้สําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้

ใช้ ซึ่งกลุม่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผลขาดทนุ

ทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้  

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวน 174.2 ล้านบาท และ 150.6 ล้าน

บาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ  0.76 และร้อยละ 0.55 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2561 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ลดลงจากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 13.52 สาเหตุหลกัมาจากเงินมดัจํา

และเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าลดลงจากการโอนไปรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิ  ซึง่ถือเป็นรายได้ทางภาษีและกลุม่บริษัทฯ 

ได้ชําระภาษีไปแล้ว อยา่งไรก็ตาม ในทางบญัชี กลุม่บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้บนัทกึรายการดงักลา่วเป็นรายได้ โดยจะบนัทกึเป็นรายได้

ขายเมื่อมีการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุ ภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดงันัน้ จึงถือเป็นสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  

14.1.1.3  การวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้ิน 

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 16,512.9 ล้านบาท และ 18,402.0 ล้านบาท ตามลําดบั เพ่ิมขึน้

จากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 11.44 หนีส้นิสว่นใหญ่เพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก มีเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้

เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์   

• เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าท่ีเก่ียวข้องกบังานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์

ตกแตง่อาคาร และด้านการตลาด (งานโฆษณาประชาสมัพนัธ์) ซึง่มีเจ้าหนีค้า่งานกอ่สร้างท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทรับเหมากอ่สร้าง

เพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นรายการหลกั  

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 3,543.7 ล้านบาท และ  2,603.1 ล้าน

บาท ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มเีจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ลดลงจากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 26.54 มีสาเหตหุลกัมาการจ่าย

ชําระเจ้าหนีง้านก่อสร้างในระหวา่งงวดเพ่ิมขึน้ 

• เงนิมัดจาํรับและเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ คือ เงินท่ีได้รับจากผู้ซือ้ก่อนถึงวนัโอนกรรมสิทธ์ิ เช่น เงิน

จองเงินทําสญัญา และเงินดาวน์ จะถกูบนัทึกเป็นเงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าและจะโอนเป็นรายได้เมื่อมีการ

โอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ซือ้ ทัง้นี ้เงินจองเงินทําสญัญา และเงินดาวน์ โดยเฉลีย่คิดเป็นประมาณร้อยละ10 ถึง 15 ของมลูคา่การขาย

ห้องชดุ ขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะโครงการ 
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 ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าจํานวน 2,654.3 ล้านบาท และ  

2,009.9 ล้านบาท ตามลําดบั  โดย ณ สิน้ปี 2561 เงินมดัจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า ลดลงจากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 

24.28 เน่ืองจากมีการทยอยโอนออกไปรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสทิธ์ิเพ่ิมขึน้ 

• ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจํานวน 416.8 ล้านบาท และ 481.6 ล้านบาท ตามลาํดบั 

โดยภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2561 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 15.56 ซึ่งสอดคล้องกบัผลกําไรสทุธิ

จากการดําเนินงานของบริษัทฯ  

• เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ  

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 7,174.8 ล้านบาท และ 4,759.0 

ล้านบาท ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลงจากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 33.67 สาเหตหุลกัมาจาก ได้ทยอย

จ่ายชําระคืนเงินต้นตามการปลดจํานองของห้องชุดสําหรับโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิแก่ลกูค้าแล้ว โดยโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ

ใหมท่ี่เร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิในปี 2561 เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2560 จํานวน 9 โครงการ 

• หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 

หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายการสัญญาเช่าการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทลีสซิ่งในการเช่า

ยานพาหนะเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 4-5 ปี  

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้รวมจํานวน 3.6  ล้านบาท และ 1.5  ล้านบาท 

ตามลาํดบั ณ สิน้ปี 2561 หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ ลดลงจากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 59.40 เน่ืองจาก มีการทยอยชําระเงินคืนตาม

สญัญาเช่าซือ้  

• ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 6,412.5 ล้านบาท และ  8,801.3 ล้านบาท ตามลําดบั 

เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2560 ร้อยละ 37.25 ทัง้นี ้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก มีกําไรสะสมท่ีเพ่ิมขึน้ตามผลประกอบการ และมี

การเพ่ิมทนุจากหุ้นปันผลบางสว่น  

 

14.1.1.4  การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

 

งบกระแสเงนิสด 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
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สําหรับปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน  1,385.3  ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่เกิด

จากกําไรจากการดําเนินงานหกัด้วยต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายและเงินมดัจําคา่ท่ีดินสาํหรับโครงการใหม่ๆ 

แล้ว 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

สําหรับปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 3,556.3 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ใช้ไป

เพ่ือการลงทนุในบริษัทร่วมค้า จ่ายชําระหนีค้า่หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ของ บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จํากดั (ช่ือเดิม บริษัท พราวด์ เรส

ซิเดนซ์ จํากดั) ลงทนุในการพฒันาโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ สาํนกังานขายและห้องตวัอยา่ง  

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

สําหรับปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 3,169.9 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจาก

การออกหุ้นกู้  จากการเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ตัว๋แลกเงิน และเงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธ์ิของบริษัทย่อย ทัง้นี ้เพ่ือใช้เป็น

เงินทนุในการลงทนุ การดําเนินงาน และ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ      

 

14.2  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคัญในอนาคต 

1) นโยบายของภาครัฐ 

จากนโยบายของภาครัฐท่ีมุง่เน้นการลงทนุในระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ซึง่รวมถึงโครงการระบบขนสง่มวลชนทาง

ราง ทัง้รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากการขยายการลงทุนดงักล่าว เน่ืองจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใกล้เส้นทาง

ขนส่งมวลชนทางราง ทําให้ผู้บริโภคตดัสินใจเลือกท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมท่ีใกล้เส้นทางขนส่งมวลชนทางรางเพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  

ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ธปท. ได้ประกาศนโยบายเร่ืองการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสนิเช่ือเพ่ือท่ี

อยูอ่าศยั โดยหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั มีสาระสาํคญั ดงันี ้

1) การกําหนดเงินดาวน์ขัน้ตํ่าหรืออัตราส่วนสินเช่ือต่อมูลค่าหลกัประกัน (LTV) ให้สะท้อนความเสี่ยงได้ดีขึน้ 

สําหรับการผ่อนท่ีอยู่อาศยัพร้อมกัน 2 หลงัขึน้ไป และท่ีอยู่อาศยัท่ีมีราคาตัง้แต่ 10 ล้านบาท ขึน้ไป โดยท่ีอยู่

อาศยัหลงัท่ี 2 ท่ีราคาตํ่ากวา่ 10 ล้านบาทและผอ่นชําระหลงัแรกตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป จะต้อง วางดาวน์ 10% ขณะท่ี

ถ้าผ่อนชําระหลงัแรกยงัไม่ถึง 3 ปีหรือกู้ ซือ้ท่ีอยู่อาศยัราคาตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป จะต้องวางดาวน์ 20% 

สาํหรับท่ีอยูอ่าศยัหลงัท่ี 3 ขึน้ไปจะต้องวางดาวน์ 30% ในทกุระดบัราคา 

 

2) การนบัรวมสินเช่ือ Top-up ในวงเงินท่ีขอกู้  จะนบัรวมสินเช่ืออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั (สินเช่ือ 

Top-up) ทกุประเภทท่ีอ้างอิงหลกัประกนัเดียวกนัในวงเงินท่ีขอกู้ โดยให้ยกเว้น (1) สินเช่ือท่ีใช้ชําระเบีย้ประกนั

ชีวิตผู้กู้ และประกนัวินาศภยั ซึ่งช่วยป้องกนัความเสี่ยงของทัง้ผู้กู้ และสถาบนัการเงิน และ (2) สินเช่ือท่ีให้กับ

ธุรกิจ SMEs เพ่ือสนบัสนนุการเข้าถึงแหลง่เงินทนุของผู้ประกอบการรายยอ่ย 
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3) วนัท่ีใช้บงัคบั จะเร่ิมใช้บงัคบักบัสญัญากู้ซือ้ท่ีอยูอ่าศยัปลอ่ยใหม ่ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะ

ยกเว้นกรณีท่ีมีสญัญาจะซือ้จะขายก่อนวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 เพ่ือลดผลกระทบต่อผู้ ท่ีวางแผนซือ้ท่ีอยู่อาศยั

หรือผอ่นดาวน์อยูก่่อนแล้ว 

ซึ่งนโยบายดงักลา่ว กระทบโดยตรงกบัผู้ประกอบการในกลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เน่ืองจาก ความสามารถ

ในการซือ้ของกลุม่ลกูค้าท่ีมกีารผอ่นท่ีอยูอ่าศยัมากกวา่ 2 หลงัขึน้ไป และ กลุม่ลกูค้าท่ีต้องการกู้ซือ้ท่ีอยูอ่าศยัในระดบัราคา 10 

ล้านบาทขึน้ไป ลดลง จากท่ีธนาคารสามารถปลอ่ยสนิเช่ือด้วยอตัรา LTV ท่ีลดลง 

อย่างไรก็ตาม ลกูค้าสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ มีสญัญาจะซือ้จะขายก่อนวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 ซึ่งลกูค้ากลุม่นีจ้ะ

ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดงักลา่ว และ ผู้บริหารได้คํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ จึงได้มีการปรับอตัราเงินจองทํา

สญัญา และเงินดาวน์ ของแตล่ะโครงการ ท่ีมีการขายหลงัวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 เป็นประมาณร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 20 เพ่ือ

ช่วยลดผลกระทบดงักลา่ว ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มองว่าถือเป็นผลดีในระยะยาว เน่ืองจาก เป็นการคดักลุม่ผู้บริโภคให้เป็นเรียลดี

มานด์มากขึน้ 

2) ความผันผวนทางการเมือง 

ความไมม่ัน่ใจในสถานการณ์ความไมส่งบทางการเมืองท่ีมีความยืดเยือ้อาจมีผลทําให้ทําให้กิจกรรมการซือ้ขายอสงั

หาริทรัพย์ชะลอตวัลงเน่ืองจากผู้บริโภคอาจมีความไมม่ัน่ใจในภาวะเศรษฐกิจทําให้ชะลอการตดัสินใจการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ 

นอกจากนัน้เน่ืองจากโครงการของกลุม่บริษัทฯ ท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา สว่นใหญ่อยูใ่กล้แนวรถไฟฟา้ซึง่ถือเป็นจดุขายท่ีสาํคญั 

โดยหากการก่อสร้างรถไฟฟ้าถกูชะลอลงเพราะปัจจยัทางการเมือง ย่อมสง่ผลให้ลกูค้าไม่มัน่ใจท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิ หรือมีการ

โอนกรรมสิทธ์ิลา่ช้า ไม่ตรงตามประมาณการท่ีกลุม่บริษัทฯ คาดไว้ สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ อาจเลื่อนการเปิดโครงการและชะลอ

การลงทนุเพ่ือรอดสูถานการณ์ และจะเปิดโครงการหรือกลบัมาลงทนุเมื่อมัน่ใจวา่สถานการณ์ตา่งๆคลีค่ลาย แตอ่ยา่งไรก็ตาม

จากท่ีมีการกําหนดการเลือกตัง้ใหม่ ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 หากมีความชัดเจนทางการเมือง ก็จะเป็นแรงผลกัดนัความ

เช่ือมัน่ในภาวะเศรษฐกิจได้เช่นกนั 

3) สภาวะเศรษฐกิจ 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกซึง่สง่ผลกระทบต่อประเทศไทยและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคอาจจะทําให้ผู้บริโภคมี

กําลงัซือ้ลดลงหรืออาจตดัสินใจชะลอการซือ้ออกไปซึ่งทําให้กลุ่มบริษัทฯ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขายโครงการเป็น

ระยะเวลาท่ีนานขึน้และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯได้ 

4) ความสามารถในการทาํกาํไร 

แนวโน้มต้นทนุการดําเนินธุรกิจท่ีปรับตวัสงูขึน้ เช่น ค่าท่ีดิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าวสัดกุ่อสร้าง ซึ่งจะมีผลตอ่การพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึน้ในการบริหารจดัการต้นทุนค่าท่ีดินและค่าก่อสร้าง และการ

ดําเนินกลยุทธ์การตลาดท่ีจะสามารถคงระดับราคาขายอสงัหาริมทรัพย์หรือคงระดับความสามารถในการทํากําไรให้มี

ประสทิธิภาพเหมือนกนัท่ีผา่นมาในอดีต 
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5) เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เน่ืองด้วยการดําเนินธุรกิจด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย กลุ่มบริษัทฯ ต้องมีการพึ่งพึงเงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงินเป็นจํานวนมาก ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการ ภาคธนาคารเร่ิมมีความเข้มงวดในการ

ปลอ่ยสนิเช่ือมากขึน้ นอกจากนัน้ต้นทนุทางการเงินอาจมีความเสี่ยงท่ีจะปรับตวัสงูขึน้ได้ สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ อาจจะชะลอ

การพฒันาโครงการใหม่ๆ  ในอนาคต แตอ่ยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ยงัมีการระดมเงินทนุจากแหลง่เงินทนุระยะยาวในสว่นของ

หุ้นกู้  เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุระยะยาวและมีต้นทนุคงท่ี เพ่ือลดความเสยีงทางการเงินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 

 

เอกสารแนบ 1.1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 

 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 

ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  

(กรรมการผู้ มี อํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

ตามท่ีกําหนดในหนงัสือรับรอง) 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 

2557) 

67 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 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 

การอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี SCC/2004 

- DCP รุ่นท่ี 122/2009 

 

0.035 - ไมม่ี - 2557 - ปัจจบุนั 

 

 

2562 - ปัจจบุนั 

 

 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

2561 – ปัจจบุนั 

 

 

ประธานกรรมการ  

 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

ประธานกรรมการ  

 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

บริการ 

 

บริการ 

 

บริการ 

 

 

ธุรกิจสร้ายรายได้หมนุเวียน ธุรกิจโรงแรม, 

อาหาร, สํานกังานให้เช่า 

 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

2556 - ปัจจบุนั 

 

 

2556 - ปัจจบุนั 

 

 

2556 - ปัจจบุนั 

 

 

2558 – 2559 

 

2548 - 2555 

กรรมการ 

 

 

ท่ีปรึกษาสํานกัผู้ช่วยผู้จดัการ

ใหญ่การเงินและการลงทนุ 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการอิสระ 

  

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

 

 

บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัทซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 

จํากดั 

 

บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์ จํากดั 

 

บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติง้ เซอร์วิส

เซส จํากดั 

ธุรกิจสร้ายรายได้หมนุเวียน ธุรกิจโรงแรม, 

อาหาร, สํานกังานให้เช่า 

 

ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง 

 

 

ธุรกิจจําหน่ายอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 

 

 

ธรุกิจขายผ่อนชําระเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 

 

 

ธุรกิจสายการบิน 

 

ธุรกิจรับจดัทําบญัชีและให้คําปรึกษาด้าน

บญัชี รับออกแบบและวางระบบบญัชี 

นายนิวติั ลมนุพนัธ์ 

กรรมการ 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 

2557) 

59 - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การอบรม IOD 

- DAP รุ่นท่ี 105/2013 

- DCP รุ่นท่ี 269/2019 

 

0.004 - ไมม่ี - 2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2560 - ปัจจบุนั 

 

 

2558 - 2560 

 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

กรรมการบริหาร 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 249 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2554 - 2558 

 

 

 

ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ

จดัสรรท่ีดินกลาง 

 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 

จํากดั 

 

กระทรวงมหาดไทย 

 

 

บริษัท วิคแอนด์ฮคุลนัด์ จํากดั 

(มหาชน) 

 

ธุรกิจให้บริการเก่ียวเน่ืองกบั

อสงัหาริมทรัพย์ 

 

- 

 

 

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อเอชดีพีอี และ

ท่อพลาสติกชนิดอ่ืนเช่น ท่อแอลดีพีอี 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 250 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุายน 

2559) 

51 - ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมาย

ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      

 

การอบรม IOD 

- DCP รุ่นท่ี 162/2012 

- Director Diploma Program รุ่นท่ี 

36/2013 

0.002 - ไมม่ี - 2561- ปัจจบุนั 

 

 

2559 – 2561 

 

 

2558- ปัจจบุนั 

 

 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2553 - 2557 

 

2551 - 2553 

 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

Partner 

 

 

Partner 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมายและ

ภาษี 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป

เมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท สํานกังานกฎหมายสยามซิตี ้

จํากดั 

 

บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จํากดั 

 

บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

 

ธุรกิจท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

ธุรกิจโรงแรม 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 251 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสหสั ตรีทิพยบตุร 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 

2557) 

72 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- MS in Computer and Information 

Sciences, Syracuse University, 

USA. 

การอบรม IOD และอ่ืนๆ 

- DAP รุ่นท่ี 28/2004 

- SFE รุ่นท่ี 17/2013  

- HMS รุ่นท่ี 2/2013 

0.027 - ไมม่ี - 2557 - ปัจจบุนั 

 

 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2551 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2549 - ปัจจบุนั 

 

 

 

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

กรรมการ 

 

 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ  

 

กรรมการบริหาร  

 

 

 

 

กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั 

 

 

บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ซีโอแอล จํากดั  

(มหาชน) 

 

 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจให้บริการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

 

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเคร่ืองกรองนํา้ 

 

ธุรกิจร้านขายปลีกเคร่ืองเขียนและ

เคร่ืองใช้สํานกังาน ประกอบกิจการด้าน

การให้บริการและโฆษณา 

 

ธุรกิจให้บริการเข่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและ

บริการครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และอปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

ธุรกิจให้บริการเข่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและ

บริการครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และอปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 252 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2542 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2551 - 2555 

 

 

2551 - 2555 

 

 

2547 - 2551 

 

กรรมการ  

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากดั 

 

 

บริษัท เทรดสยาม จํากดั 

 

 

บริษัท กรุงไทยแอกซา่ ประกนัชีวิต 

จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการเข่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและ

บริการครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และอปุกรร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

ธุรกิจให้บริการขนสง่ทรัพย์สิน และบริการ

ทําความสะอาด 

 

ธรุกิจให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมลูทาง

อิเล็คทรอนิกส ์

 

ธุรกิจประกนัชีวิต 

พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 

2557) 

71 - วิทยาศาสตร์บณัฑิต ทอ. โรงเรียนนาย

เรืออากาศ 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรรุ่นท่ี 

42 

- วิทยาลยักองทพัอากาศ รุ่นท่ี 28 

การอบรม IOD และอ่ืนๆ 

- DAP รุ่นท่ี 26/2004 

- DCP รุ่นท่ี 122/2009 

- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับ

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ 

รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นท่ี 5 

0.011 - ไมม่ี - 2557 - ปัจจบุนั 

 

 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2552 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 

กรรมการอิสระ  

 

 

 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท สาลี่อตุสาหกรรม จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจรับจ้างผลิตชิน้สว่นพลาสติกโดย

กระบวนการขึน้รูปพลาสติกและฉีด

พลาสติก 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 253 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงูภาครัฐ 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2555 - 2556 

 

 

 

2552 

 

2552 - 2554 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

รองประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

 

รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ 

 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

บริษัท สาลี่อตุสาหกรรม จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย 

จํากดั 

 

 

กองบญัชาการกองทัพไทย 

 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจรับจ้างผลิตชิน้สว่นพลาสติกโดย

กระบวนการขึน้รูปพลาสติกและฉีด

พลาสติก 

 

ธุรกิจให้บริการควบคมุจราจรทางอากาศ 

การสื่อสารการบิน และบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

 

 

- 

 

ธุรกิจท่าอากาศยาน  

นางกมลวรรณ วิปลุากร 

กรรมการ 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2561) 

56 - ปริญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน) Western lllinois University, 

USA 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต ภาควิชา

ความสมัพนัธ์รัหวา่งประเทศ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัร Harvard Executive 

Program, Harvard Business School, 

Harvard University, USA 

0.007 - ไมม่ี - 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

2561 – ปัจจบุนั 

 

 

2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

กรรมการ 

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

 

 

บริษัท โทเท่ิล แอ๊คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจสร้ายรายได้หมนุเวียน ธุรกิจโรงแรม, 

อาหาร, สํานกังานให้เช่า 

 

ธุรกิจโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน

ประเทศไทย 

 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 254 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ประกาศนียบตัร Stanford Executive 

Program, Stanford Center for 

Professional Development, Stanford 

University, USA 

การอบรม IOD และอ่ืนๆ 

- Strategic Board Master Class Retreat 

(SBM) (2/2560) โดยสมาคมสง่เสริม

สถานบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั    

    วิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 19 

-  หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) (122/2552) โดย

สมาคมสง่เสริมสถานบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Diploma Examination 

(Exam) (26/2552) โดยสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2554 – 2561 

 

 

2557 – 2560 

 

 

2557 – 2560 

 

 

2552 - 2553 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 

 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

กรรมการสรรหา 

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย

การเงิน 

บริษัท โทเท่ิล แอ๊คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท โทเท่ิล แอ๊คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท โทเท่ิล แอ๊คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท โทเท่ิล แอ๊คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท โทเท่ิล แอ๊คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน

ประเทศไทย 

 

ธุรกิจโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน

ประเทศไทย 

 

ธุรกิจโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน

ประเทศไทย 

 

ธุรกิจโรงแรม และ สํานกังานให้เช่า 

 

 

ธุรกิจโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน

ประเทศไทย 

 

ธุรกิจโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน

ประเทศไทย 

 

ธุรกิจโรงแรม และ สํานกังานให้เช่า 

 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 255 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2558) 

54 -  ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ 

ม ห า วิ ท ย า ลัย อิ น เ ดี ย น า  ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม IOD และอ่ืนๆ 

- 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 

0.003 - ไมม่ี - 2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2558-2560 

 

 

2553 – 2557 

 

2553 – 2557 

 

 

2553 – 2557 

 

2552 – 2557 

 

 

2552 – 2557 

 

2552 – 2557 

 

 

2552 – 2557 

กรรมการ  

 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท พฤกษา-เอชดีซีเฮาส์ซิ่ง จํากดั 

 

บริษัท พฤกษา - โมฮนั มธูา เรียล 

เอสเตท จํากดั 

 

บริษัท พฤกษา ลกัโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จํากดั  

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ จํากดั 

 

บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วิส 

จํากดั 

 

บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

 

ให้บริการและบริการการจดัการ 

 

 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 256 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 

กรรมการอิสระ  

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุายน 

2559) 

58 - EMBA; Sasin Graduate Institution of 

Business Administration – a 

cooperation between Kellogg 

School of Business, University of 

Pennsylvania, Northwestern 

University, Wharton School of 

Business, and Chulalongkorn 

University 

- MBA , Major – Marketing , 

University of Scranton – 

Pennsylvania, U.S.A. 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม IOD 

- DCP รุ่นท่ี 71/2006 

0.005 - ไมม่ี - 2559 - 2562 

 

 

2559 - 2562 

 

 

2550 - 2559 

 

 

กรรมการอิสระ  

 

 

กรรมการ 

 

 

Director, Development, 

Thailand           

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

 

 

IHG InterContinental Hotels Group  

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจสร้ายรายได้หมนุเวียน ธุรกิจโรงแรม, 

อาหาร, สํานกังานให้เช่า 

 

ธุรกิจโรงแรม 

 

นายพีระพงศ์ จรูญเอก 

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร (กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท

ฯ ตามท่ีกําหนดในหนงัสือรับรอง) 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 

2552) 

43 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลกัสตูร

นานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Master Degree of Engineering, 

University of New South 

Wales,Australia 

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- International Construction and 

Engineering Contract, The 

59.823 เป็นคู่สมรส

ของนางอารดา 

จรูญเอก 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2557 - ปัจจบุนั 

 

 

2552 - ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  

 

กรรมการบริหาร 

 

 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั

(มหาชน) 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 257 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Engineering Institute of Thailand 

Under H.M. The King's Patronage 

การอบรม IOD และอ่ืนๆ 

- DAP รุ่นท่ี 122/2009 

-   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั    

    วิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 27  

2554 – 2557 

 

 

2547 - 2557 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท วนั ออริจิน้  จํากดั 

 

 

บริษัท อีโค ซิสเท็ม จํากดั 

ธุรกิจสร้ายรายได้หมนุเวียน ธุรกิจโรงแรม, 

อาหาร, สํานกังานให้เช่า 

 

ธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ 

นางอารดา จรูญเอก 

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน

อํานวยการ(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัทฯ ตามท่ีกําหนดในหนงัสือรับรอง) 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 

2552) 

43 - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Master of Commerce, Commerce 

and Accountancy Faculty, Sydney 

University, Australia  

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม IOD 

-   DAP รุ่นท่ี 111/2014 

 

59.823 เป็นคู่สมรส

ของนายพีระ

พงศ์ จรูญเอก 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2560 - ปัจจบุนั 

 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

 

2552 - 2560 

 

2552 – 2557 

 

 

2547 - 2557 

กรรมการบริหาร 

 

 

ประธานอํานวยการ 

 

 

กรรมการ  

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

 

 

บริษัท อีโค ซิสเท็ม จํากดั 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

ธุรกิจสร้ายรายได้หมนุเวียน ธุรกิจโรงแรม, 

อาหาร, สํานกังานให้เช่า 

 

ธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ 

 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 258 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพส ุลิปตภลัลภ 

กรรมการ  

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 

2560 ) 

33 - 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 

การอบรม IOD และอ่ืนๆ 

- CMA: GMS Class 1 (Capital Market 

Academy - Greater Mekong 

Subregion), Capital Market 

Academy, Thailand 

- หลกัสตูรด้านวิทยาการพลงังานสําหรับ

นกับริหารรุ่นใหม ่(วพม.) รุ่น 1 , 

Thailand Energy Academy, 

Thailand 

- Academy of Business Creativity 

Class 5, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- Baker - Deloitte Merger & 

Acquisition Series, Thailand 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2560 – 2562 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

2556 – 2558 

 

 

2551 – 2556 

กรรมการ  

 

 

กรรมการบริหาร 

 

Director 

 

 

Director of Financial Markets 

 

Vice President of Global 

Markets 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั 

 

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) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

ธุรกิจการลงทนุ 

 

 

ธนาคาร 

 

 

ธนาคาร 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 259 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

พฒันาธุรกิจ  

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 3 

พฤศจิกายน 2557) 

41 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชีสาขาวิชา

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.030 - ไมมี่ - 2560 - ปัจจบุนั 

 

 

2560 - ปัจจบุนั 

 

 

2560 

 

 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2557 - ปัจจบุนั 

 

 

2557 – 2561 

 

 

2559 - 2560 

 

 

2552 - 2557 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย

พฒันาธุรกิจใหม่ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการบริหาร 

 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย

พฒันาธุรกิจ  

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 

 

 

Assistant General Manager 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ชีวาทยั จํากดั 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจสร้ายรายได้หมนุเวียน ธุรกิจโรงแรม, 

อาหาร, สํานกังานให้เช่า 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 260 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

การเงิน 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 

2558) 

36 - ปริญญาโท MBA 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา

การเงิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

0.016 - ไมมี่ - 2559 - ปัจจบุนั 

 

 

2559 - ปัจจบุนั 

 

 

2558 – 2559 

 

 

2558 

 

2554 - 2558 

 

 

2552 - 2554 

 

 

2552 - 2554 

กรรมการบริหาร 

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและ

บญัชีอาวโุส 

 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

 

ผู้จดัการการเงินโครงการ 

 

 

ผู้จดัการการเงิน 

 

 

ผู้จดัการการเงิน 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท เสริมสร้างพลงังาน จํากดั 

 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เอ็นพีเอส โอเช่ียน สตาร์ จํากดั 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธรุกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟา้ 

 

ธรุกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟา้ไอนํา้ 

 

 

ธรุกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟา้ไอนํา้ 

 

 

ธุรกิจขนสง่เดินเรือทะเล 

นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ 

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบติัการ 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 

2558) 

53 - ปริญญาโท คณะบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

0.025 - ไมม่ี - 2560 - ปัจจบุนั 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2559 -  2560 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 

 

 

กรรมการบริหาร  

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 261 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

2558 -  2559 

 

 

2549 - 2558 

 

 

2552 - 2557 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

ฝ่ายบริหารโครงการ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย

บริหารโครงการ 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 

 

 

ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้าง 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ 

จํากดั 

 

บริษัท โปรเจคเอเชีย จํากดั 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจก่อสร้าง 

 

 

ธุรกิจท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง 

นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 

กรรมการบริหาร 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 

2559) 

 

56 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต-

นกับริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์

บณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

0.007 -ไมมี่- 2559 – ปัจจบุนั 

 

 

2561 - ปัจจบุนั 

 

 

2560 – 2561 

 

 

 

2559 - 2560 

 

 

2554 – 2558 

กรรมการบริหาร 

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน

ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส

ฝ่ายออกแบบและพฒันา

ผลิตภณัฑ์  

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย

ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

 

ผู้ อํานวยการสถาปัตยกรรม 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากดั 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ห้างสรรพสินค้า 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 262 

ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

2549 – 2554 

 

2547 – 2549 

 

 

2546 – 2547 

 

รองผู้ อํานวยการ อาวโุส 

 

รองกรรมการผู้จดัการ 

 

 

ผู้จดัการฝ่ายแบบ 

 

บริษัท ฮสัเซลล์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ ไอคิว จํากดั 

 

 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

ประกอบธุรกิจบริการทางด้าน

สถาปัตยกรรมทกุประเภท 

ประกอบธุรกิจบริการทางด้าน

สถาปัตยกรรมทกุประเภท 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

นายเกรียงไกร กรีบงการ 

 

48 - ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและ

ภาคเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

0.006 -ไมมี่- 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

2561 – 2561 

 

 

2560 – 2561 

 

 

2552 – 2559 

 

 

2552 – 2559 

 

2552 – 2559 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารงาน

ก่อสร้าง 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบริหาร

องค์กร 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

ประธานคณะกรรมการกลุม่ 

 

กรรมการบริษัท 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั 

 

 

บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ 

จํากดั 

 

บริษัท 304 พลาซา่ จํากดั 

 

บริษัท 304 อินดสัเตรียลปาร์ค จํากดั 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์  

 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

นิคมอตุสาหกรรม 
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ช่ือ – สกุล/ ตาํแหน่ง 

(วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อายุ  

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 1 

ความสัมพันธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

2552 – 2559 

 

2552 – 2559 

 

 

กรรมการ 

 

ประธานคณะกรรมการจดัซือ้จดั

จ้าง 

 

บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จํากดั 

 

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั 

(มหาชน) 

 

ธุรกิจโรงแรม 

 

ธุรกิจกระดาษ 

นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ 38 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.002 -ไมมี่- 2560 - ปัจจบุนั 

 

 

2559 - 2560 

 

 

2555-2559 

 

2552-2554 

 

2547-2552 

 

ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

 

 

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 

 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ 

 

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั

(มหาชน) 

 

บริษัท วีมา เอ็นไวรอนเม็นทอล 

เทคโนโลยีส์ จํากดั 

 

บริษัท อี85 จํากดั 

 

บริษัท บางกอกแร้นซ์ จํากดั(มหาชน) 

 

บริษัท ดับ๊เบิล้เอ 1991 จํากดั

(มหาชน) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ประกอบอปุกรณ์เซ็นเซอร์วดัระดบันํา้มนั

ในถงันํา้มนัเชือ้เพลิง 

 

ผลิตเอทานอล และแปง้จากมนัสําปะหลงั 

 

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

 

ผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษ 

นางสาววาริศา วาระแก่นทราย  

ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานกุารบริษัท 

 

(ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 

2557) 

33 - ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขา

กฎหมายการเงินและหลกัทรัพย์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม IOD 

- CSP รุ่นท่ี 61/2015 

0.002 - ไมมี่ - 2559 – ปัจจบุนั 

 

 

2557 - 2559 

 

 

2553 - 2556 

ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมาย 

และเลขานกุารบริษัท 

 

ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย 

 

 

ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั

(มหาชน) 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั

(มหาชน) 

 

บริษัท 304 พลาซา่ จํากดั 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 
 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. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี X X               

2. นายนิวติั ลมนุพนัธ์ /  X   X           

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร /            X    

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช /                

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส /  /              

6. นางกมลวรรณ วิปลุากร / /               

7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ /                

8. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ / /               

9. นายพส ุลิปตภลัลภ /                

10. นายพีระพงศ์ จรูญเอก /, //,/// / /     /      /   

11. นางอารดา จรูญเอก /, //,/// /      X      X   

12. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ //.///  / X X  X  X X X X / / X  

13. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ //. ///   / / / /  / / / /   / / 

14. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ //    /  /  /      /  

15. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว //./// /   /  / / /      /  

16. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ ///                

17. นายเกรียงไกร กรีบงการ ///   / / / /  / / / / /  /  

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ) 

 
 บริษัท

ยอ่ย 16 

บริษัท 

ยอ่ย 17 

บริษัท

ยอ่ย 18 

บริษัท

ยอ่ย 19 

บริษัท

ยอ่ย 20 

บริษัท

ยอ่ย 21 

บริษัท

ยอ่ย 22 

บริษัท

ยอ่ย 23 

บริษัท

ยอ่ย 24 

บริษัท

ยอ่ย 25 

บริษัท

ยอ่ย   26  

บริษัท

ยอ่ย 27 

บริษัท

ยอ่ย 28 

บริษัท

ยอ่ย 29 

บริษัท

ยอ่ย 30 

บริษัท

ยอ่ย 31 

บริษัท

ยอ่ย 32 

บริษัท

ยอ่ย 33 

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี                   

2. นายนิวติั ลมนุพนัธ์                   

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร                   

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช                   

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส                   

6. นางกมลวรรณ วิปลุากร  X            X  X   

7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์                   

8. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ                   

9. นายพส ุลิปตภลัลภ                   

10. นายพีระพงศ์ จรูญเอก  / /   / /       /    X 

11. นางอารดา จรูญเอก  / X   X X       /    / 

12. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ X / / X X / / X X X X X X / X /   

13. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์  /                 

14. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ                   

15. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว  / /   / / / / /  / /  /   / 

16. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ                   

17. นายเกรียงไกร กรีบงการ   / / /              

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 

 

 

 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

   

 
 เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 266 

เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ) 

 
 บริษัท

ร่วมทนุ 

1 

บริษัท

ร่วมทนุ  

2 

บริษัท 

ร่วมทนุ 

3 

บริษัท

ร่วมทนุ 

4 

บริษัท

ร่วมทนุ 

5 

บริษัท

ร่วมทนุ 

6 

บริษัท

ร่วมทนุ  

7 

บริษัท

ร่วมทนุ 

8 

บริษัท

ร่วมทนุ 

9 

บริษัท

ร่วมทนุ 

10 

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี           

2. นายนิวติั ลมนุพนัธ์           

3.นายสหสั ตรีทิพยบตุร           

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช           

5.นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส X  X X X X X    

6.นางกมลวรรณ วิปลุากร  X      X X X 

7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์           

8.นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ           

9.นายพส ุลิปตภลัลภ           

10.นายพีระพงศ์ จรูญเอก / / / / / / / / / / 

11.นางอารดา จรูญเอก           

12.นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์  /      / / / 

13.นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์           

14.นายสมสกลุ แสงสวุรรณ /  / / / / /    

15.นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว           

16.นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ           

17.นายเกรียงไกร กรีบงการ           

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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รายช่ือบริษัทยอ่ย 

 

บริษัทยอ่ย 1 = บริษัท ออริจิน้ วนั จํากัด 

                       เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั* 

บริษัทยอ่ย 4 = บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จํากดั 

บริษัทยอ่ย 7 = บริษัท ออริจิน้ สาทร จํากดั 

 

บริษัทยอ่ย 10 = บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จํากดั 

บริษัทยอ่ย 2 = บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จํากดั 

 

บริษัทยอ่ย 5 = บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จํากดั 

บริษัทยอ่ย 8 = บริษัท ออริจิน้ เวอร์ตเิคิล 2 จํากดั 

                       เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ออริจิน้ อีอีซี จํากดั 

บริษัทยอ่ย 11 = บริษัท พรีโม รีเทล จํากดั 

                         เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เวิร์ค เอเจนซ่ี จํากดั* 

บริษัทยอ่ย 3 = บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จํากดั 

 

บริษัทยอ่ย 6 = บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จํากดั 

บริษัทยอ่ย 9 = บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จํากดั 

 

บริษัทยอ่ย 12 = บริษัท พรีโม แคมปัส จํากดั  

                         เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ดจิิตอล บตัเลอร์ จํากดั* 

บริษัทยอ่ย 13  =  บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จํากดั บริษัทยอ่ย 14 =  บริษัท เกษตร โซไซตี ้จํากดั บริษัทยอ่ย 15 =  บริษัท สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

บริษัทยอ่ย 16  =  บริษัท ออริจิน้ วนั ระยอง จํากดั บริษัทยอ่ย 17 =  บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากดั 

                          เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จํากดั* 

บริษัทยอ่ย 18 =  บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จํากดั 

บริษัทยอ่ย 19 =  บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จํากดั บริษัทยอ่ย 20 =  บริษัท ออริจิน้ คอลลาจ 107 จํากดั บริษัทยอ่ย 21 =  บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 จํากดั 

บริษัทยอ่ย 22 =  บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 จํากดั บริษัทยอ่ย 23 =  บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริคจ์ พระโขนง จํากดั บริษัทยอ่ย 24 =  บริษัท ออริจิน้ เอกมยั จํากดั 

                          เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ออริจิน้ รามคําแหงอินเตอร์

เชนจ์ จํากดั* 

บริษัทยอ่ย 25 =  บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ จํากดั บริษัทยอ่ย 26 =  บริษัท วนั ดิสทริคท์ ระยอง จํากดั บริษัทยอ่ย 27 =  บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พญาไท จํากดั 

บริษัทยอ่ย 28 =  บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 จํากดั บริษัทยอ่ย 29 =  บริษัท วนั สขุมุวิท 59 จํากดั บริษัทยอ่ย 30 =  บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ที 2 จํากดั 

บริษัทยอ่ย 31 =  บริษัท วนั พญาไท จํากดั                                               บริษัทยอ่ย 32 = บริษัท ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท จํากดั บริษัทยอ่ย 33 = Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd. 

 

รายช่ือบริษัทร่วมทนุ 

บริษัทร่วมทนุ 1 = บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จํากดั 

บริษัทร่วมทนุ 2 = บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหลอ่ จํากดั 

บริษัทร่วมทนุ 3 = บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จํากดั 

บริษัทร่วมทนุ 4 =  บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จํากดั 



    

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทร่วมทนุ 5 =  บริษัท ออริจิน้ รามคําแหง จํากดั 

บริษัทร่วมทนุ 6 =  บริษัท ออริจิน้ พาร์ค ที 1 จํากดั 

บริษัทร่วมทนุ 7 =  บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี จํากดั 

บริษัทร่วมทนุ 8 =  บริษัท ออริจิน้ ฟูด้ จํากดั 

บริษัทร่วมทนุ 9 =  บริษัท ออริจิน้ วนั พร้อมพงษ์ จํากดั 

บริษัทร่วมทนุ 10 =  บริษัท ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 จํากดั

 



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 รายช่ือบริษัทย่อย วัน ออริจิน้  พรีโม โซลูช่ัน ออริจิน้ เฮ้าส์ ออริจิน้ คอนโดมิเนียม ออริจิน้ ไพรม์ 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี X     

2. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ /     

3. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์  X X   

4. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส  / /   

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก / /    

6. นางอารดา จรูญเอก /     

7.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์  /  X X 

8. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว /   / / 

9. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์    / / / 

10. นาจมุพล ประวิทย์ธนา   /   

11.     นายสมสกลุ แสงสวุรรณ    / / 

12.    นายวาทยทุธ์ ทองพรหม    / / 

 13. นางสาวรวีกร บญุพรม  /    

 14. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  /    

 15. นายเรืองโรนจ์ พนูผล  /    

 16. นายมาโรจน์ วนานนัท์  /    

 17.     นายเกรียงไกร กรีบงการ   / / / 

 18. นางจตพุร ผิวขาว      

19. นางกมลวรรณ วิปลุากร /     

20. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์   /   



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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                     รายช่ือบริษัทย่อย วัน ออริจิน้ พรีโม โซลูช่ัน ออริจิน้ เฮ้าส์ ออริจิน้ คอนโดมิเนียม ออริจิน้ ไพรม์ 

 รายช่ือกรรมการ      

21. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ      

22. นายสหสั ตรีทิพยบตุร      

23. นางสาวเบญญาภา เพ่ิมพลู      

24. นายประพจน์ จิตต์ตรง      

25. นายธนา ตอ่สหะกลุ      

26. นายวิทยา ธัญญศรีสงัข์      

27. นายวรกร วีราพชัร์      

28. นายศรกวี ปรูณโชต ิ      

29. นายรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล      

30. นายรณชาติ  มหทัธนะพฤทธิ      

  

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

    



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 รายช่ือบริษัทย่อย      ออริจิน้ แกรนด์ ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้ ออริจิน้ สาทร     ออริจิน้ วัน ระยอง    ออริจิน้ รามคาํแหง 

อินเตอร์เชนจ์ 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี      

2. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ      

3. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์      

4. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส      

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก /  /   

6. นางอารดา จรูญเอก X  X   

7.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ / X  X X 

8. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว  / /  / 

9. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์  /   / 

10. นาจมุพล ประวิทย์ธนา /   /  

11.     นายสมสกลุ แสงสวุรรณ  /   / 

12.    นายวาทยทุธ์ ทองพรหม  /   / 

 13. นางสาวรวีกร บญุพรม      

 14. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน      

 15. นายเรืองโรนจ์ พนูผล      

 16. นายมาโรจน์ วนานนัท์      

 17.     นายเกรียงไกร กรีบงการ  /   / 

18. นางกมลวรรณ วิปลุากร      

19. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์      



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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                                            รายช่ือบริษัทย่อย      ออริจิน้ แกรนด์ ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้ ออริจิน้ สาทร     ออริจิน้ วัน ระยอง    ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 

 รายช่ือกรรมการ      

 20. นางจตพุร ผิวขาว    /  

21. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ      

22. นายสหสั ตรีทิพยบตุร      

23. นางสาวเบญญาภา เพ่ิมพลู      

24. นายประพจน์ จิตต์ตรง      

25. นายธนา ตอ่สหะกลุ      

26. นายวิทยา ธัญญศรีสงัข์      

27. นายวรกร วีราพชัร์      

28. นายศรกวี ปรูณโชต ิ      

29. นายรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล      

30. นายรณชาติ  มหทัธนะพฤทธิ      

  

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 

 

 

 

 

   



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 รายช่ือบริษัทย่อย พรีโม เรียลเตอร์ ดิจิตอล บัตเลอร์ เวิร์ค เอเจนซ ี พรีโม แมเนจเม้นท์ อูโน่ เซอร์วิส 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี      

2. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ      

3. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์      

4. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส      

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก      

6. นางอารดา จรูญเอก      

7.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ X / X X X 

8. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว      

9. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์  /  / / / 

10. นาจมุพล ประวิทย์ธนา      

11.     นายสมสกลุ แสงสวุรรณ      

12.    นายวาทยทุธ์ ทองพรหม / / / / / 

 13. นางสาวรวีกร บญุพรม      

 14. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน      

 15. นายเรืองโรนจ์ พนูผล      

       

       

  

 

     



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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 รายช่ือบริษัทย่อย พรีโม เรียลเตอร์ ดิจิตอล บัตเลอร์ เวิร์ค เอเจนซ ี พรีโม แมเนจเม้นท์ อูโน่ เซอร์วิส 

 รายช่ือกรรมการ      

 16. นายมาโรจน์ วนานนัท์      

 17.     นายเกรียงไกร กรีบงการ / / / / / 

 18. นางจตพุร ผิวขาว      

19. นางกมลวรรณ วิปลุากร      

20. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์      

21. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ      

22. นายสหสั ตรีทิพยบตุร  X    

23. นางสาวเบญญาภา เพ่ิมพลู /  / / / 

24. นายประพจน์ จิตต์ตรง / / / / / 

25. นายธนา ตอ่สหะกลุ   /   

26. นายวิทยา ธัญญศรีสงัข์  /    

27. นายวรกร วีราพชัร์  /    

28. นายศรกวี ปรูณโชต ิ  /    

29. นายรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล  /    

30. นายรณชาติ  มหทัธนะพฤทธิ  /    

  

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ แคปปิตอล 1 ออริจิน้ วันสุขุมวิท 24 พาร์ค ออริจิน้ คราวน์ เรสซิเดนซ์ ออริจิน้ คอลลาจ 107 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี      

2. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ      

3. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์      

4. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส      

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก / / /   

6. นางอารดา จรูญเอก X X X   

7.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ / / / X X 

8. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / / /   

9. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์   /   

10. นาจมุพล ประวิทย์ธนา     / 

11.     นายสมสกลุ แสงสวุรรณ      

12.    นายวาทยทุธ์ ทองพรหม  /  /  

13. นางสาวรวีกร บญุพรม      

14. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน      

15. นายเรืองโรนจ์ พนูผล      

16. นายมาโรจน์ วนานนัท์      

17.     นายเกรียงไกร กรีบงการ /   / / 

18. นางจตพุร ผิวขาว      

19. นางกมลวรรณ วิปลุากร      

20. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์      



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ แคปปิตอล 1 ออริจิน้ วันสุขุมวิท 24 พาร์ค ออริจิน้ คราวน์ เรสซิเดนซ์ ออริจิน้ คอลลาจ 107 

 รายช่ือกรรมการ      

21. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ  /    

22. นายสหสั ตรีทิพยบตุร      

23. นางสาวเบญญาภา เพ่ิมพลู    /  

24. นายประพจน์ จิตต์ตรง    /  

25. นายธนา ตอ่สหะกลุ      

26. นายวิทยา ธัญญศรีสงัข์      

27. นายวรกร วีราพชัร์      

28. นายศรกวี ปรูณโชต ิ      

29. นายรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล      

30. นายรณชาติ  มหทัธนะพฤทธิ      

    

 หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วมทุน 

 

 

 

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 

 

 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ สเฟียร์ ออริจิน้ เวอร์ติเคิล ออริจิน้ ไพร์ม 2 ออริจิน้ รามคาํแหง ออริจิน้ พาร์ค ท1ี ออริจิน้ วัน ทองหล่อ 

 รายช่ือกรรมการ       

1. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส X X X X X  

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก / / / / / / 

3. นางอารดา จรูญเอก       

4. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์      / 

5 นายสมสกลุ แสงสวุรรณ / / / / /  

6 นายมาซายะ ฮิราโอะ / / / / /  

7 นายยทูากะ ฮายาซากะ / / / / /  

8. นายไดเซน ซจิึ        / 

9. นายโทชิฮิเดะ ซคึาซากิ        / 

10. นางกมลวรรณ วิปลุากร      X 



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วมทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 

 

 รายช่ือบริษัทย่อย พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี ออริจิน้ ฟู้ด ออริจิน้ วัน สุขุมวิท 24 ออริจิน้ วัน พร้อมพงษ์ 

 รายช่ือกรรมการ     

1. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส X    

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก / / / / 

3. นางอารดา จรูญเอก     

4. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์  / / / 

5 นายสมสกลุ แสงสวุรรณ /    

6 นายมาซายะ ฮิราโอะ /    

7 นายยทูากะ ฮายาซากะ /    

8. นายไดเซน ซจิึ     / / 

9. นายโทชิฮิเดะ ซคึาซากิ     / / 

10. นางกมลวรรณ วิปลุากร  X X X 

11.       นายชวนท รัตตกลุ  /   

12.           นางสาวภาณิศา สวุรรณเมธาจารย์  /   



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 

 

 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ แคปปิตอล 

คอลลาจ 107 

ออริจิน้ แคปปิตอล 

พระราม 9 

ออริจิน้ วัน         

พร้อมพงษ์ 

ออริจิน้ เอกมัย ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ 

เทพารักษ์ 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก / /    

2. นางอารดา จรูญเอก X X /   

3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ / / X X X 

4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / /  / / 

5 นายจมุพล ประวิทย์ธนา / /  / / 

6 นายเกรียงไกร กรีบงการ      

7 นางจตพุร ผิวขาว   /   

8. นายชวนท รัตตกลุ      

9.   นางกมลวรรณ วิปลุากร      



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 

 

 รายช่ือบริษัทย่อย พาร์ค ออริจิน้ พญาไท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 พาร์ค ออริจิน้         

ราชเทวี 

พาร์ค ออริจิน้ ที 2 วัน พญาไท 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก      

2. นางอารดา จรูญเอก      

3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ X X X X / 

4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / / / /  

5 นายจมุพล ประวิทย์ธนา / / / /  

6 นายเกรียงไกร กรีบงการ      

7 นางจตพุร ผิวขาว     / 

8. นายชวนท รัตตกลุ      

9. นางกมลวรรณ วิปลุากร     X 



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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  หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้  ไนท์บริคจ์ 

พระโขนง 

วัน สุขุมวิท 59 วัน ดิสทริคท์ 

ระยอง 

สเตเบิล้ โฮม พร็อพ

เพอร์ตี ้

ดิสทริคท์ แกรนด์ 

เรียลเอสเตท 

Origin Global ( Hong 

Kong ) Co.,Ltd. 

 รายช่ือกรรมการ       

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก  /    X 

2. นางสาวกมลวรรณ วิปลุากร  X     

3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ X / X    

4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว /     / 

5 นายจมุพล ประวิทย์ธนา /      

6 นายเกรียงไกร กรีบงการ       

7 นางจตพุร ผิวขาว  / /    

8. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์    /   

9. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์    X X  

10. นางอารดา จรูญเอก  /    / 

11. นางสาวศิริทรา จริยคณุ   /    

12. นายจีระวฒัน์ เหมะธุลิน    /   

13 นางสาวปริูดา เชียงน้อย    / /  

14 นายเกียรติศกัดิ์ หนสูรุา    /   

15     นายนาวิน เล็กนาวา     /  

16      นายธํารง ปลกูจิตรสม     /  

17 นายจกัรินทร์ ศรีสขุ     /  
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อ – สกุล  :  นางรัมภ์รดา แข็งแรง 

ตาํแหน่ง   :  ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การศึกษา  : ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป 

ประสบการณ์ทาํงาน : บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

    ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

    ตําแหนง่งาน : ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

      บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

    ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

    ตําแหนง่งาน : ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสีย่ง 

    บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

    ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง 

    ตําแหนง่งาน : เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

ประวัติการอบรม  

กรกฎาคม 2561  หลกัสตูร Risk Management and Internal Control; สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

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 ประจําปี 2561 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 

- ไมม่ ี   - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ท่ีมีคณุสมบตัิ

ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคณุวฒุิมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพียงพอในการดําเนินงาน

ตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งครบถ้วน 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชุมรวมจํานวน 12 ครัง้ เพ่ือหารือและพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ด้วย

ความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในจํานวนนีม้ีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการ 1 ครัง้ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 ดงันี ้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

นายสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12 

พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ 12/12 

นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการตรวจสอบ 

(ดํารงตาํแหนง่ 1 ม.ค. – 18 พ.ค. 2561) 

4/5* 

นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการตรวจสอบ 

(ดํารงตาํแหนง่ 10 ส.ค. 2561 – ปัจจบุนั) 

3/4* 

หมายเหต ุ *นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เม่ือ 19 พฤษภาคม 2561 

และบริษัทได้แตง่ตัง้นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 

ทดแทนนางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่น ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ปฏิบตัติามข้อกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความสําคัญกับการกําหนด

โครงสร้างและกระบวนการทํางานท่ีเป็นระบบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลท่ีดี 

มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

โดยผลการปฏิบตัิงานในรอบปีสรุปได้ ดงันี ้

 

1.  การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2561 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทาน

และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ โดยได้สอบถามผู้สอบบญัชีในเร่ืองของ

ความถกูต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ของงบการเงิน รวมถึงพิจารณารายการปรับปรุงทางบญัชีท่ีสําคญั การประมาณการ

ทางบญัชีซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงิน และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูอยา่ง
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ถกูต้องเพียงพอ รวมทัง้ความมีอิสระของผู้สอบบญัชีเพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัทํางบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน

และหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีความเช่ือถือได้ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงิน 

 

2.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผู้สอบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายในทกุไตรมาสใน

เร่ืองการดําเนินงาน การดแูลทรัพย์สนิ การปอ้งกนัหรือลดความผิดพลาด การร่ัวไหลหรือทจุริต ความเช่ือถือได้ของรายงาน

ทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบั ซึ่งผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสอดคล้องกนัว่าไม่พบประเด็น

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุ

ตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาํคญัตอ่การบริหารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบตามแนวทาง

ม า ต ร ฐ านสาก ล  COSO-ERM (The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission-Enterprise Risk 

Management) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุง และพฒันาระบบการ

ควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและขยายตวัทางธุรกิจท่ี

สาํคญั ได้แก ่

• การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และการกําหนดนโยบาย และมาตรการในการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

• การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใช้ในการควบคมุการปฏิบตัิงาน เช่น ระบบ Origin Smart Business 

(OSB) และระบบ Electronic Data Management System (EDMS)  

• การนําระบบ ERP (ระบบ AX) มาใช้แทนระบบบนัทึกบญัชีเดิม (PAP) ซึ่งล้าสมยั และไม่สามารถรองรับการ

ขยายตวัของบริษัทฯ 

• การจัดทําและปรับปรุงคู่มือปฏิบตัิงาน (SOP) ในกระบวนการต่าง ๆ ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น 

ขัน้ตอนการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด, ขัน้ตอนการเบิกเงินทดรอง, เงินสดย่อย, กระบวนการจ่ายคา่แนะนําสําหรับ

โครงการ Friend get Friend, กระบวนการจองและทําสญัญา, การควบคมุและจดัเก็บเอกสารสําคญัของบริษัท

ฯ รวมทัง้ มีการกําหนดนโยบาย IT SECURITY, ขัน้ตอนการรับงาน (บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จํากัด), การบนัทึก

บญัชีลกูหนีแ้ละรายได้ (บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จํากดั), คู่มือปฏิบตัิงานฝ่ายทรัพยากรบคุคล (บริษัท อโูน่ เซอร์วิส 

จํากดั) เป็นต้น 

• การนํามาตรฐานด้านระบบบริหารงานคณุภาพ (ISO9001:2015) มาใช้ในธุรกิจบริการของบริษัทในเครือ ได้แก่ 

บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จํากดั และบริษัท อโูน่ เซอร์วิส จํากดั เพ่ือยกระดบัคณุภาพงานบริการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทัง้มีระบบการประเมินความเสี่ยงและกําหนดขัน้ตอน/กระบวนการควบคมุการปฏิบตัิงาน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และได้ผ่านการตรวจประเมินและได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 

9001:2015 จาก บริษัท บโูร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั เมื่อวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 

• การปอ้งกนัและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน ทัง้ท่ีโครงการก่อสร้าง และโครงการนิติบคุคลซึง่เป็นความ

เสี่ยงท่ีสําคญัของธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์และการให้บริการบริหารนิติบุคคล และต้องเก่ียวข้องกบับุคลากร
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ภายในและบุคคลภายนอก บริษัทได้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเ กิดเหตุฉุกเฉิน ( Incident 

Management) สําหรับนิติบุคคลอาคารชุด และสําหรับโครงการก่อสร้างท่ีบริษัทดําเนินการ เพ่ือกําหนด

กระบวนการและแนวทางปฏิบตัิในการปอ้งกนัและรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งได้อยา่งเหมาะสมและ

ฉบัไวซึง่จะลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากเหตดุงักลา่ว นอกจากนีเ้พ่ือให้มัน่ใจได้วา่การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะ

ดําเนินอย่างต่อเน่ืองเมื่อเกิดเหตวุิกฤตจากภยัธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้

ให้การสนบัสนนุและผลกัดนัฝ่ายจดัการให้มีการจดัทําแผนบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อม

ให้กบับริษัท พนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย เพ่ือรับมือกบัเหตฉุกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้โดยไมไ่ด้คาดคิด พร้อมทัง้ให้

ข้อแนะนําเพ่ือการพฒันาปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ 

 

3.  การกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาแต่งตัง้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมี

คณุสมบตัิทัง้ด้านวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ทํางาน ท่ีมีความเหมาะสมในการบริหารงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้อนมุตัิแผนงานตรวจสอบประจําปีซึ่งได้จดัทําขึน้บนพืน้ฐานของการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit) 

โดยครอบคลมุทัง้กิจกรรมทางธุรกิจและระบบงาน ท่ีสาํคญัของบริษัท รวมทัง้กํากบัดแูลและสนบัสนนุงานตรวจสอบภายใน

ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยมีการหารือและพบปะกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะนําในการพฒันางานตรวจสอบภายในเชิงรุก (Proactive) ซึง่เป็นการขยาย

ผลการตรวจสอบในการสร้างความเข้าใจและตระหนกัรู้ของพนกังานท่ีจะนําไปสูก่ารลดข้อผิดพลาดร่ัวไหลและป้องกนัการ

ทจุริตในองค์กร 

 

4.  การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของภาครัฐโดยได้สนบัสนนุและ

ผลกัดนัให้ฝ่ายจดัการรวบรวมและติดตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือสอดแทรก

หลกัเกณฑ์ตามข้อกําหนดของกฎหมายไว้ในกระบวนการทํางานพร้อมทัง้พฒันากระบวนการตรวจติดตาม (Monitor) ให้

มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้อง (Compliance Self-Check) นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการ

รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทจุริต (Whistleblowing) เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการดําเนินการอย่างสมเหตสุมผล

สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและปรัชญาการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

5.  การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (กลต.) คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการพิจารณาและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 

 

 
    เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 287 

 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทมีการดาํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจอยา่งสมเหตสุมผล โปร่งใส เป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทและมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

 

6.  การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลกิจ้าง และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชปีระจาํปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบญัชีบริษัท สํานกังาน     อีวาย 

จํากัด มีความรู้ความสามารถ ผลงานการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ียอมรับ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบ ซึ่งในการพิจารณานีไ้ด้คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทสงูสดุ โดยเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและได้ผ่านการ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 

7.  ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงเนือ้หา เก่ียวกบัอํานาจ หน้าท่ี 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ชัดเจนเป็นปัจจุบนั เหมาะสมทนัธุรกิจ และสอดคล้องกบัหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบตัร 2 ครัง้ ซึ่งได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและครอบคลมุหลกัเกณฑ์ เร่ืองการต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชนัซึง่เป็นข้อกําหนดของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เน่ืองจากบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกในภาคี

เครือขา่ยการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั พร้อมทัง้ได้ประกาศนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัขึน้ โดยได้

สื่อสารและเน้นยํา้ให้เห็นความสําคญัรวมทัง้กํากับดแูลให้มีการประเมินความเสี่ยงและกําหนดมาตรการในการควบคมุ

ภายในในเร่ืองดงักล่าว โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ 

ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษัทมี

ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทัง้มีการ

ปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนีไ้ด้ เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามข้อกําหนดของ ตลท., กลต. และกฎ

บัตรคณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมินตนเองท่ีตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้ดียิ่งขึน้และเพ่ือให้มัน่ใจวา่คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตัิหน้าท่ีสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิท่ีดี 

 

(นายสหสั ตรีทิพยบตุร) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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