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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 57 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 

ทําเลรถไฟฟ้าสายสีส้มศนูย์วฒันธรรม-รามคําแหง-มีนบรีุ ทําเลรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรัชดา-ลาดพร้าว-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ 

ทําเลรถไฟฟา้สายสชีมพแูจ้งวฒันะ-รามอินทรา-มีนบรีุ รวมทัง้ทําเลเมืองอตุสาหกรรม ศรีราชา – แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ และ

จงัหวดัระยอง สาํหรับการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัประเภทบ้านจดัสรร บริษัทฯ เน้นพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ภาค

จงัหวดัในภาคตะวนัออก โดยยงัคงใสใ่จเร่ืองการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และบริการหลงัการขาย ท่ีเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ 

ภายใต้การดําเนินงานของกลุม่บริษัท บริทาเนีย จํากดั (“ บริทาเนีย ”) อีกทัง้บริษัทฯ ยงัดําเนินธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชุดให้แก่โครงการท่ี

บริษัทฯ เป็นผู้พฒันา ซึง่ดําเนินการโดยบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั (“ พรีโม ”) 

นอกจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทรับรู้รายได้จากการขายแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ

การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ได้อย่าง

ต่อเน่ืองภายใต้การดําเนินงานของกลุม่บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั (“ วนั ออริจิน้ ”) เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบักลุม่บริษัทฯ ใน

ระยะยาว จากการมรูีปแบบรายได้ท่ีสมํ่าเสมอในอนาคต 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จํานวน 25 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 

12,852.8  ล้านบาท มีโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการขายจํานวน 45 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จจํานวน 23 

โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 48,002.6 ล้านบาท และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา จํานวน 22 โครงการ มลูค่า

โครงการรวมประมาณ 49,789.0 ล้านบาท)  
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 

วิสัยทัศน์ 

ออริจิน้ฯ มีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง

ยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะสง่มอบสินค้าและบริการท่ีดี โดยยึดถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ด้วยการคิดท่ีมากกวา่ 

ให้มากกวา่ เพ่ือลกูค้าได้มากกวา่  

 

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 ้ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้ นําในการเข้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในทําเล

ศกัยภาพใหม่ๆ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการท่ีอยู่อาศยัสงู และมีความเป็นไปได้ในการแข่งขนั เช่น ทําเลแนว

รถไฟฟา้สว่นตอ่ขยาย และยา่นอตุสาหกรรม โดยมีรูปแบบในการขยายตวัและการพฒันาโครงการในแตล่ะทําเล 2 รูปแบบหลกั 

คือ (1) Cluster Model เป็นการพฒันาโครงการในรูปแบบ และระดบัราคาท่ีหลากหลายในแต่ละทําเล เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการในทกุระดบัราคาและทกุรูปแบบความต้องการในทําเลนัน้ๆ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถควบคมุตลาดและการแข่งขนัได้ 

ซึ่งประหยัดต้นทุนการตลาดและการดําเนินการ จึงสามารถขยายการพฒันาโครงการในทําเลนัน้ๆ ได้อย่างต่อเน่ือง (2) 

Compound Mixed use Model หรือท่ีเรียกว่า Origin District / Origin Smart City ซึ่งเป็นการรวมการพัฒนาโครงการใน

รูปแบบและระดบัราคาตา่งๆ ไว้ในพืน้ท่ีเดียวกนั และเสริมด้วยโครงการค้าปลีกหรือท่ีอยูอ่าศยัประเภทเช่า ให้มีลกัษณะการอยู่
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อาศยัเป็นชมุชนท่ีพร้อมรองรับทกุความต้องการในการอยูอ่าศยั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบัทกุรายละเอียดการอยู่

อาศยั ภายใต้แนวคิด EMPARTHY - SMART PRODUCTS + EXCELLENT SERVICES สร้างมาตรฐานเหนือความ

คาดหมาย ด้วยการคํานึงถึงและใส่ใจในทุกความรู้สึกของลูกค้าเป็นพืน้ฐานไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงการท่ีมี

เอกลกัษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟังก์ชัน่การใช้งานห้องชุดท่ีคุ้มคา่ (Best Function of Unit Plan Design) และเป็น

เลศิในด้านการบริการหลงัการขาย (After Sale Service Excellent)  

โดยนอกจากธุรกิจพฒันาโครงการอาคารชุด บริษัทฯ ได้ดําเนินการขยายธุรกิจไปยงัตลาดบ้านจัดสรร และธุรกิจ

พฒันาการโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างรายได้ได้ต่อเน่ือง (Recurring Income) เช่น โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, สํานกังานเพ่ือ

เช่า, พืน้ท่ีเช่าเพ่ือการพาณิชย์ ในการขยายฐานทางธุรกิจ สร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืน และมัน่คงให้กบับริษัทฯ 

กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

1) การกระจายการพฒันาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ท่ีรอบนอก และพืน้ท่ีแถบนิคม

อตุสาหกรรมท่ีสาํคญั  

 บริษัทฯ มีแผนการกระจายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในหลายพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ และมีความ

สะดวกในด้านการคมนาคม โดยเน้นทําเลตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมี

การขยายตวัของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัสงู โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชดุท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวติและ

กําลงัซือ้ในปัจจุบนั เช่น ทําเลรถไฟฟา้สายสีเขียวสว่นตอ่ขยาย บางนา- แบร่ิง-สมทุรปราการ ทําเลรถไฟฟา้สายสีเขียวสว่นตอ่

ขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ทําเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทําเลรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วฒันธรรม-รามคําแหง-มีนบุรี ทําเล

รถไฟฟา้สายสเีหลอืงรัชดา-ลาดพร้าว-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ ทําเลรถไฟฟา้สายสชีมพแูจ้งวฒันะ-รามอินทรา-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 และจงัหวดัข้างเคียง รวมทัง้จงัหวดัภาคตะวนัออกฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงการท่ีพัฒนาในทําเลโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) แล้ว 11 โครงการ ประกอบด้วยโครงการอาคารชดุ 7 โครงการ มลูค่า 7,400.2 ล้านบาท โรงแรม 3 โครงการ 

และ ศนูย์การค้า 1 โครงการ 
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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

โครงการ เช่น โครงการ ไนท์บริดจ์ เกษตร โซไซตี ้โดยบริษัทฯ ออกแบบสว่นกลางแบบ Limitless Facility ซึง่เป็นสว่นกลางลอย

ฟ้าเช่ือมต่อ 3 อาคารเข้าด้วยกนัเพ่ือความสะดวกสบายของลกูค้าผู้อยู่อาศยั และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของการพกัอาศยัท่ีโดด

เด่นเหนือโครงการทัว่ไป และโครงการ พาร์ค ออริจิน้ พญาไท เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีมีการออกแบบโครงการซึง่ได้ผนวก LIFE 

STYLE ของลกูค้าท่ีอยู่อาศยัและทํางานในเมือง แต่ยงัต้องการธรรมชาติการผจญภยั หรือการท่องเท่ียว แนวคิดการออกแบบ

จึงนํากิจจกรรมของผู้อยูอ่าศยั เช่นการวิ่ง การปีนเขา มาผนวกเข้ากบังานออกแบบสถาปัตยกรรม จนออกมาเป็นงานออกแบบ

ท่ีลงตวัโดยการออกแบบพืน้ท่ีสีเขียวในแนวตัง้ ท่ีมีความตอ่เน่ืองกนัตัง้แตช่ัน้ 1 จนถึงชัน้ดาดฟ้า ทําให้เกิดรูปแบบของอาคาร

และ FACILITY ท่ีโดดเด่น ไม่เหมือนใคร นอกจากนีใ้นปี 2562 ในงาน Thailand Property Awards 2019 โดยนิตยสาร 

PropertyGuru Property Report ยงัได้มอบรางวลั” 2 สาขา ได้แก่ “Best Luxury Condo Architectural Design (Bangkok)” 

และ “Best Luxury Condo Landscape Architectural Design (Bangkok)” ให้กบัโครงการพาร์ค ออริจิน้ ทองหลอ่ ซึง่สะท้อน

ถึงความโดเดน่ของด้านการออกแบบโครงการของเรา 

การพฒันาโครงการในปี 2562 ใช้แนวความคิดเร่ือง  EMPATHY หมายถึง The ability to understand and share the 

feeling of another เป็นแนวทางในการออกแบบและกําหนดฟังค์ชั่นต่างทัง้ในพืน้ท่ีส่วนกลางและภายในยูนิต กล่าวคือการ

ออกแบบด้วยความเข้าใจ ใส่ใจในความต้องการ และความรู้สึกของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน และแก้ไขปัญหาในการใช้งานท่ี

เกิดขึน้ให้ได้มากท่ีสดุ ซึ่งจะเป็นการพฒันาท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2561 ท่ีใช้แนวทางเร่ืองประสบการณ์ท่ีลกูค้าจะได้รับ (User 

Experience)   

โดย EMPATHY จะแตกออกมาใน 2 แกนคือ Smart Products และ Excellence Service โดย Smart Products  คือ 

งานออกแบบตวัโครงการทัง้หมด ทัง้ภายในห้องพกัอาศยั และพืน้ท่ีสว่นกลางภายในโครงการ สว่น Excellence Service คือ 

การบริหารจดัการ และการบริการต่างๆ ภายในโครงการท่ีมาตอบโจทย์ความต้องการให้กบัผู้พกัอาศยัภายในโครงการ และให้

ความสําคญัเร่ือง Universal design โดยออกแบบให้ทกุเพศทกุวยัเข้าถึงพืน้ท่ีสว่นกลางของทกุโครงการได้อย่างสะดวกด้วย 

ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ เปิดตัวโครงการในหลายทําเล และกลุ่มลูกค้า ประกอบด้วยโครงการในกลุ่มแบรนด์ Park 

Origin และ The Origin   

สาํหรับแบรนด์ Park Origin จะเป็นโครงการท่ีเป็นห้องแบบ Duo Space ทัง้หมด ซึง่ได้แกโ่ครงการพาร์ค ออริจิน้ จฬุา-

สามย่าน และ โครงการพาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี ซึ่งในการจดัฟังค์ชัน่การใช้งานจะแยกเป็นสดัสว่นท่ีชดัเจน โดยพืน้ท่ีชัน้ลา่งจะ

เป็นโถงทางเข้าท่ีมีชุดครัว ตู้ เก็บของ ตู้ เก็บรองเท้า ห้องนํา้ สว่นห้องนัง่เลน่ และสว่นห้องทานอาหาร และเช่ือมต่อพืน้ท่ี Duo 

Space (ชัน้บน) ด้วยตู้ เก็บของเอนกประสงค์ท่ีเป็นห้องเก็บของ เป็นชัน้วาง สําหรับพืน้ท่ีชัน้บนนัน้ จดัให้เป็นฟังค์ชัน่ห้องนอน 
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หรือ ห้องเอนกประสงค์ แยกสว่นนอนและจดัให้มีพืน้ท่ี Walk-in Closet ท่ีเป็นสดัสว่นมากขึน้ แตย่งัคงมีความโปร่ง โลง่ ใช้งาน

ได้อยา่งสะดวกสบาย 

สําหรับแบรนด์ The Origin มีกลุม่เป้าหมายเป็นคนรุ่นใหมท่ี่กําลงัเร่ิมต้นชีวิตทํางานหรือเร่ิมทําธุรกิจ มี Passion และ

แนวทางการใช้ชีวิตในแบบตวัเอง โดยยงัใช้แนวความคิดเร่ือง Empathy มาใช้ในการพฒันาโครงการด้วยความเข้าใจ และตอบ

โจทย์ความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อยา่งเต็มท่ีในทกุแง่มมุการใช้ชีวติ และในทกุความแตกตา่ง เพ่ือให้ลกูค้าได้ค้นหาสิ่งท่ีตน

รัก ใช้ชีวิตแบบท่ีเป็นตวัเอง จากการศกึษาพฤติกรรม และไลฟ์สไตล์ของกลุม่ลกูค้า ทําให้ได้ Product feature หลกั  4 ข้อคือ 

- SMART CLOSET  ท่ีเป็นมากกว่าตู้ เสือ้ผ้า แต่เป็นพืน้ท่ีเก็บของและอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากมายรวมถึงกระเป๋า

เดินทางด้วย นอกจากเสือ้ผ้าแล้วยงั มีมมุชดุแตง่หน้า พร้อมช่องเก็บเคร่ืองสําอางค์ด้านหลงักระจก และยงัมีช่อง

เสยีบไดร์ฟไฟฟา้ในตวั เป็นต้น 

- SMART HOME เป็นการนําเทคโนโลยีและระบบ Home Automation มาปรับใช้ภายในห้องพกัของลกูค้า จาก

การวิเคราะห์พฤติกรรมของลกูค้าพบว่ามีการใช้ Smart Phone หรือ Tablet เป็นเวลานานในแต่ละวนัเราจึงเพ่ิม

ฟังค์ชัน่พิเศษเข้ามา 

- Multi-purpose Room เป็นการเตรียมพืน้ท่ีส่วนกลางท่ีสามารถรองรับกิจกรรมท่ีหลากหลายปรับเปลี่ยนให้เป็น

พืน้ท่ีเอนกประสงค์ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น Party หรือ Work shop space 

- 24 Hours co-working space เป็นการออกแบบพืน้ท่ีทํางานพร้อมมมุ office supplies พร้อม wifi ช่วยให้ลกูค้า

สนุกสานกับการทํางานได้ตลอดเวลา และเป็นพืน้ท่ีให้ Start up ได้ริเร่ิมไอเดียใหม่ได้อย่างเต็มท่ี ด้วยการ

ออกแบบฟังค์ชัน่ท่ีนัง่ท่ีหลายหลาก ทัง้พืน้ท่ีมมุสว่นตวั พืน้ท่ีนัง่เป็นกลุม่ให้แลกเปลีย่นความคิดเห็นกนั 

3) การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีหลากหลาย  

บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในผู้ นําทางด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศยัในทกุประเภท โดยไม่

จํากดัเฉพาะผลติภณัฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมเทา่นัน้ แตย่งัพิจารณาการพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืนๆ รวมถึงธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เช่น 1. การพฒันาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ยา่นนิคมอตุสาหกรรม

ในต่างจงัหวดั เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีมาของรายได้จากการขายท่ีอยูอ่าศยั รวมทัง้ลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของตลาดอาคาร

ชุด 2. การลงทนุในธุรกิจท่ีมีการรับรู้รายได้ประจํา (Recurring Income) เช่น โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, สํานกังานเพ่ือเช่า, พืน้ท่ี

เช่าเพ่ือการพาณิชย์ เพ่ือสร้างฐานรายได้ท่ีสมํ่าเสมอเพ่ิมขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประเมินโอกาสในการการลงทนุดงักลา่ว 

โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ ทัง้ในแง่การลงทนุและการตลาด รวมทัง้ผลตอบแทนของโครงการ อยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสม เพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และต่อผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการเปิดกว้างทางด้านผลิตภณัฑ์ท่ี

หลากหลายของบริษัทฯ จะช่วยขบัเคลือ่นให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการพฒันาโครงการโรงแรม ได้แก่ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ แอนด์ 

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

มาตาบพตุ , โครงการ วนั สขุมุวิท 24 , โครงการ วนั พญาไท และโครงการอินเตอร์คอนติเนนตลั แบงค็อก สขุมุวิท 

4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทนุในธุรกิจ หรือโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอ่ืน  

 นอกจากการเติบโตจากโครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันาเองแล้ว บริษัทฯ ยงัประเมินโอกาสในการเข้าลงทนุในกิจการ 

หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความตอ่เน่ือง และอตัราการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้

การเข้าลงทนุในกิจการ หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนนัน้ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาการพฒันาโครงการ 

สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ และกําไรได้เร็วขึน้ เป็นต้น  
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5) การขยายธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการภายใต้บริษัทกิจการร่วมค้า เป็นการเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ เติบโตได้ตาม

เป้าหมาย เน่ืองจากสามารถเพ่ิมโอกาสในการลงทนุและลดความเสี่ยงจากการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ อีกทัง้การร่วมทนุยงั

เป็นโอกาสพฒันาศกัยภาพของบริษัทจากการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของบริษัทท่ีมาร่วมทุน รวมทัง้ยงัจะมีรายได้จากบริการ

ตา่งๆ ตามข้อตกลงการให้บริการกบับริษัทร่วมทนุ  

สําหรับในอนาคต บริษัทฯ ยงัมีโอกาสท่ีดีในการร่วมลงทนุในการพฒันาโครงการอาคารชุดและในธุรกิจอ่ืนๆ ต่อไป 

เช่น ธุรกิจพฒันาและบริหารจดัการอาคารสาํนกังาน โรงแรม และธุรกิจบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษัทฯ ได้ร่วมทนุกบั 

- บริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีมี

ประวตัิความสาํเร็จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอยา่งยาวนานทัง้ในเอเชีย และหลายประเทศทัว่โลก เพ่ือพฒันา

โครงการคอนโดมิเนียมรวมทัง้สิน้ 7 โครงการ มลูคา่รวม 28,534.0 ล้านบาท และโครงการโรงแรม 2 โครงการ โดย

จดัตัง้บริษัทยอ่ย 9 บริษัทในการบริหารงาน **  

- บริษัท เอสคอน เจแปน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําในประเทศญ่ีปุ่ น 1 โครงการ มูลค่ารวม 

1,300.0 ล้านบาท โดยจดัตัง้บริษัทยอ่ย 1 บริษัทในการบริหารงาน ** 

- บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน)  ซึ่งเป็นผู้ นําด้านบริหารโรงแรมในประเทศไทย 1 โครงการ มลูค่ารวม 1,400.0 

ล้านบาท โดยจดัตัง้บริษัทยอ่ย 1 บริษัทในการบริหารงาน ** 

- บริษัท Ci:z Investment Limited Liability Partnership ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนสัญชาติญ่ีปุ่ น เพ่ือร่วมกันพัฒนา

โครงการโรงแรมระดบัไฮเอนด์ 1 โรงแรม โดยจดัตัง้บริษัทยอ่ย 1 บริษัทในการบริหารงาน ** 

** ข้อมลูรายละเอียดของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้า 11 

 

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 ทัง้นี ้จากความสําเร็จท่ีผ่านมา บริษัทฯ จึงมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอย่าง

ตอ่เน่ือง ทําให้มีฐานลกูค้าเพ่ิมมากขึน้ และกลุม่ลกูค้าเป้าหมายสามารถจดจําช่ือของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการชัน้นําใน

ธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมท่ีมกีารออกแบบท่ีมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั  สามารถตอบสนองความ

ต้องการผู้บริโภคได้ทัง้ด้านรูปแบบโครงการ ทําเล ในราคาท่ีเหมาะสม  
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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  

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 3.2 ล้านหุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (ESOP 

Warrant) 

 ในปี 2557 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 7 โครงการ มลูคา่ 3,777.1 ล้านบาท 

 

ปี 2558 

 

 

 

 

ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 วนัท่ี 7 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้สัง่รับหุ้นสามญั

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และได้เข้าทํา

การซือ้ขายหลกัทรัพย์อยา่งเป็นทางการ (First day Trade) 

 ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 8 โครงการ มลูคา่ 7,332.8 ล้านบาท 

 

 บริษัท วัน ออริจิน้ จํากัด ได้เข้าทําสัญญากับ Intercontinental Hotels Group (IHG) 

เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2559 เพ่ือร่วมวางแผนและพฒันาโครงการลงทนุในธุรกิจโรงแรม

ท่ี มี ก า ร รั บ รู้ ร ายไ ด้ แบ บ Recurring Income โค ร ง ก า ร แร ก  ใ น แ ป ลง ท่ี ดินหน้า

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) 

 เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ได้เปิดขายคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองโครงการแรกของกลุ่ม

บริษัทฯ ได้แก่ โครงการ KnightsBridge Prime Sathorn สงู 43 ชัน้ จํานวน 726 หน่วย 

มลูคา่โครงการประมาณ 3,890.0 ล้านบาท  
 

 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครัง้แรก รวมมลูคา่ 1,200.0 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 

ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2562 

 ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 9 โครงการ มลูคา่ 11,987.5 ล้านบาท 

 

 จากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี  4 เมษายน 2560 ท่ีประชุมได้มี

มติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 13,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตาม



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 8 

ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

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 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 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 

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 

866.5 ล้านบาท ภายใต้ บริษัท บริทาเนีย 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 15,815.5 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
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ปี 2562 

 

 

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 

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

ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2564  

 ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 7 โครงการ มลูคา่ 25,580.0 ล้านบาท 

 

 จากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมได้มี

มติอนมุตัิเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจํานวน 3,000 ล้านบาท (เดิม 7,000 

ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาท)  

 จากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมได้มี

มติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 8,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant : ORI WD) 

 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครัง้ท่ีห้า รวมมูลค่า 1,607.0 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 

2562 ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2565 

 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครัง้ท่ีหก รวมมลูค่า 1,919.0 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 

ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกําหนดไถถ่อนหุ้นกู้ ในปี 2565 

 ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 20 โครงการ มลูคา่ 24,200.0 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 ้
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 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 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 มีมติเพ่ิมทนุจาก 40,000,000 บาท เป็น 

400,000,000 บาท และในวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 มีมติเพ่ิมทุนจาก 

400,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท เพ่ือรองรับแผนการลงทุนและพฒันาโครงการในธุรกิจท่ีมีการรับรู้

รายได้แบบตอ่เน่ือง เช่น โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เพ่ือสร้างฐานรายได้ท่ีสมํ่าเสมอเพ่ิมขึน้ในอนาคต โดยบริษัท

ฯ  ถือหุ้นวนั ออริจิน้ ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ วนั ออริจิน้ โดยบริษัทฯ  ถือหุ้นวนั ออริจิน้ ใน

สดัสว่นร้อยละ 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 

ทัง้นี ้ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559  มีมติเพ่ิมทนุจาก 1,000,000 บาท เป็น  

53,500,000 บาท เพ่ือรองรับแผนการลงทนุและพฒันาธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ใน

สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 

 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ พาร์ค ลกัชวัร่ี 

บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นทัง้หมด ของพาร์ค ลกัชัวร่ี ( เดิมช่ือ “บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากัด”) จากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิม 

จํานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของพาร์ค ลกัชวัร่ี ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 จึงมีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
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1.3.2    โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สรุปได้ดงันี ้ 

 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (เฉพาะท่ีจดทะเบียนจดัตัง้แล้วเสร็จ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) มีดงันี ้

ธุรกิจคอนโดมเินียม 

ลําดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 พาร์ค ลกัชวัร่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 1,000.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รวมถึงการ

ลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

2 พาร์ค ออริจิน้ พญาไท 9 มกราคม 2561 600.0  ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

3 พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 1 กมุภาพนัธ์ 2561 550.0  ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

4 พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี 25 มกราคม 2561 550.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

5 พาร์ค ออริจิน้ ที 2 25 มกราคม 2561     500.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

6 ออริจิน้ พาร์ค ที 1 30 ตลุาคม 2560 2,303.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

7 พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 14 พฤศจิกายน 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

8 พาร์ค รัชดา 17 พฤษภาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

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

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

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

12 ไนท์บริดจ์ สขุมุวิท ปณุณวิถี 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

13 ออริจิน้ แคปปิตอล 1 28 พฤศจิกายน 2560 410.0 ล้านบาท 51.00% * ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

14 ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้ 27 กรกฎาคม 2560 410.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

15 ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 27 มิถนุายน 2561 644.0 ล้านบาท 51.24% * ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

16 ออริจิน้ ไพรม์ 25 พฤศจิกายน 2559 644.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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17 ออริจิน้ คอนโดมิเนียม 11 สิงหาคม 2559 500.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

18 ออริจิน้ สาทร 8 กนัยายน 2559 700.0 ล้านบาท 21.43% * ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

19 ออริจิน้ อีอีซี  25 พฤศจิกายน 2559 250.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

20 ออริจิน้ แกรนด์ 25 เมษายน 2560 700.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

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

22 ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 26 มิถนุายน 2561 300.0 ล้านบาท 67.00% *  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

23 ออริจิน้ คอลลาจ 107 2 เมษายน 2561 300.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

24 ออรจิน้ รามคําแหง อินเตอร์เชนจ์ 9 มกราคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

25 ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ 17 พฤษภาคม 2561 147.5 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

26 ออริจิน้ ลาดพร้าว 17 พฤษภาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

27 ดิ ออริจิน้ ดสุิต 11 กรกฎาคม 2562 320.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

28 ออริจิน้ รามอินทรา  11 กนัยายน 2562 224.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

29 นอตติง้ ฮิลล์ ดิสทริคท์ ระยอง 27 กนัยายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

30 เดอะ ยนิูคอร์น 26 เมษายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจที่ลงทนุใน Startup และไมใ่ชธุ่รกิจหลกั 

31 Origin Global ( Hong Kong ) 

Co.,Ltd. 

12 มิถนุายน 2561 30,000.0 USD 100.00% ธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ 

32 ออริจิน้ ลาดกระบงั 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจแนวราบ 

ลําดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 บริทาเนีย 11 สิงหาคม 2559 200.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2 สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้ 22 พฤศจิกายน 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% 

3 ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท 22 พฤศจิกายน 2561 30.0 ล้านบาท 99.99% 

4 เบลกราเวีย บางนา  26 มีนาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% 

5 เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ 23 กนัยายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% 

6 บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา 23 กนัยายน 2562 50.0 ล้านบาท 99.99% 

ธุรกิจสร้างรายได้ต่อเน่ือง 

ลําดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 วนั ออริจิน้  21 กนัยายน 2554 1,000.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจที่

เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

รวมถึงการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์และ

การบริการ 

2 ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 27 กรกฎาคม 2560 400.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

3 วนั พญาไท 25 กรกฎาคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

4 ออริจิน้ วนั พร้อมพงษ์ 9 พฤษภาคม 2561 1.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

5 ออริจิน้ ฟูด้ 19 เมษายน 2561 28.0 ล้านบาท 50.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

6 วนั สขุมุวิท 59       29 ตลุาคม 2561           1.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

7 วนั ดิสทริคท์ ระยอง          7 พฤศจิกายน 2561           1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 13 

8 ออริจิน้ วนั ระยอง     6  ตลุาคม 2560 36.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

9 วนั รามอินทรา            5 สิงหาคม 2562        1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

10 ออริจิน้ วนั ทองหลอ่              19 สิงหาคม 2559 750.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

11 วนั ดิสทริคท์ ระยอง 2 19 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจบริการ 

ลําดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 24 มิถนุายน 2554 53.5 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหาผู้ เชา่ห้อง

ชดุและบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติ

บคุคลอาคารชดุ 
2 พรีโม แมเนจเม้นท์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.0 ล้านบาท 99.99% 

3 พรีโม เรียลเตอร์ 6 สิงหาคม 2558 2.0 ล้านบาท 99.99% 

4 ดิจิตอล บตัเลอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.22 ล้านบาท 57.47% 

5 พรีโม เดคคอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 1.0 ล้านบาท 59.99% 

6 คราวน์ เรสซิเดนซ์ 2 พฤศจิกายน 2560 1.0 ล้านบาท 99.99% 

7 อโูน่ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2559 1.0 ล้านบาท 99.99% 

 

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 อาทิ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุ ทัง้นี ้

บริษัทฯ ได้เน้นถึงการพฒันาโครงการ ในด้านของการออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแต่งภายในท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะ การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ อีกทัง้ยงัเพ่ิมเติมนวตักรรมใหม่ๆ ในสินค้าและการบริการ

เพ่ือให้สอดคล้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตในยคุปัจจบุนั รวมถึงการเลอืกใช้วสัดท่ีุมมีาตรฐาน และการบริการหลงัการขายท่ีดี 

เพ่ือให้ห้องชดุและโครงการของออริจิน้เป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้อยูอ่าศยัได้อยา่งสมบรูณ์แบบ 

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 2562 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จํานวน 25 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 

12,852.8  ล้านบาท มีโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการขายจํานวน 45 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จจํานวน 23 

โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ 48,002.6 ล้านบาท และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา จํานวน 22 โครงการ มลูค่า

โครงการรวมประมาณ 49,789.0 ล้านบาท)  

ทัง้นี ้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้เป็น 2 สว่นหลกั ดงันี ้ 

1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2) ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 

 รายได้รวมของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562 สามารถจําแนกตามกลุม่

ธุรกิจได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย 

ร้อยละ

การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

งบการเงนิรวม*** 

ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ  พันบาท  ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ และ 

99.99 8,764,850.6 87.76 14,523,121.2 87.29 

 

12,278,599.7 

 

 

 86.95  

 บริษัทยอ่ย 

รายได้จากธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ * 
บริษัทยอ่ย 99.99 29,530.6 0.29 64,228.3 0.39 174,969.8 1.24 

รายได้ค่าบริหารโครงการ 
บริษัทฯ และ 

99.99 487,468.7 4.88 1,225,925.9 7.37 
918,893.5 

 

6.51 

 บริษัทยอ่ย 
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ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย 

ร้อยละ

การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

งบการเงนิรวม*** 

ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ  พันบาท  ร้อยละ 

 

 

 

 

กําไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะ

ขายท่ีดิน 

บริษัทฯ และ 
99.99  - -  311,977.5 1.88 

564.0 

 

0.00 

 บริษัทยอ่ย 

รายได้อ่ืน 
บริษัทฯ และ 

85.0-99.99 64,813.1 0.65 197,758.7 1.19 
290,537.6 

 

2.06 

 บริษัทยอ่ย 

รายได้จากการจําหน่ายเงินลงทนุใน

บริษัทยอ่ย 

บริษัทฯ และ 
  641,057.9 6.42 314,821.6 1.89 

458,557.8 

 

3.25 

 บริษัทยอ่ย 

รายได้รวม     9,987,720.9 100 16,637,833.3 100 14,122,122.3 100.00 

 

หมายเหต:ุ * รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารนิติบคุคล รายได้ค่าบริการทําความสะอาดนิติบคุคล รายได้ค่าเช่า และรายได้ค่านายหน้า  เป็น

หลกั 

   ** รายได้อ่ืนประกอบด้วย รายได้เงินมดัจํารับจากการยกเลิก ดอกเบีย้รับ เป็นหลกั 

   *** บริษัทฯ จดัทํางบการเงินรวมโดยถือเสมือนวา่บริษัทยอ่ย อยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนัมาโดยตลอด 

แหลง่ท่ีมา: ข้อมลูบริษัทฯ 

2.1      ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

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 5 แบรนด์หลัก ได้แก่ Kensington (ระดบักลาง), Notting Hill (ระดบักลาง-กลางบน), The Origin 

(ระดบักลาง-กลางบน), Knightsbridge (ระดบักลางบน-บน) และ Park Origin (ระดบับน) จากการศกึษาวิจยัถงึพฤตกิรรมการ

เลอืกซือ้ท่ีอยูอ่าศยั ผู้บริโภคในแตทํ่าเล พบวา่แม้ผู้บริโภคแตล่ะทําเลจะมีกําลงัซือ้ท่ีแตกตา่งกนั แตใ่นทกุๆ ทําเลก็มีระดบักําลงั

ซือ้ตา่งๆ (ระดบักลาง, กลางบน และ บน) ของแตล่ะทําเล ซึง่มีลกัษณะความช่ืนชอบในลกัษณะผลติภณัฑ์และรูปแบบโครงการ

ท่ีแตกต่างกนัไป บริษัทฯ จึงพฒันาโครงการ ใน 5 แบรนด์หลกันี ้เพ่ือตอบสนองความต้องการกําลงัซือ้ของผู้บริโภคในทกุกลุม่

ในแต่ละทําเล โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดในการพฒันาโครงการในแบรนด์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของทําเล ณ 

ขณะนัน้ รวมทัง้สอดคล้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคแตล่ะกลุม่และแตล่ะทําเลมากท่ีสดุ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถ

ขยายฐานการตลาดไปยงัผู้บริโภคในทกุๆ กลุม่ 

รายละเอียดของของแบรนด์คอนโดมีเนียม 5 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) The Origin 

แนวคดิ: กลุม่โครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีแนวคิดตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหมท่ี่กําลงั

เร่ิมต้นชีวิตการทํางานหรือเร่ิมทําธุรกิจ และมีแนวทางการใช้ชีวิตในแบบของตวัเอง 

โดยพฒันาโครงการด้วยความเข้าใจ และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลกูค้าใน

ทกุแง่มมุการใช้ชีวิต และในทกุความแตกตา่ง เพ่ือให้ลกูค้าได้ค้นหาสิง่ท่ีตนรัก  ใช้ชีวติ

แบบท่ีเป็นตวัเอง 

 

(4) Notting Hill  

แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดไม่เหมือนใคร ทัง้

ทางด้านภาพลกัษณ์ทางสงัคม และการดําเนินชีวิตประจําวนั เพ่ือหนีจากความซํา้ซาก

จําเจ และกรอบทางสงัคม สภาพแวดล้อมท่ีสมัผสัได้ถึงความทนัสมยัซึง่เข้ากบัดําเนิน

ชีวิตของคนรุ่นใหมท่ี่พร้อมจะเปิดรับสิง่ใหมเ่สมอด้วยแรงบนัดาลใจจากแนวความคดินี ้

ได้กลายมาเป็นคอนโดมิเนียมสุดโมเดิร์น ผสมผสานเทคนิคทางสถาปัตยกรรมท่ี

สะท้อนถงึเสนห์่ของผู้พกัอาศยัแบบคนรุ่นใหม ่young entrepreneurs, ตอบสนองกลุม่

ลกูค้าระดบักลาง-กลางบนในแตล่ะทําเล 

(5) Kensington 

แนวคดิ: กลุม่โครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีแนวคิดของคนชาญฉลาดในการเลอืกสรรท่ีอยูอ่าศยั 

ท่ีสามารถตอบสนองการดําเนินชีวิตประจําวนัของคนเมือง และให้คุณภาพชีวิตท่ี

ดีกวา่ ทัง้นี ้โครงการประเภท English – Charming Style เป็นท่ีพกัอาศยัท่ีมีคณุภาพ 

พร้อมกับให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อนภายหลังการเหน็ดเหน่ือยจากการทํางาน 

ตอบสนองกลุม่ลกูค้าทัว่ไปในแตล่ะทําเล 

 

รายละเอียดของแบรนด์บ้านจดัสรร  เป็นดงันี ้

(6) Britania 

แนวคดิ: กลุ่มโครงการแนวราบท่ีเน้นความทันสมัยของการอยู่อาศัย ท่ีออกแบบมาจากทุก

ประสบการณ์ท่ีสะสมมาพฒันาโครงการให้เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบของการใช้

ชีวิตท่ีครบครันภายใต้แนวคิด Modern British Luxury สะท้อนถึงความหรูหรา ความ
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งดงาม และตวัตนของผู้อยู่อาศยัได้อย่างลงตวั ผสานกับความเข้าใจอย่างลึกซึง้ใน

ความหมายของคําว่า ”บ้าน” ท่ีต้องเป่ียมไปด้วยความสุข ความปลอดภัย และ

คณุภาพชีวิตท่ีดีในทกุๆ วนั 

 
หมายเหต:ุ นอกจาก 6 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 

สุขุมวิท 115, โครงการ Pause ID สุขุมวิท 107, B-Loft Lite Sukhumvit 115 A, B-Loft Sukhumvit 107A, B-Loft Lite Sukhumvit 115B และ B loft Sukhumvit 

107B 

แหลง่ท่ีมา: ข้อมลูบริษัทฯ  
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สถานะการขาย และการโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 สรุปได้ดงันี ้

โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-ตร.

วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้อง 

ทัง้หมด 

จํานวนห้อง 

ขายแล้ว 

จํานวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือคาด

วา่จะโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จํานวนห้องคงเหลือ

รอโอนกรรมสิทธ์ิ 

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 - - 

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

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-ตร.

วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้อง 

ทัง้หมด 

จํานวนห้อง 

ขายแล้ว 

จํานวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือคาด

วา่จะโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จํานวนห้องคงเหลือ

รอโอนกรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

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 - - 

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

โครงการ Notting Hill The Exclusive Charoen Krung 1-1-79 132 454.9 132 454.9 - - 100.0% มิถนุายน 2560 132 454.9 - - 

โครงการ Kensington Leamchabang 2 3-0-48.25 399 630.3 399 630.3 - - 100.0% ธันวาคม 2560 399 630.3 - - 

โครงการ Notting Hill Phahol-Kaset 1-2-16.1 194 560.7 194 560.7 - - 100.0% พฤศจิกายน 2559 

 

194 

 

560.7 - - 
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โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-ตร.

วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้อง 

ทัง้หมด 

จํานวนห้อง 

ขายแล้ว 

จํานวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือคาด

วา่จะโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จํานวนห้องคงเหลือ

รอโอนกรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Pause B Sukhumvit 107 0-2-26 78 189.4 78 189.4 - - 100.0% พฤศจิกายน 2558 78 189.4 - - 

โครงการ Notting Hill Tiwanon-Kaerai 1-1-43.5 180 366.3 180 366.3 - - 100.0% มีนาคม 2559 180 366.3 - - 

โครงการ The Cabana 3-3-54.0 719 1,110.4 719 1,110.4 - - 100.0% ธันวาคม 2559 719 1,110.4 - - 

โครงการ Britania Srinakarin 22-3-79.9 149 866.5 149 866.5 - - 100.0% ธันวาคม 2560 149 866.5 - - 

Ready to Move 

โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean 1-3-60.0 460 1,470.0 454 1,438.9 6 31.1 97.9% กนัยายน 2559 453 1,433.4 1 5.5 

โครงการ Knightsbridge Ocean Sriracha 4-0-4.5 722 2,700.0 573 2,136.5 149 563.5 79.1% กนัยายน 2560 529 1,973.6 44 162.9 

โครงการ Knightsbridge Tiwanon 1-2-83 374 1,220.0 370 1,211.8 4 8.2 99.3% มีนาคม 2561 370 1,211.8 - - 

โครงการ Park 24 Phase 1 5-0-80 832 6,000.0 783 5,370.4 49 629.6 89.5% ตลุาคม 2560 768 5,187.6 15 182.8 

โครงการ Park 24 Phase 2 7-0-55 1,240 11,500.0 696 5,997.5 544 5,502.5 52.2% มิถนุายน 2561 683 5,851.5 13 146.1 

โครงการ Notting Hill laemchabang 2-0-67.0 534 1,300.0 435 1,041.5 99 258.5 80.1% มิถนุายน 2561 418 988.6 17 52.9 

โครงการ Notting Hill Praksa 3-1-91 980 1,650.0 905 1,523.0 75 127.0 92.3% มิถนุายน 2561 877 1,461.8 28 61.2 
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โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-ตร.

วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้อง 

ทัง้หมด 

จํานวนห้อง 

ขายแล้ว 

จํานวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือคาด

วา่จะโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จํานวนห้องคงเหลือ

รอโอนกรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Kensington Kaset Campus 4-0-85 448 1,097.6 447 1,093.9  1 3.6  99.7% มิถนุายน 2561 447 1,093.9  - -    

โครงการ Notting Hill Jatujak Interchange 1-0-92 156 650.0 155 644.2  1 5.8  99.1% ตลุาคม 2561 154 639.4  1 4.8  

โครงการ Notting Hill Sukhumvit 105 7-0-79 1,113 2,715.0 1,113 2,715.0  - -    100.0% ธันวาคม 2561 1,104 2,690.5  9 24.5  

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 115 A 0-2-03 78 160.0 61 130.3  24 46.7  81.4% ธันวาคม 2561 54 113.3  7 17.0  

โครงการ B-Loft Sukhumvit 107 A 0-1-54 59 130.0 40 90.4  24 52.9  69.5% ธันวาคม 2561 35 77.1  5 13.3  

โครงการ Britania Mega Town-Bangna 55-3-61.2 472 1,900.0 150 650.2  322 1,249.8  34.2% มีนาคม 2562 107 453.9  43 196.3  

โครงการ Britania Bangna-KM.12 39-2-84.7 182 1,000.0 123 745.2  59 254.8  74.5% มีนาคม 2562 96 573.4  27 171.9  

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 115 B 0-2-17 78 160.0 34 72.4  44 87.6  45.2% มีนาคม 2562 34 72.4  - -    

โครงการ Britania Wongwaen - Hathairat 31-3-93 288 1,050.0 78 311.2  210 738.8  29.6% มิถนุายน 2562 39 150.9  39 160.3  

โครงการ Kensington Sukhumvit - Theparak 4-2-24.2 1,318 2,500.0 931 1,758.8  387 741.2  70.4% มิถนุายน 2562 814 1,539.4  117 219.5  

โครงการ KnightsBridge Phaholyothin Interchange 5-1-53.9 726 2,100.0 485 1,501.7  241 598.3  71.5% มิถนุายน 2562 459 1,423.1  26 78.6  
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โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-ตร.

วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้อง 

ทัง้หมด 

จํานวนห้อง 

ขายแล้ว 

จํานวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือคาด

วา่จะโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จํานวนห้องคงเหลือ

รอโอนกรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Knightsbridge Prime Sathorn 2-3-75.7 727 3,890.0 698 3,738.1  29 151.9  96.1% กนัยายน 2562 475 2,534.0  223 1,204.1  

โครงการ Kensington Phahol 63 (Saphanmai) 1-3-31 231 500.0 98 214.8  133 285.2  43.0% ธันวาคม 2562 42 95.8  56 119.0  

โครงการ B-Loft Sukhumvit 107 B 0-1-43.2 52 110.0 2 4.2  51 107.9  3.8% ธันวาคม 2562 1 2.1  1 2.1  

โครงการ Britania Bangna – Suvarnabhumi 99-0-2.0 485 2,700.0 46 249.9  439 2,450.1  9.3% ธันวาคม 2562 13 65.5  33 184.4  

โครงการ Britania Bangna – KM.42 68-1-84.5 492 1,500.0 57 179.6  435 1,320.4  12.0% ธันวาคม 2562 13 42.0  44 137.6  

On going project 

โครงการ The Origin Phahol - Saphanmai 3-3-60.6 536 1,225.1 145 356.7  391 868.3  29.1% ไตรมาส 2 2563 - - 145 356.7 

โครงการ Knightsbridge Prime Ratchayothin 2-0-34 333 1,680.0 310 1,521.5  23 158.5  90.6% ไตรมาส 2 2563 - - 310 1,521.5 

โครงการ Knightsbridge Prime On Nut 2-1-72 600 2,600.0 548 2,310.1  52 289.9  88.8% ไตรมาส 3 2563 - - 548 2,310.1 

โครงการ Knightsbridge Collage Ramkhamhaeng 4-0-11.9 682 2,054.0 676 2,026.8  6 27.2  98.7% ไตรมาส 1 2563 - - 676 2,026.8 

โครงการ Knightsbridge Kaset Society 2-0-79.6 332 1,300.0 261 997.5  71 302.5  76.7% ไตรมาส 4 2563 - - 261 997.5 
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โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-ตร.

วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้อง 

ทัง้หมด 

จํานวนห้อง 

ขายแล้ว 

จํานวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือคาด

วา่จะโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จํานวนห้องคงเหลือ

รอโอนกรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Knightsbridge Space Rama IX 2-0-47.8 325 2,300.0 224 1,645.0  101 655.0  71.5% ไตรมาส 1 2564 - - 224 1,645.0 

โครงการ Knightsbridge Space Ratchayothin 2-2-74.1 488 2,700.0 449 2,547.0  39 153.0  94.3% ไตรมาส 4 2563 - - 449 2,547.0 

โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 1-1-50.8 304 1,080.0 221 897.0  83 183.0  83.1% ไตรมาส 4 2563 - - 221 897.0 

โครงการ Park Origin Phayathai 2-1-36.3 550 4,600.0 403 3,504.7  147 1,095.3  76.2% ไตรมาส 3 2564 - - 403 3,504.7 

โครงการ Park Origin Thonglor 6-0-18.5 1,182 12,000.0 861 8,348.3  321 3,651.7  69.6% ไตรมาส 4 2564 - - 861 8,348.3 

โครงการ Knightsbridge Sukhumvit – Thepharak 1-3-54 475 1,300.0 315 921.3  160 378.7  70.9% ไตรมาส 2 2564 - - 315 921.3 

โครงการ Park Origin Chula Samyan 2-0-94.2 501 4,600.0 473 4,267.5  28 332.5  92.8% ไตรมาส 2 2565 - - 473 4,267.5 

โครงการ The Origin Ram 209 Interchange 4-0-87 1,011 2,050.0 970 1,971.5  41 78.5 96.2% ไตรมาส 4 2564 - - 970 1,971.5 

โครงการ Park Origin Ratchathewi 1-2-34.5 266 2,900.0 245 2,783.9  21 116.2  96.0% ไตรมาส 2 2565 - - 245 2,783.9 

โครงการ The Origin Ladprao 15 1-1-06 163 400.0 158 386.4  5 13.6  96.6% ไตรมาส 1 2564 - - 158 386.4 

โครงการ The Origin Ratchada – Ladprao 01-03-32 209 750.0 203 721.9  6 28.1  96.3% ไตรมาส 1 2564 - - 203 721.9 
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โครงการ 

พืน้ที่

โครงการ 

(ไร่-งาน-ตร.

วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้อง 

ทัง้หมด 

จํานวนห้อง 

ขายแล้ว 

จํานวนห้อง 

คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ

ความ

คืบหน้า

การขาย 

เดือน/ปี ที่โอน

กรรมสิทธ์ิ หรือคาด

วา่จะโอนกรรมสิทธ์ิ 

จํานวนห้องที่โอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จํานวนห้องคงเหลือ

รอโอนกรรมสิทธ์ิ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Kensington Rayong 1 3-0-92.5 352 500.0 152 277.8  200 222.2  55.6% ไตรมาส 4 2563 - - 152 277.8 

โครงการ Kensington Rayong 2 2-3-49.5 346 500.0 124 215.1  222 284.9  43.0% ไตรมาส 4 2563 - - 124 215.1 

โครงการ The Origin Sukhumvit 105 8-0-36.5 673 1,300.0 501 1,034.5  172 265.5  79.6% ไตรมาส 3 2563 - - 501 1,034.5 

โครงการ Notting Hill Rayong 2-2-67.1 538 1,200.0 188 505.6  350 694.4  42.1% ไตรมาส 4 2564 - - 188 505.6 

โครงการ The Origin Ramintra 83 Station 06-03-91 882 2,000.0 389 884.7  493 1,115.3  44.2% ไตรมาส 1 2564 - - 389 884.7 

โครงการ Britania Khukhot Station 21-1-63.2 138 750.0 21 131.1  117 618.9  17.5% ไตรมาส 1 2563 - - 21 131.1 

รวม  29,039 110,644.4 16,571 71,075.3 6,375 26,748.7   7,985 29,674.9 8,586 41,400.3 

 

2.1.2 ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ ยงัให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ผา่นบริษัทยอ่ย คือ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ โดยให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารนิติบคุคลอาคารชดุรวมถึงธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ทัง้นี ้พรี

โม 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 ทําหน้าท่ีบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ (4) 

ดิจิตอล บตัเลอร์ เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้เพ่ือรองรับเทคโนโลยีทางธุรกิจ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต (5) พรีโม เดคคอร์ ดําเนินธุรกิจให้บริการตกแต่งภายใน ขนย้ายสิ่งของ 

เฟอร์นิเจอร์ รวมทัง้ของใช้ภายในบ้าน และบริการปรับปรุงซอ่มแซมท่ีพกัอาศยั (6) คราวน์ เรสซิเดนซ์ เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือให้บริการบริหารจดัการอาคารชดุระดบัลกัชวัร่ี 
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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 ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจ

ซือ้ท่ีอยูอ่าศยัของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั จึงเป็นทําเลท่ีมีการเติบโตของความต้องการท่ีอยุอ่าศยัสงู บริษัทฯ ยงัขยายการพฒันา

โครงการไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพแห่งใหม่ และพืน้ท่ีใกล้นิคมอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นแหล่งงานคุณภาพสูงจากโรงงาน

อตุสาหกรรมซึง่เน้นการผลติเพ่ือการสง่ออกอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของประเทศ และการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ ทัว่

ประเทศ ส่งผลให้พืน้ท่ีดงักล่าวมีแนวโน้มความต้องการท่ีอยู่อาศยัและกําลงัซือ้เพ่ิมสูงขึน้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการพฒันา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริเวณพืน้ท่ีใกล้กบันิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะพืน้ท่ีโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก(EEC)  

การออกแบบโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) ภายใต้แบรนด์สิน้ค้าตา่งๆ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยแต่ละโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั (Unique Design) มีความเป็นเอกลกัษณ์และเน้นให้แตล่ะโครงการมีความโดดเดน่ นา่ดงึดดูตอ่ลกูค้า โดยตัง้ใจท่ีจะ

มอบประสบการณ์และมมุมองใหม่ๆ  ให้กบัลกูค้า โดยการนํา LIFE STYLE ของกลุม่ลกูค้าและธรรมชาติ มาผนวกกบับริบทของ

ความเป็นเมือง LOCATION ตา่งๆ ภายใต้แนวคิด EMPARTHY สร้างมาตรฐานเหนือความคาดหมาย ด้วยการคํานงึถึงและใส่

ใจในทกุความรู้สกึของลกูค้าเป็นพืน้ฐาน  

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

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
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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

ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก รวมทัง้ลกูค้าจากกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยบริษัทฯ ได้ทําการตลาดเชิงรุก โดยจดัตัง้

แผนกงานขายลกูค้าต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดแูลลกูค้าต่างชาติตลอดจนติดต่อประสานงานตวัแทนขายต่างชาติ 

เพ่ือให้เข้าถึง และสามารถทําการตลาดในตา่งประเทศได้โดยตรง สว่นทีมขายและทีมการตลาดซึง่ประจําอยูต่ามสาํนกังานขาย

โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีความสามารถในการสื่อสารได้ทัง้ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาองักฤษ เป็นอย่างดี เพ่ือรองรับลกูค้า

ชาวตา่งชาติท่ีมีความสนใจ โดยบริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางด้านภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และภาษาองักฤษให้แก่ทีม

ขายและทีมการตลาดของบริษัทฯ 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
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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 การขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับสถาบนัการเงิน 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 

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 
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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 5 แบรนด์หลกั ในการพัฒนาจากนี ้คือ Kensington (ระดับกลาง), 

Notting Hill (ระดับกลาง-กลางบน) , The Origin (ระดับกลาง-กลางบน) , Knightsbridge (ระดับกลางบน-บน) และ Park 

Origin (ระดบับน) โดยในระยะต้นนีย้งัจะพฒันาใน 5 แบรนด์หลกัตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ด้วยการเพ่ิมจํานวนโครงการในทําเล

ตา่งๆ และขยายไปในทําเลใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้  

2. ยึดมัน่และขยายผลจากฐานการรับรู้เดิม คือ การสื่อสารจะมุ่งเน้นในสิ่งท่ีต่อยอดจากภาพลกัษณ์ท่ีมีอยู่เดิม คือ 

ให้ลกูค้ารับรู้วา่ เราคือสนิค้าราคาท่ีจบัต้องได้ ให้ลกูค้าได้มากกวา่ และได้ความใสใ่จท่ีมากกวา่  

3. การสื่อสารแบรนด์จากภายในสู่ภายนอก โดยให้พนักงานทุกคนเป็นผู้ สะท้อนบุคลิกตัวตนของบริษัทฯ 

เช่นเดียวกบัแบรนด์ โดยม ี6 ลกัษณะนิสยัดงันี ้

- อารมณ์ขนัและการถ่อมตวั (Humor and Understatement) 

- สือ่สารแบบอ้อมๆ (Indirect communication) 

- ความเป็นกนัเอง (Informality) 

- ไมบ่น่และอดทน (No complaints and Patient) 

- ความเป็นมิตร (Friendly)  

- สภุาพและเงียบ (Polite and Quiet) 

-  
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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 ้ จะสามารถขบัเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ 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 5 แบรนด์หลกั ตามลกัษณะรูปแบบของ

โครงการ และกลุม่ลกูค้าเปา้หมายบริษัทฯ กําหนดกลยทุธ์ ดงันี ้

 

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) 

The Origin 

Live your value 

25,000 - 50,000 บาท ระดบักลาง - กลางบน 

(Mid-Mid 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) 
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นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ มีการพฒันาโครงการสําหรับกลุ่มลกูค้าท่ีมีความต้องการท่ีอยู่อาศยัใกล้กบัระบบขนสง่

มวลชนระบบรางในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยงัได้มีการเจาะกลุ่มลกูค้าใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าเป้าหมายประเภทพนกังานท่ีทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

ตา่งๆ ซึ่งต้องการท่ีพกัอาศยัในทําเลท่ีเดินทางไปมาสะดวกระหวา่งโรงงาน และอยู่ใกล้แหลง่อํานวยความสะดวกท่ีตอบสนอง

ต่อการใช้ชีวิตท่ีทันสมยั รวมทัง้กลุ่มนกัธุรกิจชาวต่างชาติท่ีทํางานในประเทศไทยท่ีมองหาท่ีพักอาศยัท่ีไม่วุ่นวาย มีความ

ปลอดภยัสงู แตย่งัมีความสะดวกในการเดินทางเข้ามาทํางานภายในนิคมอตุสาหกรรม และยงัใกล้แหลง่อํานวยความสะดวกท่ี

มีระดบัอีกด้วย เช่น โครงการ Tropicana เอราวณัสถานีรถไฟฟา้ BTS เอราวณัภายใต้ Eco Green Resort ซึง่ท่ีตัง้โครงการใกล้

กบักลุม่บริษัท โตโยต้า อีซูซุ 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 รวมถงึความรู้เก่ียวกบั

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  

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขัน 

(1) ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยปี 2562 มีการขยายตวัร้อยละ 2.4 ตํ่ากวา่คาดการณ์เดิมท่ีร้อยละ 2.6 โดยมี

ปัจจยัหลกัมาจากการสง่ออกท่ีได้รับผลกระทบจากความไมแ่น่นอนจากมาตรการกีดกนัทางการค้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางกบัทกุ

ประเทศทัว่โลก การแข็งค่าของเงินบาท ปัญหาความลา่ช้าของงบประมาณปี 2563 และเร่ืองของภยัแล้ง สว่นเศรษฐกิจไทยปี 

2563 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตวัลงจากปี 2562 จากปัจจยัเสี่ยงสําคญัได้แก่การระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับปัจจัยสนบัสนุนอ่ืนว่าจะปรับตวัได้ดีขึน้เพียงใด ได้แก่ การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและการค้าโลก 

คา่เงินบาท การขยายตวัของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทนุภาคเอกชน การลงทนุภาครัฐ และแรงขบัเคลือ่นจากมาตรการ

ตา่งๆ ของภาครัฐ 
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

หนว่ย : ร้อยละ 

 

 
  

ที่มา: สํานกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

 

อตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่อาศยัยงัคงอยู่ในระดบัตํ่าเป็นปัจจยับวกต่อภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในฝ่ังผู้บริโภคและฝ่ัง

ผู้ประกอบการ ทัง้นีธ้นาคารแหง่ประเทศไทยได้มีการประกาศลดอตัราดอกเบีย้นโยบายเหลอื 1.00% ตอ่ปี เป็นระดบัตํ่าสดุเป็น

ประวตัิการณ์ เพ่ือช่วยบรรเทาภาระหนีแ้ละสนบัสนนุการเพ่ิมสภาพคลอ่ง สําหรับดอกเบีย้ท่ีอยู่อาศยัลอยตวัของบคุคลทัว่ไป

ของ 6 ธนาคารใหญ่ ในปี 2562 ปรับตวัขึน้ จาก 6.27 เป็น 6.35 ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนพฤษภาคม และปรับตวัลง

อย่างต่อเน่ืองหลงัจากเดือนกรกฎาคม จนตกมาอยู่ท่ี 6.06 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตามทิศทางดอกเบีย้ในปี 2563

คาดวา่อาจจะปรับลดลงอีกในช่วงคร่ึงปีแรก 

 

ดอกเบีย้ที่อยู่อาศัยลอยตัวของบุคคลทั่วไปของ 6 ธนาคารใหญ่ 

หนว่ย: ร้อยละ  
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ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 

 

ข้อมลูจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตวัเลขสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสว่นบคุคล ณ สิน้ ปี 2562 มลูค่าอยู่ท่ี 2.36 

ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.4 จากสิน้ปี 2561 ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตต่อเน่ือง สว่นหนึ่งมาจากการขยายตวัในช่วงไตรมาส

แรกของปี ก่อนประกาศใช้มาตราการ LTV และประกอบกับอตัราดอกเบีย้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัยงัอยู่ในระดบัตํ่า จูงใจให้

ผู้บริโภคซือ้ท่ีอยูอ่าศยัใหม ่ ขณะท่ีสถาบนัการเงินเพ่ิมความระมดัระวงัในการปลอ่ยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัมากขึน้หลงัคณุภาพ

สนิเช่ือมีแนวโน้มด้อยลง 

 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล 

 

 
หน่วย: ล้านบาท 

ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

(2) ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย 

ถึงแม้สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 จะมียอดขายโดยรวมชะลอลงจากเหตุปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 

สงครามการค้า และ เศรษฐกิจโลก-ประเทศไทย ชะลอตวั กําลงัซือ้จากชาวต่างชาติถดถอยลง ความเข้มงวดของธนาคารใน

การพิจารณาสินเช่ือผู้ซือ้ท่ีอยู่อาศยั รวมไปถึงการใช้มาตราการอตัราสว่นการให้สินเช่ือซือ้บ้านโดยเทียบกับมลูค่า ( LTV ) ท่ี

ปรับเกณฑ์สงูขึน้ ของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ยอดขายอยู่อาศยัประเภทอาคารชุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็ยงัได้รับ

ความนิยมสงูสดุ โดยมอีตัราการขายอยูท่ี่ร้อยละ 54 ของจํานวนหนว่ยทัง้หมด มียอดขายใกล้เคียงกบัปี 2560 แตเ่มื่อเทียบกบั

ปี 2561 ซึง่มีการเร่งการขายก่อนมาตรการ LTV กําหนดใช้ มียอดขายลดลงร้อยละ 21  อีกสว่นหนึง่ก็แปรผนัตามจํานวนหนว่ย

เปิดขายท่ีลดลงจากการชะลอการเปิดโครงการ 

สว่นตลาดท่ีอยู่อาศยัแนวราบ (บ้านเดี่ยวรวมบ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์) กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2562 

ซึ่งประเภทบ้านเดี่ยวรวมบ้านแฝด อตัราการขายได้อยูท่ี่ร้อยละ 23 ตํ่ากว่าคา่เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลงัเพียงร้อยละ 1.4 เท่านัน้ และ

ประเภททาวน์เฮ้าส์ อตัราการขายได้อยูท่ี่ร้อยละ 30 ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่ 5 ปีย้อนหลงัเพียงร้อยละ 2 เทา่นัน้ โดยตลาดแนวราบสว่น

ใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจยัแวดล้อมตํ่ากวา่ เน่ืองจากสว่นใหญ่เป็นการซือ้เพ่ืออยูอ่าศยัจริง 
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ยอดขายได้ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2537-2562 จาํนวนหน่วย)  

 

ท่ีมา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั 

 

ตวัเลขจํานวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑล ในช่วง ปี 

2562 มีจํานวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนลดลงจํานวนทัง้สิน้ 107,286 หนว่ย เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัปี 2561

ลดลงร้อยละ 12.68 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการเปิดตวัลดลงโครงการอาคารชุดเป็นหลกั โดยจํานวนจดทะเบียนนสร้างเสร็จในปี 

2562 แต่ละประเภทประกอบด้วย (1) บ้านจดัสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบการ) จํานวน 35,257 หน่วย ลดลงร้อยละ 4.1  (2) 

บ้านสร้างเองจํานวน 18,866 หนว่ย ลดลงร้อยละ 7.0 และ (3) อาคารชดุจํานวน 53,163 หนว่ย ลดลงร้อยละ 19.2  

 

จาํนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึน้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย) 

หน่วย: หน่วย 

ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 
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อัตราการขายที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2562 (จาํนวนหน่วย)  

         
ท่ีมา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั 

 

สาํหรับอตัราการขายของโครงการเปิดขายใหมใ่นปี 2562 เฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่ร้อยละ 31.7  ของจํานวนหนว่ยท่ีเปิดขาย

ใหมท่ัง้หมด ซึง่อปุทานของหนว่ยท่ีเปิดขายใหม ่จะเพ่ิมขึน้สงูในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 และไตรมาสสดุท้ายของปี 2562 

 

จาํนวนโครงการเปิดใหม่แนวราบ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2562 (จาํนวนหน่วย)  

 

ที่มา : บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั 
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สาํหรับอตัราการขายของโครงการเปิดขายใหมใ่นปี 2562 เฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่ร้อยละ 26.2  ของจํานวนหนว่ยท่ีเปิดขาย

ใหมท่ัง้หมด ซึง่ยงัถือวา่อปุสงค์ หรือแรงซือ้โครงการใหมย่งัมีแนวโน้มดี โดยสงัเกตจากหนว่ยท่ีขายได้ในแตล่ะเดือนแปลผนัตรง

กบัหนว่ยอปุทานท่ีเปิดขายใหม ่และจะเห็นได้ชดัในช่วงคร่ึงปีหลงั ปี 2562 

 

ยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือของ “อาคารชุด” กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2537 - 2562 (จาํนวนหน่วย)  

 ท่ีมา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั 

ภาพรวมยอดขายได้ และอปุทานคงเหลือของตลาดคอนโด กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2562 จํานวนหน่วยท่ีเปิดขาย

อยู่ในตลาดลดลงเล็กน้อย หลงัจากเติบโตตอ่เน่ืองมาตัง้แต ่ปี 2557 สว่นยอดขายได้ก็ลดลงร้อยละ 8 หรือลดลง 4,739 หนว่ย 

จากคา่เฉลีย่ 5 ปีย้อนหลงั ( 59,042 หนว่ย ) ทําให้อปุทานคงเหลอืสะสมเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

ยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือของ “บ้านเดี่ยว” กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2537 - 2562 (จาํนวนหน่วย)  
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ท่ีมา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั 

 

ภาพรวมยอดขายได้ และอปุทานคงเหลอืของตลาดบ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2562 จํานวนหนว่ย

ท่ีเปิดขายอยูใ่นตลาดเพ่ิมขึน้เลก็น้อย หลงัจากลดลงติดตอ่กนัมา 3 ปี สว่นยอดขายได้ก็ลดลงร้อยละ 2 หรือลดลง 1,371 หนว่ย 

จากคา่เฉลีย่ 5 ปีย้อนหลงั ( 49,887 หนว่ย ) ทําให้อปุทานคงเหลอืสะสมเพ่ิมขึน้ 2,074 หนว่ยจากปี 2561 

 

ยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือของ “ทาวน์เฮ้าส์” กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2537 - 2562 (จาํนวนหน่วย)  

 

ท่ีมา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั 

 

ภาพรวมยอดขายได้ และอปุทานคงเหลอืของตลาดทาวน์เฮ้าส์  กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2562 มีจํานวน

หนว่ยท่ีเปิดขายอยูใ่นตลาด 95,209 หนว่ย เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตปี่ 2555 สว่นยอดขายได้ก็เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 หรือเพ่ิมขึน้ 

953 หนว่ย จากคา่เฉลีย่ 5 ปีย้อนหลงั ( 27,746 หนว่ย ) แตก็่ยงัมอีปุทานคงเหลอืสะสมเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

ตวัเลขจํานวนการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัรวมในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑล จากข้อมลูของศนูย์

ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ฯ ปี 2562 มีจํานวน 198,033 หน่วย เพ่ิมขึน้จากช่วง ปี 2561 ท่ีจํานวน 1,403 หน่วย หรือคิดเป็นการ

เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 0.70 ทัง้นี ้พิจารณาตามประเภทท่ีอยู่อาศยัจะพบว่ามีการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ทุกประเภท โดย 

จํานวนโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.50 บ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 0.90 ทาวน์เฮ้าส์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.00 บ้านแฝด

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.30  และอาคารพาณิชย์ลดลงถึงร้อยละ 10.60 การเพ่ิมขึน้ของยอดโอนกรรมสทิธ์ิเกิดจากการเร่งโอนกรรมสทิธ์ิ

ในไตรมาสแรกของปี 2562 ก่อนมีการประกาศใช้มาตราการอตัราสว่นการให้สินเช่ือซือ้บ้านโดยเทียบกบัมลูค่า ( LTV ) จาก

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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จาํนวนการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย) 

 
หนว่ย: หนว่ย 

 
ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 

 

 (3) การแข่งขนัในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย  

สถานะการแขง่ขนัของบริษัทฯนัน้ บริษัทฯมีการปรับตวัตามสถานการณ์ตลาดท่ีคอ่นข้างเปลีย่นแปลงสงู โดยปัจจยั

สําคญัท่ีสง่ผลกระทบต่อตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2562 คือ การเปิดใช้และความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่

และสว่นต่อขยายหลายเส้นทาง สร้างการขยายต่อของความต้องการท่ีอยู่อาศยัไปในทําเลใหม่ๆ ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายตวั

ของตลาดท่ีอยู่อาศัย ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลกระทบสูงในเชิงลบทัง้ต่อกําลงัซือ้โดยตรงทัง้ด้านกําลงัและด้านความเช่ือมัน่ คือ

มาตรการ LTV ซึ่งกระทบต่อผู้บริโภคในกลุม่ท่ีซือ้เพ่ือการลงทนุเป็นหลกั ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการปรับกลยทุธเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ปัจจยัแวดล้อมต่างๆ รวมทัง้การแข่งขนัในตลาดโดยเน้นการเปิดโครงการท่ีเน้นกลุม่คนรุ่นใหม่วยัเร่ิมทํางาน ซี่งซือ้ท่ีอยู่อาศยั

หลงัแรก โดยเปิดตวัอาคารชุดแบรนด์ใหม ่“The Origin” ซึ่งพฒันารูปแบบโครงการ พืน้ท่ีใช้สอย และองค์ประกอบ สิ่งอํานวย

ความสะดวกตา่งๆ ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหมม่ากท่ีสดุ และได้เปิดตวัโครงการใหมทํ่าเล EEC ในจงัหวดัระยอง ในรูปแบบ Smart 

City ซึ่งรวมโครงการอาคารชุด Low rise, High rise โครงการ Mix used โรงแรมและพืน้ท่ีค้าปลีก ในส่วนของอาคารชุดกลุม่ 

Luxury Product เราได้ต่อยอดสินค้าในกลุม่ Park luxury ในแนวคิด Perfect Living Platform ตอบสนองลกูค้ากลุม่ท่ีมีกําลงั

ซือ้สงู ในส่วนของท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านจดัสรรกลุ่ม บิทาเนีย ได้เปิดตวัสินค้ากลุ่มทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ใน

ทําเลศกัยภาพใหม่ๆ  ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัโครงข่ายรถไฟฟ้าได้ง่าย และพฒันาภายใต้คอนเซปท์ B Smart ตอบสนองรูปแบบ
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การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยคุใหม ่ซึง่ทกุๆโครงการของบริษัทได้รับการรับการตอบรับท่ีดี สะท้อนความสามารถในการปรับตวัตาม

สถานการณ์ตลาด และการพฒันาโครงการได้ถกูใจกลุ่มลกูค้าอย่างแท้จริง ซึ่งมาจากแนวคิดหลกัเดียวกนั คือ Empathy ท่ี

เข้าถึงความรู้สึกและ เข้าอกเข้าใจลกูค้าได้อย่างลึกซึง้ ทําให้เราสามารถรังสรรค์ Smart Products และมัน่ใจในการสง่มอบ 

Excellent Services ให้แก่ลกูค้าของเรา  ส่งผลให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้ และ ยงัคงสามารถมีอตัราการทํากําไรท่ีสงูเป็น

อนัดบัต้นๆ ของภาคธุรกิจ รวมทัง้ยงัสามารถสร้างความมัน่คงทางรายได้ในอนาคตด้วยการมยีอดขายรอโอนอยูใ่นสดัสว่นท่ีสงู 

ในขณะท่ีสภาพการแข่งขนัในตลาดท่ีอยูอ่าศยัยงัคงเป็นการแข่งขนัของผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยความ

ได้เปรียบในด้านการลงทนุ และศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นคู่แข่งขนัหลกัของบริษัทฯ จึง

ได้แก่ ผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีศกัยภาพในการลงทนุ และ วางตําแหนง่ทางการตลาดในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั 

ภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจทัง้ในและนอกประเทศ สง่ผลตอ่กําลงัซือ้และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค สง่ผลให้ตลาด

มีข้อจํากดัในการขยายตวัมากขึน้ ผู้ประกอบการต้องใช้ความสามารถและความมีประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านการเงิน การพฒันา

โครงการ และการตลาด รวมทัง้การศกึษาความต้องการของผู้บริโภคอยา่งจริงจงั จึงจะสามารถชิงสว่นแบง่การตลาดได้มากขึน้ 

บริษัทฯ เช่ือว่าทําเลท่ีตัง้ของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ เป็นโครงการท่ีตัง้อยู่บนทําเลท่ีมีศกัยภาพ และเป็น

ทําเลใหม่ๆ  ท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสงู เช่น พืน้ท่ีสว่นตอ่ขยายสถานีรถไฟฟา้ หรือพืน้ท่ีใหม ่(Virgin Area) ท่ียงัมีการแขง่ขนัไม่

สงูมากหรือ พืน้ท่ีแถบนิคมอตุสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสงู เป็นต้น นอกจากนี ้ทกุโครงการของบริษัทฯ จะเน้นการออกแบบ

โครงการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) และสามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยได้สงูสดุ รวมทัง้สิ่งอํานวยความ

สะดวกทัง้ในท่ีอยู่อาศัยและในบริเวณโครงการ ตามแนวคิด Smart Products อีกทัง้  บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการ

ให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย ตามแนวคิด Excellent Services ซึ่งจะอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกซือ้

โครงการเสมือนเป็นท่ีปรึกษา รวมทัง้การให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการเข้าอยู่อาศยั ซึง่เป็นสิง่ท่ีสร้างความประทบัใจและความ

เช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภคท่ีกําลงัจะตดัสินใจเลือกซือ้ เช่น การอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การรับ

บริหารโครงการนิติบคุคลให้แก่โครงการท่ีบริษัทฯเป็นผู้พฒันา เป็นต้น ซึง่สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า และทําให้ตดัสนิใจซือ้

โครงการของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง หรือเป็นการแนะนําแบบบอกตอ่ 
 

(4) ภาวะตลาดโรงแรม 

ภาพรวมตลาดการทอ่งเท่ียวในประเทศ 

 

ที่มา: กราฟแสดงจํานวนทอ่งเที่ยวตา่งชาติ (ล้านคน) ตัง้แตปี่ 2016-2020F กระทรวงการทอ่งเที่ยว 

 

จากกราฟแสดงประมาณการจํานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีเข้าสูป่ระเทศในปี 2019 เป็นจํานวน 39.6 ล้านคน และ

ประมาณการจํานวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติเข้าสูป่ระเทศในปี 2020 เป็นจํานวน 40.8 ล้านคน (เพ่ิมขึน้ประมาณ 3.03%) ทัง้นี ้
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จากกราฟประมาณการอตัราการเติบโต (CAGR) ของจํานวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีเข้าสูป่ระเทศ ตัง้แต่ปี 2016 – 2020F คิด

เป็น 4.65% แสดงถึงจํานวนนกัทอ่งเท่ียวเติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในทกุปี  

นอกจากนี ้หากเปรียบเทียบรายไตรมาส พบวา่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2019 มีนกัทอ่งเท่ียวมาเยอืนประเทศไทยเป็นจํานวน 

9.7 ล้านคน เติบโตขึน้ถึง 7.0% Y-o-Y โดยสว่นนงึได้รับผลจากการท่ีนกัทอ่งเท่ียวจีนเร่ิมกลบัมา หลงัจากเกิดอบุตัิเหตทุางเรือท่ี

ภเูก็ตในปีท่ีแล้ว สง่ผลให้จํานวนนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนในไตรมาสท่ี 3 ปี 2019 มีจํานวน 2.8 ล้านคน หรือเติบโตขึน้ 17.3% Y-o-Y 

ในขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวชาวอินเดียยงัคงเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองท่ี 28.8% เป็น 492,433 คน โดยประเทศท่ีนกัทอ่งเท่ียวมาเยือนไทย

มากท่ีสดุยงัคงเป็น จีน มาเลเซีย ลาว และ อินเดีย เราจะเห็นวา่นกัทอ่งเท่ียวชาวจีน และอินเดีย มีจํานวนเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัยะ

สําคญั เน่ืองจากรัฐบาลกระตุ้นการท่องเท่ียวด้วยนโยบาย Free Visa on Arrival สําหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีนและอินเดีย เป็น

ต้น 
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การพฒันาขนสง่มวลชนระบบรางท่ีมีผลตอ่ธุรกิจโรงแรม 

สถานีกลางบางซ่ือ 

 
 

- สถานีกลางบางซื่อ ศนูย์กลางการเปลีย่นถ่ายระบบคมนาคมท่ีมีรถไฟฟา้ผา่น 4 สาย ได้แก่ สายสแีดงชานเมือง สายสี

แดงอ่อน สายสีนํา้เงิน และสายสีเขียว นอกจากนีย้งัการเช่ือมต่อกบัรถไฟฟ้าความเร็วสงูท่ีเช่ือมต่อจากภาคเหนือสู่

ภาคใต้ นอกจากนีย้ังเช่ือมถึง 3 สนามบินนานาชาติ รวมไปถึงบริเวณโดยรอบสถานีจะมีการพัฒนาเป็น Transit 

Oriented Development (TOD) ท่ีรองรับประชากรได้มากถึง 2 ล้านคน 

บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั มีแผนพฒันาโรงแรม คือ วนั พญาไท อยู่ใกล้กบัรถไฟฟ้าสายสเีขียว สถานีพญาไท ซึ่งเช่ือม

กบัรถไฟฟา้ Airport Link ท่ีเช่ือมกบั 3 สนามบินและสถานีกลางบางซื่อ 

 

 
 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ู(แคราย-มีนบรีุ) ระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร จะใช้งบประมาณ 4.7หมื่นล้านบาท จะ

เปิดให้บริการปี 2021 ในปีแรกจะใช้รถทัง้หมด 92ตู้  23 ขบวน คาดว่าจะมีผู้ โดยสาย 130,000 คน/วนั  เป็นโครงการ

รถไฟฟ้าท่ีมี Interchange กับรถไฟฟ้าสายสีอ่ืนคอ่นข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น สายสีม่วง (สถานีศูนย์ราชการนนทบรีุ) 

สายสนํีา้เงิน (สถานีเตาปนู) สายสส้ีม (สถานีมีนบรีุ) และสายสแีดง (สถานีหลกัสี)่ จึงทําให้ผู้ โดยสารสามารถเปลี่ยน

เส้นทางไปยงัรถไฟฟ้าสายอ่ืนๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยในการเดินทางเข้าสูต่วัเมืองและลดการจราขรติดขดัในแยกแค
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ราย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ วัชรพล หลักสี่ รามอินทรา และมีนบุรี ถือเป็นย่านท่ีอยู่อาศัยท่ีมีปัญหาทางด้าน

การจราจรมาอย่างยาวนาน โดย บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั มีแผนพฒันาโครงการ Mixed-use คือ วนั ดิสทริคท์ ราม

อินทรา อยูใ่กล้กบัโครงการรถไฟฟา้สายสชีมพ ูสถานีสนิแพทย์ 

 

อปุทานของโรงแรมในกรุงเทพฯ 

 

อปุทานโรงแรมสะสมในกรุงเทพฯ ปี 2015 – 2020F 

 
ท่ีมา: JLL 

จากกราฟอปุทานโรงแรมเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เติบโตไปพร้อมกบัจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพ่ิมขึน้ในทกุๆ ปี เน่ืองจาก

การเพ่ิมขึน้ของสายการบิน Low cost รวมไปถึงกรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีดึงดดูนกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจท่ีมาทํางานและสมัมนา ทัง้

ระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนีรั้ฐยงัมีแผนกระตุ้นการทอ่งเท่ียวด้วย Free Visa on Arrival สําหรับนกัทอ่งเท่ียวบางประเทศ 

เช่น จีน อินเดีย ไต้หวนั เป็นต้น 

 

อปุสงค์ของโรงแรมในกรุงเทพฯ 

ผลประกอบการโรงแรมระดบั Upper Upscale และ Upscale ในกรุงเทพฯ 
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จากแผนภมูิ ในคร่ึงปีแรก 2562 แสดงระดบัราคาห้องพกัตอ่คืน (ADR) คงท่ี คือ 3,447 บาท/คืน เมื่อเทียบระหวา่ง 

H1/2561 และ H1/2562 ในสว่นของอตัราการเข้าพกั (Occupancy) เพ่ิมขึน้เลก็น้อยจาก 80.8% (H1/2561)  เป็น 81.4% 

(H1/2562) เพ่ิมขึน้ 0.6% และรายได้เฉลีย่ตอ่ห้องพกัทัง้หมด (RevPar) เพ่ิมขึน้เลก็น้อยจาก 2,789 บาท/คืน (H1/2561) เป็น 

2,807 บาท/คืน (H1/2562)  เพ่ิมขึน้ 0.6% 

โดยต้นปี 2563 บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั มีโรงแรมพร้อมเปิดดาํเนินงาน คือ โรงแรม Staybridge Suites Bangkok 

Thonglor ซึง่เป็นโรงแรมระดบั Upscale ตัง้อยูใ่นทําเลใจกลางทองหลอ่ ถนนสขุมุวิท 55 บริษัทฯ มองเห็นโอกาสและกลุม่

ตลาดลกูค้า Corporate และ Leisure’s FIT เน่ืองจากทองหลอ่เป็นศนูย์กลางด้านธุรกิจท่ีชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะชาวญ่ีปุ่ น 

และ Expat ชาวตา่งชาติอ่ืนมาตดิตอ่ธุรกิจและพกัอาศยัระยะยาว รวมไปถึงทองหลอ่เป็นยา่น Lifestyle ท่ีมีทัง้ร้านอาหาร ร้าน

กาแฟ Pub & Restaurant ช่ือดงั ซึง่เป็นท่ีนิยมทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ ประกอบกบัผลประกอบการโรงแรมระดบั Upscale ยงั

มีการเติบโตได้ดี ทัง้ระดบัราคาห้องพกัตอ่คืน (ADR), อตัราการเข้าพกั (Occupancy) และรายได้เฉลีย่ตอ่ห้องพกัทัง้หมด 

(RevPar) 

 

อปุสงค์โรงแรมในภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

โครงการพฒันาพืน้ท่ี และโครงสร้างพืน้ฐานของเศรษฐกิจบริเวณภาคตะวนัออกของไทย ให้มีความสามารถในการ

แขง่ขนัท่ีสงูขึน้ โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดบัพืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรมหลกัของประเทศอยา่ง ชลบรีุ, ระยอง และฉะเชิงเทรา 

ท่ีมีทัง้โรงงานนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ สนามบิน รวมถึงท่าเรือขนาดใหญ่ ซึง่การพฒันาหลกัของ EEC จะให้ความสาํคญั

กบัการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานให้มีความพร้อมในการรองรับ และเอือ้ประโยชน์ตอ่การเติบโตของภาคอตุสาหกรรมและ

การทอ่งเท่ียวมากขึน้ โดยมีโครงการท่ีจะพฒันาดงัตอ่ไปนี ้

- โครงการรถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 สนามบิน (สนามบินดอนเมือง สนามบินสวุรรณภมูิ สนามบินอูต่ะเภา) 

 

 
 

โครงการรถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 สนามบิน (สนามบินดอนเมือง สนามบินสวุรรณภมูิ สนามบินอูต่ะเภา) ระยะทาง 

220 กิโลเมตร 9 สถานี เส้นทางการพฒันา 3 จงัหวดัในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) โดยเส้นทางนีจ้ะเป็นการ
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ยกระดบัสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินแห่งชาติทํางานควบคูก่บัสนามบินดอนเมือง และสนามบินสวุรรณภมูิ โดยจะเป็นการ

ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขดัจากการเดินทางโดยรถยนต์เข้า-ออกพทัยาและระยองในช่วงเทศกาล โดยการรถไฟแหง่ประเทศ

ไทย (รฟท.) จับมือกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จํากัด  (CP) เซ็นสญัญาเดินหน้าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 

สนามบิน ระยะทาง 220 กม. สัญญาร่วมลงทุน 50 ปี มูลค่า 2.25 แสนลบ. พร้อมเปิดใช้บริการในปี 2566 ( ท่ีมา: 

https://www.efinancethai.com/)  

- พฒันาสนามบินอูต่ะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติหลกัแหง่ท่ี 3 ของประเทศไทย 

ขยายเพ่ิมรันเวย์เพ่ือรองรับจํานวนเคร่ืองบินได้มากขึน้ พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการซ่อมอากาศยานขนาดใหญ่ 

โครงการนีจ้ะสง่ผลให้เกิดอตุสาหกวรรมท่ีเก่ียวเน่ืองด้านการผลิตชิน้สว่นและอปุกรณ์เคร่ืองบินในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุ

และระยอง  

- รถไฟทางคูเ่ช่ือมแหลง่อตุสาหกรรมและทา่เรือ 

- พฒันาทา่เรือแหลมฉลงั และมาบตาพดุ 

 

โครงการพฒันาทา่เรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของทา่เรือ เพ่ือพฒันาให้เป็นทา่เรือสเีขยีว 

(Green Port) แบบเต็มรูปแบบ สูก่ารเป็นท่าจอดเรือหลกัของสายการเดินเรือชัน้นําระดบัโลก เพ่ือรองรับความต้องการขนส่ง

สินค้าทางทะเลระหวา่งประเทศท่ีมีมากขึน้ในปัจจบุนั และมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อีกในอนาคต แผนงานโดยสงัเขป คือ จะมีการ

พฒันาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่ี ท่าเรือแหลมฉบงั ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝ่ัง ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ

แก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ ตลอดจนโครงข่าย ระบบการขนสง่ทางนํา้ และระบบการจดัการด้านอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ โดยการพฒันาทา่เรือมาบตาพดุเฟส 3 เน้นในด้านอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

 

 
(ท่ีมา: https://www.home.co.th/) 

 

- สร้างถนนมอเตอร์เวย์ การก่อสร้างถนนสายรองและโครงสร้างพืน้ฐานอ่ืนๆ ท่ีเป็นแผนงานของภาคตะวนัออก ได้แก่  

การก่อสร้างถนนสายอําเภอศรีราชา-อ่าวอดุม (รวมสะพานลอยข้ามแยกท่าเรือสยามซีพอร์ต), การก่อสร้างถนนสายทาง

แยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ้านเนินผาสกุ)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง), การก่อสร้างถนนใหม ่7 สายใน

จังหวดัชลบุรี, โครงการพฒันาโครงข่ายโลจิสติกส์ ถนนเช่ือมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 (บริเวณ กม.107+200)-

ทา่เรือแหลมฉบงั และสะพานข้ามแยกถนนสาย ชบ.3027 เช่ือม ทล.3138 (แยกบ้านสรุศกัดิ์) 

https://www.efinancethai.com/
https://www.home.co.th/
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(ท่ีมา: https://www.home.co.th/) 

- พฒันาเมืองในจงัหวดัชลบรีุ ระยอง และฉะเชิงเทรา เพ่ือรองรับด้านอตุสาหกรรม และการทอ่งเท่ียว 

 

 
 

โครงการพฒันา EEC ช่วง 5 ปีแรก (*ที่มา: www.eeco.or.th/sites/default/files/EEC%20Information%20Board_0.pdf) 

 

หลงัจากการพฒันาเสร็จจะสง่ผลให้การเดินทาง และการขนสง่ภายในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ทางบก ทางนํา้ และ

ทางอากาศ นอกจากนีย้ังสามารถช่วยดึงนักลงทุนภาคเอกชนทัง้ในไทยและต่างชาติเข้ามาลงทุนในพืน้ท่ีมากขึน้ รวมถึง

บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีมีโรงงานอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีนีอ้ยูแ่ล้วอยา่ง Toyota, Nissan, และ BMW มีความสนใจท่ีจะ

ลงทนุเพ่ิมเติม นอกจากนี ้บริษัทใหญ่จากจีนอย่าง Alibaba ก็กําลงัจะสร้างฐาน E-Commerce และ logistics ในพืน้ท่ี เพ่ือใช้

เป็นศนูย์กลางในการทําตลาดในภมูิภาคอาเซียน โดนในปัจจุบนันีอ้ยู่โครงการได้พฒันาอยู่ในเฟสท่ี 4 ซึ่งเป็นเฟสสดุท้ายเป็น

เร่ืองเมืองใหม ่ท่ีอยูอ่าศยั และสิง่แวดล้อม โดยจะเร่ิมดําเนินการในช่วงปลายปี 2562 

http://%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2:%20www.eeco.or.th/sites/default/files/EEC%20Information%20Board_0.pdf
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(*ที่มา: /www.longtunman.com/3765) 

จากการพฒันาโครงการระดบัใหญ่ของภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับการขยายตวัของเมือง นิคมอตุสาหกรรม และ

ท่ีพกัอาศยัทัง้ในชลบรีุและระยอง บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั ได้พฒันาโรงแรม พร้อมเปิดให้บริการ ต้นปี 2563 คือ Holiday Inn 

& Suites Siracha Laemchabang  ตัง้อยูต่รงข้ามมหวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา และหา่งจากสถานีรถไฟความเร็วสงู (Hi-

speed train) สถานีศรีราชา รวมถึงบริษัทฯ มีแผนพฒันาโครงการ Mixed-use และโรงแรม ซึ่งระหว่างการพฒันา ท่ีตัง้อยู่ใน

จดุเช่ือม 3 สนามบิน วนั ดิสทริคท์ ระยอง มาบตาพดุ เป็นต้น 

 

(5) ภาวะตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

อปุสงค์ของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

 
 

อตัราค่าเช่าในไตรมาสท่ี 3 ปี 2019 ยงัคงทรงตวัอยู่ท่ี 860 บาท/ตร.ม./เดือน แต่ลดลงจากไตรมาสก่อน โดยในพืน้ท่ี

ศูนย์กลางธุรกิจท่ีได้รับความนิยมสงูมีอตัราค่าเช่าสงูสดุอยู่ท่ี 1,200 บาท/ตร.ม./เดือน เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุม่

ชาวตา่งชาติท่ีเข้ามาทํางานในกรุงเทพฯ ท่ีต้องการอาศยัอยูใ่นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ระดบัไฮเอน และลคัชวัร่ี  

 

อปุทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
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 ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2019 มีจํานวนเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทัง้หมด 22,050 หนว่ย ซึง่มีสร้างเสร็จแล้ว 134 หนว่ยใน 

ไตรมาสท่ีผา่นมา และคาดวา่ในไตรมาสท่ี  4 ปี 2019 จะมีเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ท่ีสร้างเสร็จเพ่ิมอีก 6,292 หนว่ย ผู้ประกอบการ

สว่นใหญ่ 

 (*ที่มา: Colliers International Thailand) 

 

(6) ภาวะตลาดศนูย์การค้า  

อปุสงค์ของศนูย์การค้า 

 
 

อตัราการปลอ่ยเชา่ร้านค้า (Occupancy) ในกรุงเทพฯ ในไตรมาส 3 ปี 2019 เฉลีย่นโดยรวมยงัคงทรงตวัจากไตร

มาสก่อน จากแผนภมูิอตัราคา่เชา่ในพืน้ท่ีรองใจกลางเมืองมีอตัราสงูขึน้ร้อยละ 100 เน่ืองจากทําเลท่ีดีและแนวคดิในการ

ออกแบบท่ีชดัเจน สง่ผลให้โครงการค้าปลกีในกรุงเทพฯท่ีเปิดให้บริการมามากกวา่ 10 ปี เร่ิมมีแผนในการปรังปรุงพืน้ท่ี และ

เพ่ิมร้านค้าใหม่ๆ  เข้าไปในโครงการมากขึน้ 

 
 

คา่เช่าในไตรมาส 3 ปี 2019 ยงัคงทรงตวัจากไตรมาสก่อน โดยคา่เชา่ในเขตกรุงเทพฯรอบนอกมีการเพ่ิมขึน้เพียงร้อย

ละ 5-10 โดยเฉพาะโครงการค้าปลกีขนาดใหญ่ พืน้ท่ีใจกลางเมืองยงัคงมีคา่เช่าสงูสดุอยูท่ี่ 3,000 -4,000 บาท/ตร.ม./เดือน  
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คา่เช่าพืน้ท่ีรอบใจกลางเมืองอยูท่ี่ประมาณ 800 -3,000 บาท/ตร.ม./เดือน และในเขตรอบนอกใจกลางของกรุงเทพฯ มีอตัราคา่

เช่าลดลงเหลือเพียง 300 บาท/ตร.ม./เดือน และคาดว่าอัตราค่าเช่าในไตรมาสต่อไปจะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3-5 โดยเฉพาะ

ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  

 (*ที่มา: Colliers International Thailand) 

อปุทานของศนูย์การค้า 

 
ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2019 พืน้ท่ีการค้ารวมของกรุงเทพฯอยูท่ี่ 7.8 ล้าน ตร.ม. มีการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.32 Q-o-Q  และ

ร้อยละ 4.66 Y-o-Y ซึ่งร้อยละ 60 ของพืน้ท่ีใหม่ทัง้หมดเป็นพืน้ท่ีของโครงการท่ีสร้างเสร็จแล้วในไตรมาสนี ้ได้แก่ Central 

Village, Samyam Mitrtown, Mixt Chatuchak และอีกร้อยละ 40 คาดว่าจะสร้างเสร็จและเปิดตวัในปี 2020 โดยในไตรมาสนี ้

ผู้ประกอบการสว่นใหญ่หนัไปสร้างโครงการตามเขตสว่นตอ่ขยายของชนสง่สาธารณะรอบนอก 

 
จากแผนภูมิแสดง อัตราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 93.87  มีการลดลงร้อยละ 0.9 Y-o-Y และอัตราพืน้ท่ีว่างของ

ศูนย์การค้าปลีกในเขตใจกลางเมือง และรอบใจกลางเพ่ิมขึน้ รูปแบบของการเช่าพืน้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากร้านค้าไปเป็น

พืน้ท่ี co-working space มากขึน้ ขณะเดียวกนัภายในศนูย์การค้าปลีกมีการพฒันาในรูปแบบของ retailainment คือการนํา

แหลง่บนัเทิงเข้า เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้บริโภคยอมออกจากการซือ้ของออนไลน์  ออกไปทํากิจกรรมในร้านค้าปลกี
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แทน รวมถึงพืน้ท่ีโดยรอบท่ีมีการพฒันาให้เป็น community มากขึน้ ซึง่พืน้ท่ีตา่ง ๆ ท่ีถกูพฒันาขึน้ใหมจ่ะอยูใ่นระยะท่ีสามารถ

เดินถึงกนัได้ 

(*ที่มา: CBRE Research) 

 

(7)  ภาวะตลาดสาํนกังาน  

อปุสงค์ของตลาดสาํนกังาน 

 

 
 

 
จากข้อมลู CBRE Research ระบวุ่าอตัราการเช่าของพืน้ท่ีออฟฟิตในกรุงเทพมหานครอยู่ท่ีร้อยละ 93 และค่าเช่า

เฉลี่ยของพืน้ท่ีเช่าในออฟฟิต Grade A ใน CBD เพ่ิมขึน้เป็น 1,057 บาท ต่อ ตร.ม คิดเป็นร้อยละ 0.2 Q-o-Q และ ร้อยละ 4.8 

Y-o-Y และยงัพบว่าอตัราค่าเช่าสํานกังานในเขต CBD บางแห่งเติบโตขึน้ถึง 1500-1600 บาท ต่อ ตร.ม และคาดว่าจะคอ่ยๆ

เติบโตขึน้อีกในอนาคต 

 การขยายตวัของการก่อสร้างออฟฟิตในเขต Non-CBD เร่ิมขยายไปทางเส้นสขุมุวิท 74,000 ตร.ม และทิศเหนือตอน

ใน 109,000 ตร.ม โดยจะอยู่บริเวณรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ซึ่งมีผู้ ใช้งานต่อวนัประมาณ 782,000 คน ในไตรมาสท่ี 3 ปี 

2019 

 (*ที่มา: CBRE Research, Colliers Research และบริษัทฯ) 
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อปุทานของตลาดสาํนกังาน 

 
ในไตรมาส 3 ปี 2019 อปุทานอาคารสํานกังานในกรุงเทพฯรวม เป็น 8.98 ล้าน ตร.ม  เพ่ิมขึน้ 0.5% Q-o-Q จากการ

เปิดตัวของ Mitrtown office Tower โดยมีพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 48,000 ตร.ม และภายในมีการเปิดตวัของ JustCo ซึ่งเป็นพืน้ท่ี

ทํางานแบบ Co-working space ท่ีมีพืน้ท่ีถึง 12,000 ตร.ม แสดงให้เห็นถึงตลาดของ พืน้ท่ีทํางานแบบใหม่ท่ีได้รับความนิยม

มากขึน้ในปัจจบุนั   

       
 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2019 มีอาคารสาํนกังานเปิดใหมท่ี่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 1.05 ล้าน ตร.ม. สง่ผลให้อปุทานอาคาร

สาํนกังานในกรุงเทพฯเพ่ิมขึน้เป็น 10 ล้าน ตร.ม. โดยคาดวา่จะทยอยเสร็จและเปิดตวัตัง้แต ่ปี 2019 ถึง ปี 2023 

(*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 

ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างหลักท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการ 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 ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของ

พระราชบญัญัติสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนด หลกัเกณฑ์ 

วิธีการ ระเบียบปฏิบตัิ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการท่ีมีขนาดตัง้แต่ 

4,000 ตารางเมตร หรือ การสร้างอาคารสงูตัง้แต่ 23 เมตร หรือ 80 หน่วย ขึน้ไป จะต้องมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อมโดยเสนอในขัน้ตอนของการขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 

รวมทัง้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีมาตรการการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ทัง้ในระหวา่งการก่อสร้าง และ

หลงัการก่อสร้าง เช่น  มีผ้าใบคลมุหรือ Mesh Sheet อาคารในระหว่างท่ีก่อสร้าง เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองกระจายไปยงัพืน้ท่ี

ข้างเคียง และล้างล้อรถบรรทกุให้สะอาดก่อนออกจากพืน้ท่ีก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ทกุโครงการ จะมีระบบบําบดันํา้เสยี

สว่นกลาง ก่อนระบายสูท่่อระบายนํา้สาธารณะ ซึ่งมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมนัน้เป็นสิ่งท่ีบริษัทฯให้ความสําคญั

และจดัให้ทกุโครงการมีการปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีกําหนดอยา่งเคร่งครัดโดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประเด็นเร่ืองผลกระทบตอ่
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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 ยงัมุง่เน้นการวิจยัและพฒันา เพ่ือต่อยอดและขยายตวัไปยงัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ

ด้านการบริการประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร รวมทัง้การเติบโตอย่าง

ยัง่ยืนของบริษัทฯ อีกด้วย 

 

2.4      งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีห้องชุดท่ีได้ทําสญัญาซือ้ขายแล้วแต่ยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิจากทัง้หมด 45 

โครงการ จํานวน  8,586 หนว่ยคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั  41,400.3 ล้านบาท 
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3.         ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนิน

ธุรกิจทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ หรืออาจทําให้สญูเสียโอกาสท่ีสําคญัทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่าง

ต่อเน่ือง และปรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบัธุรกิจท่ีกําลงัขยายตวั คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิแตง่ตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าท่ีกํากับดูแล สนับสนุนและพฒันาการบริหารความเสี่ยงในองค์กรทุกระดับ ให้

เช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององค์กร และสามารถลดมลูเหตขุองโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ จาก

การท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยการประเมินปัจจยัเสีย่งและวางมาตรการปอ้งกนัหรือบริหารความเสีย่ง

ในด้านตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการจากการดําเนินธุรกิจท่ีลงทนุ ดงันี ้

3.1 ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากภาวะตลาดและความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ 

ภายใต้สภาวการณ์ท่ีไมแ่น่นอนทางเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งผลกระทบจากนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งสง่ผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจทัว่โลก รวมทัง้สถานการณ์อปุทานสว่นเกินท่ียงัไมด่ีขึน้ ท่ามกลางอปุสงค์ในตลาดท่ีอยู่อาศยัท่ีมีแนวโน้มออ่นแอ

ลงทัง้จากกําลงัซือ้ในประเทศ และกําลงัซือ้ของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนท่ีอาจลดลงจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน

และค่าเงินของจีนท่ีอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท รวมถึงความเข้มงวดท่ีเพ่ิมมากขึน้ของทางการจีนเก่ียวกับการนําเงิน

ออกมาลงทนุซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ สง่ผลกระทบให้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นสภาวะการแขง่ขนัสงู

ตลอดปี 2562 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญัตอ่สภาพการณ์ดงักลา่วเน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทฯ มาจาก

ผลประกอบการของธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ซึ่งกําลงัซือ้ของลูกค้าส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์

ข้างต้น  บริษัทฯ จึงได้ติดตามอยา่งใกล้ชิด เพ่ือเตรียมพร้อมและปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจ 

ดงันี ้

1) ธุรกิจพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชุด บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด

อยา่งตอ่เน่ือง โดยตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นมาบริษัทฯ ได้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหมภ่ายใต้แบรนด์ “พาร์ค 

ออริจิน้” แบรนด์คอนโดมิเนียมระดบัลกัชวัร่ี  มุง่ตลาดไปท่ีกลุม่ลกูค้าโดยเน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้สงู ทัง้ลกูค้า

ชาวไทย และลกูค้าต่างชาติ อาทิ จีน ฮ่องกง และไต้หวนั เป็นต้น ซึ่งทําให้บริษัทฯ มีกลุ่มสินค้าครอบคลมุทกุ

ระดบัราคา จากเดิมท่ีมีเฉพาะกลุม่สนิค้าระดบักลาง-ลา่ง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการในกลุม่แบรนด์ 

“พาร์ค ออริจิน้” ทัง้สิน้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ พาร์ค ออริจิน้ จฬุา-สามยา่น และโครงการ พาร์ค ออริจิน้ ราช

เทวี โดยทัง้ 2 โครงการ ได้รับการตอบรับท่ีดีจากกลุ่มลูกค้า ทําให้มียอดขายเฉลี่ยสูงกว่า 90% ของมูลค่า

โครงการ ทัง้นี ้เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดยการพฒันาจุดเด่นของโครงการ โดยให้ความสําคญัตัง้แต่

การเลอืกทําเลท่ีตัง้ ซึง่ทัง้สองโครงการเป็นโครงการท่ีอยูใ่นทําเลท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุสาํคญัใจกลางกรุงเทพมหานคร ทัง้

ย่านจุฬา-สามย่าน และ ราชเทวี จุดเด่นอ่ืนๆ ของโครงการ ได้แก่ โครงการ พาร์ค ออริจิน้ จุฬา-สามย่าน เป็น

โครงการท่ีสงูท่ีสดุในเส้นพระราม 4 (46 ชัน้) อีกทัง้ยงัเป็นโครงการแรกโครงการเดียวท่ีเป็น Duo-Space บนเส้น

พระราม 4 และสวนขนาดใหญ่บนดาดฟ้า สว่นโครงการพาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี ท่ีพฒันาต่อจาก โครงการพาร์ค 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 3 หน้าท่ี 55 

ออริจิน้ พญาไท ท่ีกลุม่ลกูค้าชอบห้องขนาดใหญ่และชอบความเป็นสว่นตวั ด้วยจํานวนห้องเพียง 264 ห้อง มีท่ี

จอดรถ 100% และ ระยะทาง 0 เมตรจากรถไฟฟา้ 

2) เปิดตวัแบรนด์ใหม่เพ่ือให้สอดรับกบัสถานการณ์ ภายใต้แบรนด์ “ดิ ออริจิน้” โดยจับกลุ่มลกูค้าท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั อยูใ่นวยัเร่ิมต้นการทํางาน เร่ิมมีบ้านหลงัแรกท่ียงัไมม่ีภาระคา่ใช้จ่ายซึง่เป็นกลุม่ท่ีไม่ได้รับผลกระทบ

จากนโยบาย LTV ทําให้สามารถขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัได้เต็มวงเงิน หรือกลุ่มเร่ิมต้นทําธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิม

สงูขึน้ในทกุๆ ปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการในกลุม่แบรนด์ดงักลา่วทัง้สิน้ 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ 

ดิ ออริจิน้ ราม 209 อินเตอร์เชนจ์ , โครงการ ดิ ออริจิน้ ลาดพร้าว 15 , โครงการ ดิ ออริจิน้ รัชดา-ลาดพร้าว , 

โครงการ ดิ ออริจิน้ สขุมุวิท 105 ,โครงการ ดิ ออริจิน้ รามอินทรา 83 สเตชัน่ และโครงการ ดิ ออริจิน้ สะพานใหม ่

โดยทัง้ 6 โครงการได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยมียอดขายเฉลี่ยกว่า 70% ภายใต้แบรนด์ “ดิ ออริจิน้” ท่ี

เพ่ิงเปิดตวัภายในปี 2562 โดยโครงการท่ีสามารถขายหมดภายใน 1 เดือน ได้แก่ โครงการ ดิ ออริจิน้ ราม 209 

อินเตอร์เชนจ์  โครงการ ดิ ออริจิน้ ลาดพร้าว 15 , โครงการ ดิ ออริจิน้ รัชดา-ลาดพร้าว ด้วยการออกแบบพืน้ท่ีใช้

สอยในห้องพกั ทัง้ท่ีมี Smart closet เพ่ิมพืน้ท่ีจดัเก็บของใช้สว่นตวัเป็นสดัสว่นเมากขึน้กว่าห้องขนาดเดียวกนั

ทัว่ๆ ไป เป็นต้น รวมไปถึงสว่นกลางท่ีตอบโจทย์กลุม่ Start-up ผู้ เร่ิมทําธุรกิจและใช้ประโยชน์จากสว่นกลางเป็น

หลกั อีกทัง้การบริการแบบ Hotel service ตอบโจทย์คนรุ่นใหม ่ท่ีต้องการการบริการเพ่ือความสะดวกสบาย ซึง่

เป็นสิง่ท่ีเหนือความคาดหมายท่ีจะได้รับจากอาคารชดุในกลุม่นี ้

3) ขยายสดัส่วนโครงการบ้านจัดสรรซึ่งตลาดขยายตวัค่อนข้างสงู เน่ืองจากการขยายตวัของเครือข่ายเส้นทาง

รถไฟฟ้าไปยงัทําเลเมืองรอบนอกมากขึน้ อีกทัง้ลกูค้ากลุ่มนีม้ีวตัถปุระสงค์การซือ้เพ่ืออยู่อาศยัจริง และยงัมี

ความผนัผวนของอปุสงค์ตํ่ากวา่อาคารชดุ จึงถือเป็นการกระจายความเสีย่งจากการเพ่ิมช่องทางของรายได้ โดย

โครงการบ้านจดัสรรของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์บริทาเนียนัน้ได้รับผลตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค เน่ืองจากมีความ

โดดเด่นด้านการออกแบบทัง้ตวับ้านและรูปแบบโครงการ รวมทัง้การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยและสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีทนัสมยัและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยคุใหม่อย่างแท้จริง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิด

โครงการในกลุม่แบรนด์ดงักลา่วทัง้สิน้ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบริทาเนีย วงแหวน-หทยัราษฎร์ , โครงการบริ

ทาเนีย บางนา-สวุรรณภมูิ , โครงการบริทาเนีย บางนา กม. 42 และ โครงการบริทาเนีย คคูต สเตชัน่ 

4) ปรับกลยทุธ์โดยทําการตลาดเชิงรุก เพ่ือขยายฐานลกูค้า และเข้าถึงกลุม่ลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้และมีความต้องการซือ้

ท่ีอยูอ่าศยัโดยตรงผา่นช่องทางโซเซียลมีเดยีตา่งๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ออฟฟิเชียล  รวมทัง้ทําโปรโมชัน่11-11ร่วมกบั

ลาซาด้า เป็นต้น และสําหรับกลุม่ลกูค้าชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะใช้บริษัทท่ีเป็นตวัแทนขายมืออาชีพท่ีมีช่ือเสยีง 

และมีคณุภาพมาร่วมงานในการขายให้กบับริษัทฯ 

5) มุ่งเน้นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีกําลงัตดัสินใจในการซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ โดยจดัให้มีบริการหลงัการ

ขายในหลายด้าน เช่น การอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัสถาบนัการเงิน รวมทัง้การ

ให้บริการจดัหาผู้ เช่าหรือผู้ซือ้ห้องชดุแก่ลกูค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุซึง่ดําเนินการผา่น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ กลุม่บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึ่งนอกจาก

จะช่วยอํานวยความสะดวกให้ลกูค้าแล้ว ยงัช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการโอนห้องชดุในอนาคตได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าในระยะยาว  

6) พฒันาธุรกิจท่ีสร้างรายได้ประจําต่อเน่ือง (Recurring Income Business) อาทิ ธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ต

เมนท์ ธุรกิจค้าปลีก โดยได้รับความร่วมมือจาก InterContinental Hotel Group (IHG) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือ

โรงแรมชัน้นําของโลก ท่ีได้รับการยอมรับด้านการบริหารโรงแรมด้วยมาตรฐานสากล และมีแบรนด์โรงแรม 
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คณุภาพหลากหลายแบรนด์อยู่ทัว่โลก มาร่วมบริหารโรงแรมท่ีบริษัทฯ พฒันา ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการพฒันาโครงการโรงแรม ได้แก่ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา-แหลมฉบงั , 

โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหลอ่ , โครงการ วนั ชลบรีุ – ศรีราชา , โครงการ วนั ระยอง – มาตาบพตุ , 

โครงการ วนั สขุมุวิท 24 , โครงการ วนั พญาไท และโครงการอินเตอร์คอนติเนนตลั แบงค็อก สขุมุวิท 

3.1.2 ความเสี่ยงด้านนโยบายการปล่อยสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงนิ 

            ในปี 2562 ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัยของไทยกําลงัเผชิญความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะ

มาตรการการกํากบัดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั หรือการกําหนดระดบั Loan-to-Value (LTV) ท่ีเข้มงวดมากขึน้ของธนาคารแหง่

ประเทศไทย (ธปท.) ซึง่ได้มีผลบงัคบัใช้ในเดือนเมษายน 2562 เป็นต้นมา ซึง่นโยบายดงักลา่ว กระทบโดยตรงกบัผู้ประกอบการ

ในกลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เน่ืองจาก ความสามารถในการซือ้ท่ีลดลงของกลุม่ลกูค้าท่ีมีการผ่อนท่ีอยูอ่าศยัมากกวา่ 

2 หลงัขึน้ไป และกลุม่ลกูค้าท่ีต้องการกู้ซือ้ท่ีอยูอ่าศยัในระดบัราคา 10 ล้านบาทขึน้ไป จากท่ีธนาคารสามารถปลอ่ยสนิเช่ือด้วย

อตัรา LTV ท่ีลดลงทัง้ผู้บริโภคท่ีซือ้ท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือการอยูจ่ริง (Real Demand) และนกัลงทนุท่ีทําการกู้ยืมเพ่ือซือ้ท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือ

การลงทนุ/เก็งกําไร โดยกําลงัซือ้ท่ีลดลงมาจากภาระจ่ายเงินดาวน์ท่ีมากขึน้อนัเกิดจากการปรับลดเพดาน LTV 

              เพ่ือจดัการความเสีย่งในเร่ืองนี ้บริษัทฯได้ดําเนินมาตรการดงันี ้

1) ปรับอตัราเงินจองทําสญัญา และเงินดาวน์ ของแต่ละโครงการ ท่ีมีการขายหลงัวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 เป็นประมาณ

ร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 20 เพ่ือช่วยลดผลกระทบดงักลา่ว  

2) ปรับแผนการพฒันาโครงการโดยมุง่เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นเรียลดีมานต์ และเน้นทําเลท่ีอยูอ่าศยัท่ียงัมีความต้องการสงู  

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลงัของปี ภาครัฐออกมาตรการอ่ืนมาช่วยเหลือเพ่ือลดผลกระทบดงักลา่วอาทิเช่น 

มาตรการลดหย่อนภาษีไม่เกิน 2 แสนบาท สําหรับผู้ซือ้บ้านหลกัแรกราคาไมเ่กิน 5 ล้านบาท จนถึงสิน้ปี 2562  มาตรการลด

ต้นทนุให้ทัง้ฝ่ังผู้ซือ้และผู้ประกอบการโดยลดค่าธรรมเนียมการโอน จาก 2% เหลือ 0.01% และค่าธรรมเนียมจดจํานองจาก 

1% เหลอื 0.01% สาํหรับท่ีอยูอ่าศยัทัง้บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมีเนียมราคาไมเ่กิน 3 ล้านบาท โดยกําหนด

ระยะเวลาถึง 24 ธ.ค. 2563 เป็นต้น นอกจากนีธ้นาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ยอมผอ่นปรนมาตรการ LTV เพ่ือลดผลกระทบ

ผู้กู้ ร่วม โดยหากไมม่ีกรรมสทิธ์ิในท่ีอยู่อาศยัจะยงัไมน่บัเป็นผู้กู้ ในครัง้นัน้ เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ ร่วมให้ได้รับสินเช่ือ

ตามความเหมาะสมมากขึน้  ซึ่งบริษัทฯ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือปรับกลยุทธให้เหมาะสมต่อไป 

    

ทัง้นี ้ธปท. มีประกาศเพ่ิมเติมเมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2563 ได้ประกาศปรับปรุงหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสนิเช่ือเพ่ือท่ี

อยูอ่าศยั และสนิเช่ืออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยให้ประชาชนกู้ซือ้บ้านเพ่ืออยูอ่าศยัจริงได้ง่ายขึน้ 

และบนพืน้ฐานของหลกัการและวตัถปุระสงค์ของการมีมาตรการในการดแูลการเก็งกําไร และสง่เสริมการออมของประชาชน

ดงันี ้

1. สง่เสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านหลงัแรกได้ง่ายขึน้ และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการเข้าอาศยั 

โดยในการกู้ซือ้บ้านหลงัแรกท่ีราคาตํ่ากวา่ 10 ล้านบาท แม้วา่ยงัคงเพดาน LTV 100% สาํหรับสนิเช่ือบ้าน แตผู่้กู้สามารถกู้ เพ่ิม

ได้อีก 10% ของมลูค่าหลกัประกนัสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการเข้าอาศยัอยู่จริง เช่นการตกแต่งบ้าน ซ่อมแซมหรือต่อเติม 
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ซึ่งหนีส้่วนนีเ้มื่อกลายเป็นหนีท่ี้มีบ้านเป็นหลกัประกนัจะมีดอกเบีย้ตํ่ากวา่การกู้แบบไม่มีหลกัประกัน นอกจากนี ้กําหนดให้

วางเงินดาวน์น้อยลงจากเดิม 20% เป็น 10% สาํหรับการกู้ซือ้บ้านหลงัแรกท่ีมีราคาตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป 

2. ดแูลผู้ จําเป็นต้องมีบ้าน 2 หลงัท่ีมีวินยัการผอ่นชําระหนีส้ญัญาท่ี 1 มาพอสมควรให้เข้าถึงสนิเช่ือได้ง่ายขึน้ ขณะท่ี

ยงัคงสง่เสริมให้มีการออมก่อนกู้  โดยผ่อนเกณฑ์ให้การกู้ซือ้บ้านสญัญาท่ี 2 ท่ีราคาตํ่ากวา่ 10 ล้านบาท ต้องมีเงินดาวน์ 10% 

หากผอ่นชําระสญัญาท่ี 1 มาแล้วอยา่งน้อย 2 ปี (จากเดิมกําหนด 3 ปี) แตย่งัไมเ่หมาะสมท่ีจะยกเลกิเพดาน LTV สาํหรับการกู้

ซือ้บ้านสญัญาท่ี 2 เพราะพบข้อมลูว่า มากกวา่คร่ึงของผู้กู้ ท่ีซือ้อาคารชดุ 2 หลงัพร้อมกนัมีระยะหา่งระหวา่งการกู้สญัญาท่ี 1 

และสญัญาท่ี 2 ไมถ่ึง 1 ปี สะท้อนวา่เป็นการกู้ เพ่ือเก็งกําไรมากกวา่อยูอ่าศยัจริง 

3.1.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงนิทุนและสภาพคล่อง 

บริษัทฯ มีแผนขยายตวัในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในธุรกิจท่ีอยู่อาศยั ประเภทอาคารชุด ท่ีเป็นธุรกิจ

หลกัในปัจจุบนั และในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจบ้านจดัสรร ธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และพืน้ท่ี

ค้าปลีก ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ท่ีสมํ่าเสมอระยะยาวและ

ตอบสนองความต้องการของตลาดในแตล่ะกลุม่ลกูค้าเพ่ือให้ บริษัทฯ เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคญัในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนั อีกทัง้คํานึงถึงการบริหารต้นทุนเงินทุนให้มีความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานและ

สภาพคลอ่งของบริษัท 

เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงเร่ืองนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ 

ดงันี ้

• ใช้นโยบายทางการเงินอยา่งระมดัระวงัภายใต้งบประมาณท่ีกําหนด 

• บริหารการเงินอยา่งมีวินยั ดงันี ้

- รักษาอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ให้ไมเ่กิน

กวา่เง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินกําหนด และ ไมเ่กินกวา่ข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้  

- สร้างความมัน่คงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการ  

• ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ในการระดมทนุท่ีเหมาะสม เช่น การระดมทนุผา่นตลาดทนุหรือ

ตลาดเงิน ท่ีมีโอกาสได้ต้นทนุเงินทนุท่ีตํ่าลง  

• ใช้การร่วมทนุเป็นกลไกในการขยายการลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ในโครงการท่ีพิจารณาวา่มี

ความเหมาะสม เพ่ือลดความเสีย่งในการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ 
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• ควบคุม ติดตาม และวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินอย่างใกล้ชิด โดยจัดทําประมาณการกระแสเงินสด 

วิเคราะห์แหลง่ท่ีมา และใช้ไป เพ่ือวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมในทกุๆ ด้าน 

• กําหนดวงเงินสดสาํรองเพ่ือใช้เป็นทนุหมนุเวียนกรณีเกิดสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ 

จากการดําเนินมาตรการดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาในเร่ืองสภาพคลอ่ง โดยยงัคงรักษาผลการ

ดําเนินงาน และฐานะการเงินให้เติบโตได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

3.1.4 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) กฎหมายผงัเมอืง การวางผงัจราจรและโครงการระบบขนสง่มวลชนระบบราง โครงการทางดว่นพิเศษ เป็นต้น 

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กลุม่

บริษัทฯ ได้ทําการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความ

พร้อมสาํหรับการปรับเปลีย่นแผนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ดงักลา่ว 

ควบคูไ่ปกบัการศกึษาภาวะตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือพฒันาโครงการท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัอยา่งรอบคอบ  

สําหรับการจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม เพ่ือขออนมุตัิต่อสํานกัวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งขึน้ทะเบียนต่อกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบดังกล่าวให้เป็นไปตาม

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

และลงพืน้ท่ี เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วยิ่งขึน้ 

 

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
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มาเป็นเคร่ืองมือ ในการพฒันากระบวนการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้างท่ีเป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพ ลด

ความเสีย่งจากความลา่ช้าในการสง่มอบงาน บรรลผุลสาํเร็จได้คณุภาพงานตามมาตรฐานและต้นทนุท่ีตํ่าท่ีสดุ  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเน้นกระบวนการประเมินคณุภาพงานก่อสร้าง (QC) ให้มีการดําเนินการอย่างถกูต้องและ

ครบถ้วน โดยใช้ Outsource จากภายนอกเพ่ือตรวจสอบงานในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง ตลอดจนการ

ทดสอบวัสดุก่อสร้าง โดยต้องผ่านกระบวนการทดสอบค่ามาตรฐานจากสถาบันท่ีรับรองได้ก่อนนํามาใช้ในการก่อสร้าง

โครงการคอนโดมิเนียมตา่งๆ 

3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีกลุม่ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อย

ละ 60.99 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 

59.18 ณ สิน้ปี 2560 คงเหลอืร้อยละ 59.82 ณ สิน้ปี 2561 และคงเหลอืร้อยละ 60.99 ณ สิน้ปี 2562 นอกจากนีเ้พ่ือให้บริษัทฯ 

มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและมีระบบท่ีตรวจสอบได้ 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 

27,150,000 หน่วย ** โดย  กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะสามารถเร่ิมทยอยใช้สทิธิ

ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ตัง้แต่ใบสําคญัแสดงสิทธิอายคุรบ 6 เดือน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ทําการใช้สิทธิ จํานวน 21,886,485 หน่วย ทัง้นีห้ากใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วถกูใช้

สทิธิ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรตอ่หุ้น และผลกระทบด้านสดัสว่นการถือหุ้น เมื่อใบสาํคญัแสดงสทิธิถกูจดัสรร

ทัง้หมดและมีการใช้สทิธิเต็มจํานวน 

** ข้อมลูรายละเอียดใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ สว่นที่ 2 ข้อที่ 7 หน้า 86  
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4.        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ สิน้ปี 2562 สินทรัพย์หลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วย ต้นทุนโครงการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมสิทธ์ิ 

( ล้านบาท )   

ต้นทนุโครงการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

22,582.1 เป็นเจ้าของ จดจํานองเป็นหลกัประกนั

เงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน

บางสว่น 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 402.3 เป็นเจ้าของ จดจํานองเป็นหลกัประกนั

เงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน

บางสว่น 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,718.0 เป็นเจ้าของ จดจํานองเป็นหลกัประกนั

เงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน

บางสว่น 

รวมทัง้สิน้ 24,702.4     

 

4.1.1 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 ณ สิน้ปี 2562 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ประกอบด้วยท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างเพ่ือขายในโครงการตา่งๆ 

มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวมเทา่กบั  22,582.1 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้

 

รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ

โครงการ 
( ไร่ )  บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 
  

โครงการ  Knightsbridge 

Sky River Ocean  

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-3-60.0  38.8 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

 

โครงการ Notting Hill 

Tiwanon Kaerai 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-1-43.5  3.7 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

 

โครงการ Notting Hill 

laemchabang  

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 2-0-67.0 156.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ

โครงการ 
( ไร่ )  บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 
  

โครงการ Knightsbridge 

The Ocean Sriracha 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 4-0-4.5  435.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Notting Hill 

Praksa 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 3-1-91.0  114.5 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ KnightsBridge 

Tiwanon 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-2-83.0  10.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ The Origin 

Phahol-Saphanmai 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 3-3-60.6  562.0 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

535.5 ล้านบาท 

โครงการ Kensington 

Phaholy63 (Saphanmai) 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-3-31.0  258.1 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

182.0 ล้านบาท 

โครงการ Kensington 

Kaset Campus 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 4-0-85.0  2.2 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

 

 

โครงการ B-Loft Lite 

Sukhumvit 115 B 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

0-2-17 65.5 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

 

โครงการ Kensington 

Sukhumvit - Teparak 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 4-2-24.2  531.4 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

 

โครงการ Notting Hill 

Sukhumvit 105  

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 8-0-36.5  12.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

 

โครงการ Notting Hill 

Jatujak Interchange 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 1-0-92  4.2 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ B-Loft Sukhumvit 

107 A 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

0-1-54 32.4 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ The Origin Ram 

209 Interchange 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

4-0-87 290.1 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ

โครงการ 
( ไร่ )  บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 
  

ในวงเงินรวมจํานวน 

700.0 ล้านบาท 

โครงการ B-Loft Lite 

Sukhumvit 115 A 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

0-2-03 27.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ KnightsBridge 

Phaholyothin Interchange  

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 5-1-53.9  516.5 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ KnightsBridge 

Prime Sathorn 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 2-3-75.7  767.9 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ KnightsBridge 

Kaset Society 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 2-0-79.6  453.1 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

595.6 ล้านบาท 

โครงการ Britania Mega 

Town-Bangna 

บ้านพกั

อาศยั 

55-3-61.2 709.6 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

854.2 ล้านบาท 

โครงการ Britania Bangna 

-KM.12 

บ้านพกั

อาศยั 

39-2-84.7 279.8 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

496.1 ล้านบาท 

 

โครงการ Park 24 อาคารชดุ

พกัอาศยั 

 12-1-35  4,290.2 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

1,463.7 ล้านบาท 

 

 

โครงการ Kensington 

Rayong 1 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

  3-0-92.5 43.3 เป็นเจ้าของ  
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ

โครงการ 
( ไร่ )  บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 
  

โครงการ Kensington 

Rayong 2 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

2-3-49.5 37.3 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

429.4 ล้านบาท 

โครงการ Notting Hill 

Rayong 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

2-2-67.1 44.0 เป็นเจ้าของ 

โครงการ Knightsbridge 

Space Rama IX 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

2-0-47.8 794.2   เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

841.6 ล้านบาท 

โครงการ KnightsBridge 

Collage Sukhumvit 107 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

1-1-50.8 313.4 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

405.2 ล้านบาท 

โครงการ Park Origin 

Phayathai 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

2-1-36.3 2,554.8 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

1,703.2 ล้านบาท 

โครงการ THE ORIGIN 

Ladprao 15 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

1-0-06 109.1 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

60.0 ล้านบาท 

โครงการ THE ORIGIN 

Ramintra 83 Station 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

6-0-97 444.3 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

745.5 ล้านบาท 

โครงการ THE ORIGIN 

Sukhumvit 105 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

5-1-63 286.8 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

520.9 ล้านบาท 

โครงการ THE ORIGIN 

Ratchada-Ladprao 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

1-3-32 223.8 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 
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รายการ 

  
พืน้ที่

โครงการ 
มูลค่าสุทธิตาม ลักษณะ 

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ

โครงการ 
( ไร่ )  บัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 
  

ในวงเงินรวมจํานวน 

283.7 ล้านบาท 

โครงการ B-Loft Sukhumvit 

107 B 

อาคารชดุ

พกัอาศยั 

0-0-43.2 70.8 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

โครงการ Britania 

Wongwaen-Hathairat 

บ้านพกั

อาศยั 

31-3-93 507.9 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

515.0 ล้านบาท 

โครงการ Britania Bangna 

KM.42 

บ้านพกั

อาศยั 

68-1-34.5 527.7 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

700.0 ล้านบาท 

โครงการ Britania Kukot 

Station 

บ้านพกั

อาศยั 

21-1-53.49 292.7 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

268.0 ล้านบาท 

โครงการ Britania Bangna 

Suvarnabhumi 

บ้านพกั

อาศยั 

98-2-91.6 889.1 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืม

จากสถาบนัการเงิน 

ในวงเงินรวมจํานวน 

1,178.0 ล้านบาท 

โครงการในอนาคต     5,878.3 เป็นเจ้าของ 
 

รวมทัง้สิน้     22,582.1   
 

 

4.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 ณ สิน้ปี 2562 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ห้องชดุของโครงการ Sense of London 

Sukhumvit 109, โครงการ Knightsbridge Sukhumvit 107, โครงการ Knightsbridge 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 โครงการ Kensington Kaset Campus  

โครงการ Park 24 โครงการ Kensington Sukhumvit – Theparak โครงการ  Knightsbridge Prime Sathorn   และโครงการ 
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KnightsBridge Phaholyothin Interchange เพ่ือปลอ่ยเชา่พืน้ท่ีให้แก่รายยอ่ยเพ่ือเป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวก

แก่ลกูค้าผู้ซือ้ห้องชดุภายในโครงการดงักลา่ว สว่นท่ีดินและอาคาร Portobello Mall เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุใน

ลกัษณะของ Community Mall อยูใ่นโซนศรีราชา 

 

4.1.3 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2562 

ลักษณะกรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน 156.0  เป็นเจ้าของ เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยมื

จากสถาบนัการเงิน ใน

วงเงินรวม 592.6 ล้านบาท  

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 167.8 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

68.8 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

ยานพาหนะ 15.4 เป็นเจ้าของ เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนั

ตามสญัญาเชา่ซือ้บางสว่น

จํานวน 1 ล้านบาท 

งานระหวา่งก่อสร้าง 1,310.0  เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงิน ในวงเงิน

รวมจํานวน 668.1 ล้านบาท 

รวมทัง้สิน้ 1,718.0    
 

 

4.1.4 ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สนิท่ีกลุม่บริษัทฯเช่าเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ ท่ีดิน เพ่ือใช้ในพฒันาโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และ

พืน้ท่ีให้เชา่เชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดของสญัญาเชา่ ดงันี ้

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 
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บริษัท วันที่ทาํสัญญา เร่ิมต้น สิน้สุด 
ระยะเวลา

สัญญา 

มูลค่า 

ตามสัญญาเช่า 

(บาท) 

บริษัท ออริจิน้ วนั 

ทองหลอ่ จํากดั 

14 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2592 30 ปี 859,206,194.0 

บริษัท ออริจิน้ วนั 

สขุมุวิท 24 จํากดั 

30 พฤศจิกายน 2560 1 มกราคม 2561 31 ธนัวาคม 2563 3 ปี 45,000,000.0 

บริษัท ออริจิน้ วนั 

สขุมุวิท 24 จํากดั 

30 พฤศจิกายน 2560 1 มกราคม 2564 31 ธนัวาคม 2593 30 ปี 1,034,206,200.0 

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 557,804,131.3 

บริษัท วนั พญา

ไท จํากดั 

21 สงิหาคม 2561 1 ตลุาคม 2595 1 ตลุาคม 2625 30 ปี 950,608,262.6 

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 1,387,400,785.0 

บริษัท วนั สขุมุวิท 

59 จํากดั 

26 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2594 25 พฤศจิกายน 2609 15 ปี 1,472,941,404.0 

 

5.1 เงนิลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 บริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทยอ่ย สรุปดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ  ณ 31 ธันวาคม 2562 

       (ล้านบาท)  

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
   

บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1,011.3 

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั   (“PSS”)     

(เดิมช่ือ “บริษัท พรีโม พร็อพ  เพอร์ตี ้โซลชูัน่ 

จํากดั”) 

ให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 100 58.6 
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ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ  ณ 31 ธันวาคม 2562 

       (ล้านบาท)  

บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 505.2 

บริษัท บริทาเนีย จํากดั (เดิมช่ือ “บริษัท ออริจิน้ 

เฮ้าส์ จํากดั”) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 203.4 

- 

    

บริษัท ออริจิน้ อีอีซี จํากดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 250.0 

บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 614.2 

    

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ จํากดั (เดิมช่ือ                       พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 4,004.8 

“บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จํากดั”)    

    

บริษัท ออริจิน้ รามคําแหง อินเตอร์เชนจ์ จํากดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

    

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 64.0 

    

Origin Global (Hong Kong) Limited ให้บริการนายหน้าในการขายและบริการที่

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

100 1.0 

    

บริษัท เดอะ ยนิูคอร์น จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท ออริจิน้ ลาดพร้าว จํากดั (เดิมช่ือ 

“บริษัท พาร์ค พิลลาร์ จํากดั”) 

บริษัท ออริจิน้ รามอินทรา จํากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

100 

 

100 

1.0 

 

136.4 

บริษัท นอตติง้ฮิลล์ ดิสทริค ระยอง จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

    

บริษัทย่อยของ PPS    

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จํากดั  

 

ให้บริการนายหน้าในการขายและหาผู้ เชา่

อสงัหาริมทรัพย์ 

100 1.6 

บริษัท พรีโม แมนเนจเม้นท์ จํากดั ให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.3 

บริษัท พรีโม เดคอร์ จํากดั (เดิมช่ือ “บริษัท 

เวิร์ค เอเจนซ่ี จํากดั”) 

ให้บริการนายหน้าในการขายและบริการที่

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

100 0.3 

บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จํากดั ให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 100 0.0 

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จํากดั ให้บริการนายหน้าในการขายและหาผู้ เชา่

อสงัหาริมทรัพย์ 

100 0.0 

      6,856.1 
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5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือธุรกิจท่ีสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ มี

ผลประกอบการหรือผลกําไรเพ่ิมขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขง่ขนัของบริษัทฯและเพ่ือให้บริษัทฯ บรรลเุปา้หมายในการเป็นผู้ประกอบการชัน้นําในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอ่ืนเพ่ิมเติมหากเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจ หรือ

เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ 

บริษัทย่อย และบริษัทร่วมนัน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

ในการกํากับดูแลและบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ตวัแทนของบริษัทฯเข้าดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยบุคคลดงักล่าวต้องมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในการ

บริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ตวัแทนของบริษัทฯ ดงักลา่วมีหน้าท่ีติดตามการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอยา่งใกล้ชิด และนําเสนอผลประกอบการรวมทัง้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบันโยบายการ

ดําเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและ

สร้างประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และเพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 : 1,545,776,222.50 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ทนุชําระแล้ว : 1,226,430,865 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

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 : 1,000,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,0000,000 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 บริทาเนีย จาํกดั ("บริทาเนีย")  

     ( เดิมช่ือ บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จํากดั ) 

200,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 20,000,000 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") 

750,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 75,000,000 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 (" อีอีซี ")  

     ( เดิมช่ือ บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จํากดั ) 

250,000,000.00 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 25,000,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 73 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 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 

 

ช่ือบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

: 

 

: 

 

บริษัท พรีโม เดคคอร์ จาํกัด (" พรีโม เดคคอร์ ") 

( เดิมช่ือ บริษัท เวิร์ค เอเจนซี จํากดั ) 

1,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  
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ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
 

: 

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 “) 

700,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 50,000,000 หุ้น   

และหุ้นบริุมสทิธิ จํานวน 20,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ 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 2562 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 76 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ วัน ระยอง จาํกัด (" วัน ระยอง “) 

36,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,600,000 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 2562 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 77 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

: 
: 

 
: 

 

: 

 บริษัท พาร์ค ลักชัวร่ี จาํกัด (" พาร์ค ลักชัวร่ี “) 

1,000,000,000.00 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 989 อาคารสยามพิวรรธน์ ชัน้ 12 เอ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขต

ปทมุวนั 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 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 78 

     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 “) 

147,520,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 14,752,000 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 100,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 79 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 
: 

 

: 

บริษัท ออริจิน้ ฟู้ด จาํกัด (" ฟู้ด “) 

28,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,800,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอาหาร  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 
: 

 

 

: 

 

: 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พญาไท จาํกัด (" พาร์ค พญาไท “) 

600,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 60,000,000 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 “) 

550,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 55,000,000 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 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 6 หน้าท่ี 80 

     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 พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 จาํกัด  

(" พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 “) ( เดิมช่ือ บริษัท  

ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ พระโขนง จํากดั ) 

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 

 

 

     ช่ือบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

     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 

 

บริษัท ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท จาํกัด  

("ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท“) 

30,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,000,000 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 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

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

Hong Kong  

 

     ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

 

: 
: 

 

: 

 

: 

 

 

บริษัท พาร์ค รัชดา จาํกัด ("พาร์ค รัชดา“) 

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 

 

 

ช่ือบริษัท 

 

     ทนุจดทะเบียน 

       

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

บริษัท เบลกราเวีย บางนา จาํกัด ("เบลกราเวีย บางนา“)  

( ช่ือเดิม บริษัท พาร์ค ออริจิน้ วิลลา่ ออ่นนชุ ) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ออริจิน้ ลาดพร้าว จาํกัด ("ออริจิน้ ลาดพร้าว“) 

(เดิมช่ือ บริษัท พาร์ค พิลลาร์ จํากดั ) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

 

บริษัท เดอะ ยนิูคอร์น จาํกัด ("เดอะ ยนิูคอร์น“) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ดิ ออริจิน้ ดุสิต จาํกัด ("ดิ ออริจิน้ ดุสิต”) 

320,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 32,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

ช่ือบริษัท 
 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

 
 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 
 

: 

 

: 

 

: 

 

 

 

บริษัท ออริจิน้ รามอินทรา จาํกัด ("ออริจิน้ รามอินทรา”) 

224,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 22,400,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท วัน รามอินทรา จาํกัด ("วัน รามอินทรา”) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ จาํกัด ("เบลกราเวีย ราชพฤกษ์”) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท บริทาเนีย วงแหวน รามอนิทรา จาํกัด ("บริทาเนีย วงแหวน  

รามอินทรา”) 

50,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 5,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ช่ือบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

 

ช่ือบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

 

บริษัท นอตติง้ ฮิลล์ ดิสทริคท์ ระยอง จาํกัด ("นอตติง้ ฮิลล์ ดิสทริคท์ 

 ระยอง”) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ออริจิน้ ลาดกระบัง จาํกัด ("ออริจิน้ ลาดกระบัง”) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท ปุณณวิถ ีจาํกัด ("ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท ปุณณวิถ”ี) 

1,000,000.00 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 9 ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 จาํกัด ("วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2”) 

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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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 

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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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( Corporate Social Responsibility) 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในรอบปี 2562 

จากวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ท่ีมุง่มัน่ในการเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโต

อย่างยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยจะสง่มอบสินค้าและบริการท่ีดี โดยยึดถือลกูค้าเป็นศนูย์กลางด้วยการคิดท่ีมากกวา่ 

และพันธกิจในการใส่ใจรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่าง

สร้างสรรค์เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทัง้มุ่งเน้นท่ีจะพฒันาบุคลากร และองค์กรให้

เติบโตอย่างยัง่ยืนร่วมกับ คู่ค้า ลกูค้า ผุ้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม อนัทําให้เกิดเป็นนโยบายท่ีมุ่งเน้นในด้านการ

พฒันาในทกุๆด้านอยา่งยัง่ยืน ดงันี ้ 

 

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนหลกัคณุธรรมและ

การมีหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดแูลสทิธิตามท่ีกฎหมายกําหนดของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ (Stakeholders) และประสาน

ประโยชน์ร่วมกนัอยา่งเหมาะสม เพราะบริษัทฯ เช่ือมัน่วา่การดําเนินงานอยา่งถกูต้อง โปร่งใส ยตุิธรรม เป็นคณุสมบตัิพืน้ฐาน

ท่ีสําคญัท่ีสดุของการเป็นบริษัทท่ีเติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นหลกัการทํางานท่ีบริษัทฯ ยึดถือมาโดย

ตลอด 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
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เผยแพร่ในสื่อต่างๆ อาทิ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา โบรชวัร์ เป็นภาพท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย หรือได้รับการ

อนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธ์ิแล้วทัง้สิน้ 

 

 10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   

 

บริษัทฯ มองเห็นถึงปัญหา และผลกระทบจากการทจุริตคอร์รัปชนัท่ีจะเกิดขึน้ต่อภาคธุรกิจในประเทศ บริษัทฯ จึงมี

ความมุ่งมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัในการดําเนินธุรกิจ และยึดมัน่ท่ีจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบต่อ

สงัคมและผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทย และแสดง

เจตนารมย์ท่ีแน่วแน่ว่าบริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยมีการสื่อสารออกไปทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร

ผา่นการดําเนินการตา่ง ๆ  ตามแนวทางของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และนโยบาย/ประกาศท่ีเก่ียวข้อง เป็นลายลกัษณ์

อกัษร อาทิ นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing Policy) นโยบายและแนวปฏิบตัิการให้/รับของขวัญ 

คูม่ือการปฏิบตัิงานสาํหรับกระบวนการท่ีมีความเสีย่งในการเกิดการทจุริตคอร์รัปชนั และได้มีการสือ่สารให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทกุคนรับทราบ โดยสอดแทรกไปกบัการจดักิจกรรมสาํคญั ภายในองค์กร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน

ทกุคน ตระหนกัถึงความสาํคญัและนําไปปฏิบตัิให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมเป็นสว่นสาํคญัขบัเคลื่อนให้องค์กรได้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เกิดเป็นวฒันธรรมอนัดีงามขององค์กร อีกทัง้บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการ

แจ้งเบาะแสการทจุริตท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัต่อผู้ ให้เบาะแส และมีการกําหนดขัน้ตอน/มาตรการดําเนินการเมื่อได้รับแจ้ง

เบาะแส เพ่ือให้การดําเนินการจดัการตอ่ข้อร้องเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชนัมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการยื่นขอคํารับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการ ในไตรมาสท่ี 2 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 และ

บริษัทฯ เ ข้า รับมอบใบประกาศฯ ภายในงานสัมมนาประจําปี National Conference on Collective Action against 

Corruption ครัง้ท่ี 10 จดัขึน้โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ในวนัท่ี 18 

ตลุาคม 2562 ซึ่งการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ ในครัง้นี ้ถือเป็นอีกก้าวสําคญัท่ีแสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ มีความตัง้ใจในการ

กํากบัดแูลกิจการด้วยความโปร่งใส และพร้อมสง่เสริมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัในการดําเนินธุรกิจให้มีอยา่งตอ่เน่ือง 

 

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

บริษัทฯ ยึดมัน่ และให้ความสําคญักบัการเคารพตอ่สทิธิมนษุยชนในทกุๆ ด้าน เน่ืองจากเราคํานึงถึงความสาํคญัของ

การให้คณุค่ากบัอตัลกัษณ์ของบคุลลแตล่ะคน โดยมีการสง่เสริมและคุ้มครอบสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบตัิต่อกนัอยา่งเสมอ

ภาค และต่อต้านการกระทําอนัเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดคณุสมบตัขิองผู้สมคัรงาน , การ
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สร้างจิตสาํนกึให้กบัพนกังานในการเคารพสทิธิความเป็นมนษุย์ของเพ่ือนร่วมงาน ไปจนถึงการไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของ

พนกังานหลงัจากพ้นสภาพการเป็นพนกังานไปแล้วด้วยนัน้ โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

10.3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนในการว่าจ้างพนักงาน บริษัทฯ มีการวา่จ้างพนกังานโดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิท่ี

เหมาะสมกบัองค์กรและตําแหนง่งาน ภายใต้แนวคิดการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล ทัง้นีบ้ริษัทฯ สนบัสนนุให้เกิดการจ้าง

งานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตัิอนัมีเหตมุาจากความแตกต่าง ด้วยการไม่กําหนดคณุสมบตัิของผู้สมคัรงานว่าจะเป็น

เพศใด เชือ้ชาติใด ศาสนาใด และไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labor)  ตอ่ต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) 

และไม่ทําธุรกรรมใดๆ กับคู่ค้าหรือผู้ ผลิตท่ีกระทําการดังกล่าว และเก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลทุกอย่างในการสมัครงานเป็น

ความลบั 

10.3.2 การดูแลพนักงานด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน และสร้างจิตสํานักให้พนักงานทุกคนเคารพใน

สิทธิมนุษยชน ของกันและกัน บริษัทฯ เคารพสทิธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน ซึง่ครอบคลมุถึงการมีอิสระในการ

แสดงความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมลูหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเสรี รวมทัง้การเลื่อนตําแหน่ง การมอบหมายงาน บริษัทฯ จะคดัเลอืกด้วย

ความสามารถท่ีแท้จริง ไม่เลือกปฏิบตัิอนัมีเหตมุาจากความแตกต่างทางด้าน เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และ

สงัคม 

10.3.3 การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของผ็

สมคัรงาน และพนกังาน ไมว่า่จะเป็นพนกังานปัจจบุนั หรือพ้นสภาพการเป็นพนกังานไปแล้ว โดยการออกระเบียบและควบคมุ

สทิธ์ิการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังาน อีกด้วย รวมไปถึงการต้องได้รับความยินยอมจากพนกังานในการให้

บริษัทเข้าถึงข้อมลูและความเป็นสว่นตวัตา่งๆ ท่ีเป็นสทิธิสว่นบคุคลของพนกังานอีกด้วย 

 

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในด้านรายได้ และขนาดขององค์กร แต่ ก็ไม่ละเลย

ท่ีจะคํานึงถึงความสําคญัของบคุลากร การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมในทกุๆด้าน เปิดโอกาสให้พนกังานได้มีอิสระใน

การให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง มีการกําหนดแนวปฏิบตัิการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิ

แรงงานอยา่งเทา่และเป็นธรรม โดยกําหนดหลกัการในการสรรหา คดัเลอืกเพ่ือวา่จ้างพนกังานอยา่งเป็นธรรม ดงันี ้

 

10.4.1 การสรรหาการว่าจ้างพนักงานโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับองค์กรและตําแหน่งงาน 

ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในแบบ Origin Culture ท่ีมุ่งเน้นความเป็น Ownership , Professional & 

Friendly โดยไมม่ีข้อจํากดัเร่ืองเพศ อาย ุเชือ้ชาติ หรือศาสนา แตใ่ห้ความสาํคญักบัศกัยภาพในการทํางานของคน โดยบริษัทฯ 

ยงัคงไว้ซึ่งกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งงาน ซึ่งได้แก่ การจัดให้มีการทดสอบความรู้ตาม

ตําแหน่งงานเพ่ือวดัความรู้ความสามารถของผู้สมคัร การวดัทศันคติในการทํางาน การวดัความถนดัในการทํางานในแต่ละ

ตําแหน่งงาน เพ่ือมุ่งเน้นให้พนกังานทํางานอย่างประสบความสําเร็จและมีความสขุ กลา่วคือได้ทํางานท่ีอยากทําและทําได้ดี

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบักระบวนการสมัภาษณ์คดัเลือกเพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้รับบคุลากรท่ีเหมาะสมกบัองค์กรมาทําร่วมเป็น
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ทีมงาน โดยการใช้เคร่ืองมือ Competency Based Interview มาเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เพ่ือค้นหาผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมท่ีสดุ โดยบริษัทฯ เช่ือว่าการคดัเลือกผู้สมคัรท่ีเหมาะสม ไม่ใช่แค่เป็นผลดีกับบริษัทฯ เท่านัน้ แต่เป็นการไม่ทําให้

ผู้สมคัรท่ีคณุสมบตัิไมต่รงต้องเสยีเวลากบัการได้ทํางานท่ีไมต่รงกบัความสามารถของตนเองอีกด้วย 

 

 10.4.2 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละกลุ่ม ให้สามารถ

ปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมายเพ่ือบรรลวุตัถุประสงค์ร่วมกนัแบบ Win – Win ทัง้องค์กรและพนกังาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯได้

พัฒนาโปรแกรม E-Learning เพ่ือให้พนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการทํางานได้แบบ 

Anytime , Anywhere โดยบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน แบง่เป็นกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้  

 

- การฝึกอบรมสําหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการอบรมสําหรับพนกังานใหม ่เพ่ือให้พนกังานใหมไ่ด้

เข้าใจถึงวฒันธรรมองค์กร ข้อมลูพืน้ฐานขององค์กร และหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้ทราบ

ข้อมลูทางด้านสิทธิประโยชน์และสวสัดิการตา่งๆ ท่ีพนกังานจะได้รับ เพ่ือให้พนกังานสามารถเรียนรู้และปรับตวัเข้ากบัองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลกัสตูร Onboard Training Program และจดัให้พนกังานใหม่เข้าร่วมโครงการ Origin School ซึ่ง

เป็นโครงการท่ีจัดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพาพนักงานเข้าใหม่ไปศึกษาดูงานในโครงการต่างๆของบริษัทฯ โดยตลอด

ระยะเวลาในการศกึษาดงูาน พนกังานจะได้รับคําแนะนําจากทีมผู้จดัโครงการ และทีมผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะทําให้พนกังาน

เข้าใจถึงธุรกิจ และสภาพแวดล้อมในการทํางานทัง้ในฝ่ายของตนเอง และฝ่ายอ่ืนๆ มากขึน้  

- การฝึกอบรมสําหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ จัดให้มีการสํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรมและพฒันา เพ่ือ

รวบรวมข้อมลูท่ีได้มาจดัทําแผนการพฒันาสูค่วามเป็นมืออาชีพในงาน (Professional Development Program) เพ่ือนําไปใช้

ในการอบรมพนักงานรายบุคคล (Individual Development Program) ให้สามารถมีโอกาสสร้างผลงานให้สําเร็จได้ตาม

เปา้หมายได้อยา่งเทา่เทียมกนัตามแตค่วามมุง่มัน่และทุม่เทท่ีแตล่ะคนมีในการทํางาน 

- การฝึกอบรมสําหรับพนักงานในระดับบริหาร บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคญัของบทบาทความรับผิดชอบของ

พนกังานในระดบับริหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดบัต้น ระดบักลาง และระดบัสงู จึงได้มีการกําหนดแผนการพฒันาภายใต้

โปรแกรม Origin Leadership Development โดยได้จดัทําโปรแกรมสาํหรับผู้บริหาร 3 ระดบั ดงันี ้ 

- หลักสูตร Coach / Mentor & Situational Leadership สําหรับผู้ บริหารระดับต้น ซึ่งได้แก่ ระดับ Manager ถึง 

Assistant Vice President 

- หลกัสตูร Leadership as a Change Agent สําหรับผู้บริหารระดบักลาง ซึ่งได้แก่ ระดบั Vice President ถึง Senior 

Vice President 

- หลกัสตูร Visionary Leadership สาํหรับผู้บริหารระดบัสงู ซึง่ได้แก่ ระดบั Executive Vice President ขึน้ไป 

- พนักงานกลุ่ม Talent & Successor บริษัทฯ ได้กําหนดแผนในการพัฒนาพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานและ

พฤติกรรมในการทํางานในระดบัดีเยี่ยมอย่างต่อเน่ือง จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมหลกัสตูรการพฒันาเพ่ือเป็นผู้สืบทอด

ตําแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไปในอนาคต 
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10.4.3 การจ่ายผลตอบแทนในการทํางานให้เหมาะสมกับผลงานและความสามารถ โดยเร่ิมต้นท่ีไม่ตํ่ากว่า

ค่าแรงขัน้ตํ่าท่ีรัฐบาลกําหนด รวมทัง้มีการกําหนดโครงสร้างเงินเดือนเพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และผลการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานอีกด้วย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัท่ีทําการสํารวจอตัราคา่จ้างคา่ตอบแทนเป็นประจําทกุปี

เพ่ือให้แนใ่จวา่โครงสร้างเงินเดอืนเหมาะสมและสามารถแขง่ขนัได้ในตลาดแรงงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดให้มีการพิจารณาปรับ

เพ่ิมอัตราเงินเดือนประจําปีและโบนสัให้แก่พนักงานปีละ 2 ครัง้ (ในเดือนธันวาคมและมีนาคม) โดยนําระบบ Balanced 

Scorecard และ Key Performance Indicator (KPI) เพ่ือความชดัเจนในเป้าหมายและผลงานของพนกังานแต่ละคน รวมถึง

การประเมินผล 360 องศาตาม Core Competency ซึ่งเป็นวฒันธรรมหลกัขององค์กร มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาจาก

ผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน หน่วยงานและผลประกอบการของบริษัทฯตามหลกัการจ่ายผลตอบแทนแบบ Performance 

Based Pay เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมอีกด้วย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญักบัการมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน 

จึงได้จดัให้มีสวสัดิการพืน้ฐาน และสวสัดิการเพ่ิมเติมให้กบัพนกังาน ดงันี ้

 

กลุ่มที่ 1 สวัสดิการที่เป็นตัวเงนิ 

 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการออมและสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและครอบครัว โดยเงินสะสม

ในสว่นของพนกังานจะขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและอายงุานของพนกังาน มีอตัราเงินสะสมของพนกังานสงูสดุไมเ่กิน 15% และ

อตัราเงินสมทบของบริษัทฯ อยูร่ะหวา่ง 3% - 7% 

- การจัดสรรหุ้น Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP ให้กับพนักงานแต่ละกลุ่มตามท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเป็นการตอบแทนพนกังานท่ีปฏิบตัิเพ่ือความสําเร็จขององค์กร และเพ่ือความมัง่คัง่อยา่งยัง่ยืนของ

พนกังานอีกด้วย 

- ประกันภยักลุ่มของพนกังาน ประกอบด้วยประกันชีวิตและประกันสขุภาพ พนกังานทุกคนจะได้รับสิทธินีเ้มื่อผ่าน

ทดลองงานแล้ว โดยพนกังานจะได้รับสิทธิประกนัชีวิตและประกันสขุภาพตามแผนท่ีบริษัทฯ กําหนด และพนกังานจะได้รับ

วงเงินท่ีสงูขึน้ตามระดบัตําแหนง่ของพนกังาน  

- สิทธิในการเบิกค่าทนัตกรรมประจําปี ในแต่ละปีพนกังานสามารถเบิกค่าทนัตกรรมซึ่งเป็นความคุ้มครองพิเศษท่ี

บริษัทฯ จ่ายให้พนกังานเอง โดยไม่เก่ียวกบับริษัทประกนัใดๆ ซึ่งพนกังานสามารถเบิกคา่ทนัตกรรมได้โดยมีวงเงินเร่ิมต้นปีละ 

3,000 – 6,000 บาท  

- บริษัทฯ จัดสรรงบประมาณสําหรับท่องเท่ียวประจําปี ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือสร้างความสนุกสนาน สร้างมิตรภาพและ

ความสมัพนัธ์ท่ีดีให้กบัพนกังาน รวมทัง้ให้พนกังานได้ผอ่นคลายความเครียดจากการทํางาน 

- บริษัทฯ จดัสรรงบประมาณสําหรับการเลีย้งสงัสรรค์ประจําไตรมาส โดยพนกังานทกุคนสามารถเบิกเงินสําหรับการ

เลีย้งสงัสรรค์ได้ไตรมาสละ 1 ครัง้ และการมอบเงินรางวลัเพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจสําหรับพนกังานท่ีสามารถปฏิบตัิงานได้

บรรลตุามเปา้หมาย รวมทัง้มีการมอบเงินรางวลัพิเศษอ่ืนๆ 

- บริษัทฯ จดัให้มีทนุการศกึษาระดบัปริญญาโทสําหรับพนกังานท่ีสนใจศึกษาตอ่ โดยทางบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการ

สาํหรับคดัเลอืกพนกังานเพ่ือรับทนุการศกึษาระดบัปริญญาโทตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 
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- สิทธิพิเศษสําหรับการซื อ้อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษสําหรับการซือ้

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นโครงการของบริษัทฯ เพ่ือช่วยลดคา่ใช้จ่ายของพนกังานและสนบัสนนุให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

 

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 

- บริษัทฯ ได้จดัให้มีการช่วยเหลอืพนกังานในวาระตา่งๆ เช่น ช่วยเหลอืกรณีคลอดบตุร, กระเช้าเยี่ยมผู้ ป่วยกรณีเข้ารับ

การรักษาตวัในโรงพยาบาล ช่วยเหลอืกรณีบคุคลในครอบครัวเสยีชีวิต 

 

10.4.4 การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิพนักงานในการมีส่วนร่วมหรือการรวมกลุ่มเจรจา

กับนายจ้าง บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับบุคลากรเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะสะท้อนด้วยสวัสดิการ กิจกรรม และ

วฒันธรรมในการทํางานแบบ Professional & Friendly แล้ว ยงัได้มีแนวทางในการสื่อสาร ทําความเข้าใจ และรับฟังความ

ต้องการของพนกังานในหลายชอ่งทาง ไมว่า่จะเป็น 

• การจัดตัง้คณะกรรมการสวสัดิการตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ท่ีได้กําหนดให้สถาน

ประกอบการท่ีมีพนกังานตัง้แต่ 50 คนขึน้ไปจะต้องมีการเลือกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามท่ี

กฎหมายกําหนด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการสรรหา คดัเลือกคณะกรรมการสวสัดิการ รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ีในการเป็น

ตวัแทนของพนกังานในการแจ้งความต้องการ และความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงาน นโยบาย สวสัดิการ และการดแูลความ

เป็นอยูข่องพนกังานผา่นการประชมุคณะกรรมการเป็นประจําทกุไตรมาส  

• การทําแบบสอบถามความพึงพอใจและความผกูพนัต่อองค์กร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ

ของพนกังานในทกุระดบั ด้วยการเปิดโอกาสให้พนกังานตอบแบบสอบถามออนไลน์ซึง่เป็นความลบัระหวา่งพนกังานแต่ละคน

กบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล โดยหลงัจากท่ีได้รับผลการสํารวจแล้ว บริษัทฯได้มีการดําเนินการปรับปรุงในประเด็นท่ีสง่ผลกระทบ

ตอ่สภาพแวดล้อม สวสัดิการ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

• บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการร้องทกุข์ในกรณีท่ีพนกังานมีความไม่พอใจหรือมีความทกุข์

อนัเกิดขึน้ เน่ืองจากการทํางานไมว่่าจะเป็นเร่ืองสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบงัคบับญัชา การสัง่หรือมอบหมายงาน 

การจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานหรือประโยชน์อ่ืน หรือการปฏิบตัิใดท่ีไม่เหมาะสมระหว่างบริษัทฯ หรือผู้บงัคบับญัชาต่อ

พนกังานหรือระหวา่งพนกังานด้วยกนั และพนกังานได้เสนอความไมพ่อใจหรือความทกุข์นัน้ตอ่บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ จ้างได้
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ดําเนินการแก้ไขหรือยตุิเหตกุารณ์นัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัทฯ และพนกังาน และเพ่ือให้พนกังานได้

ทํางานอยา่งมีความสขุ 

 

10.4.5 มีกระบวนการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในสถานประกอบการ โดยบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึง

ความสาํคญัตอ่การปอ้งกนัการละเมิดสทิธิมนษุยชนในการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบคุคลเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นสทิธิ

ขัน้พืน้ฐานท่ีทกุคนพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกนั กลา่วคือบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างงานและ

การปฏิบตัิต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่ง รวมทัง้การพิจารณาในประเด็นตา่งๆท่ีอาจจะสง่ผลตอ่การละเมิดสทิธิ

มนุษยชนได้ เช่น การไม่มีข้อจํากัดในเร่ืองเพศในการว่าจ้างพนกังาน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาท่ีความสามารถและความ

เหมาะสมของผู้สมคัรงานเป็นหลกั เป็นต้น 

 

10.4.6 มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียน

เก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน โดยกําหนดให้มีขัน้ตอนและกระบวนการ ดงันี ้

• ขอบเขตและความหมาย การร้องทกุข์/ร้องเรียน หมายถึง กรณีท่ีพนกังานมีความไมพ่อใจหรือมีความทกุข์

อนัเกิดขึน้ เน่ืองจากการทํางานไมว่่าจะเป็นเร่ืองสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบงัคบับญัชา การสัง่หรือมอบหมายงาน 

การจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานหรือประโยชน์อ่ืนท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน และกฎหมายแรงงาน หรือการปฏิบตัิใดท่ี

ไม่เหมาะสมระหวา่งบริษัทฯ หรือผู้บงัคบับญัชาตอ่พนกังานหรือระหวา่งพนกังานด้วยกนั และพนกังานได้เสนอความไมพ่อใจ

หรือความทุกข์นัน้ต่อบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ จ้างได้ดําเนินการแก้ไขหรือยตุิเหตุการณ์นัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งบริษัทฯ และพนกังาน และเพ่ือให้พนกังานได้ทํางานอยา่งมีความสขุ 

• วิธีการและขัน้ตอน พนกังานท่ีมีความไมพ่อใจหรือมีความทกุข์เน่ืองจากการทํางานดงักลา่วข้างต้น ควรยื่น

คําร้อง ทุกข์ต่อผู้บงัคบับญัชาโดยตรงหรือผู้บงัคบับญัชาขัน้แรกของตนโดยเร็ว เว้นแต่เร่ืองท่ีจะต้องร้องทุกข์นัน้เก่ียวกบัการ

ปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชาดงักลา่ว เป็นต้น ให้ยื่นคําร้องทกุข์ตอ่ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไปอีกชัน้หนึง่  

• การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผู้บงัคบับญัชาได้รับคําร้องทกุข์จากพนกังานแล้ว ให้รีบดําเนินการสอบสวน

เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ีร้องทกุข์นัน้โดยละเอียดเท่าท่ีจะทําได้โดยดําเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วย เหลือจาก

พนกังาน ทัง้นีพ้นกังานผู้ยื่นคําร้องทกุข์จะต้องให้ข้อเท็จริงโดยละเอียดแก่ผู้บงัคบับญัชาด้วย เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้

ผู้ บังคับบัญชาพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์นัน้ หากเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ บังคับบัญชานัน้และ

ผู้บงัคบับญัชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการแก้ไขให้เสร็จสิน้โดยเร็ว แล้วแจ้งผู้ยื่นคําร้องทกุข์ทราบพร้อมทัง้

รายงานให้นายจ้างทราบด้วยหากเร่ืองราวท่ีร้องทุกข์นัน้ เป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจของผู้ ท่ีบังคับบัญชานัน้ ให้

ผู้บงัคบับญัชาดงักล่าวเสนอเร่ืองราวท่ีร้องทุกข์พร้อมทัง้ข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไป

ตามลาํดบั ให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไปดําเนินการตรวจสอบและ พิจารณาคําร้องทกุข์เชน่เดียวกบัผู้บงัคบับญัชาระดบัต้นท่ี

ได้รับการร้องทกุข์ ผู้บงัคบับญัชาแตล่ะชัน้ต้องดาํเนินการเก่ียวกบัการร้องทกุข์โดยเร็ว อยา่งช้าไมเ่กิน 7 วนั 

• กระบวนการยตุิข้อร้องทกุข์ เมื่อผู้บงัคบับญัชาแต่ละชัน้ท่ีได้พิจารณาคําร้องทกุข์ ดําเนินการแก้ไขหรือยุติ

เหตุการณ์ท่ีเกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้พนักงานผู้ ยื่นคําร้องทุกข์ทราบ หากพนักงานผู้ ยื่นคําร้องพอใจ ก็แจ้งให้

ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว แตถ้่าพนกังานผู้ยื่นคําร้องทกุข์ไมพ่อใจ ก็ให้ยื่นอทุธรณ์โดยกรอกข้อความท่ีอทุธรณ์ลงในแบบพิมพ์
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ท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดขึน้และยื่นต่อผู้บงัคบับญัชาสงูสดุภายใน 7 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีทราบผลการร้องทุกข์ จากผู้บงัคบับญัชา

ระดับต้น ผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะพิจารณาอุทธรณ์และดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคําร้องทุกข์และแจ้งผลการ

พิจารณาดําเนินการให้พนกังานผู้ ยื่นคําร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน ทัง้นีค้ําตดัสินของผู้บงัคบับญัชาสูงสดุ หรือผู้ ท่ีได้รับ

มอบหมายถือเป็นสิน้สดุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องถือปฏิบตัิตาม 

• ความคุ้มครองผู้ ร้องทุกข์และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากการร้องทุกข์ท่ีกระทําไปโดยสจุริตใจ ย่อมก่อให้เกิด

ประโยชน์อนัยิ่งใหญ่ทัง้บริษัทและพนกังานเป็นส่วนรวม ดงันัน้ พนกังานท่ีผู้ยื่นคําร้องทุกข์ บริษัทผู้ ให้ถ้อยคํา ให้ข้อมูล ให้

ข้อเท็จจริงหรือให้พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องทกุข์ และพนกังานท่ีเป็นผู้ พิจารณาคําร้องทกุข์ เมื่อได้กระทําโดยสจุริตใจ 

แม้จะเป็นเหตใุห้เกิดข้อยุง่ยากประการใดแก่บริษัท ก็ย่อมได้รับการประกนัจากบริษัทวา่จะไม่เป็นเหตหุรือถือเป็นเหตท่ีุจะเลกิ

จ้าง ลงโทษ หรือดําเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายตอ่พนกังานดงักลา่ว 

 

10.4.7 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน บริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภยัในการ

ปฏิบตัิงานและได้บงัคบัใช้กบัพนกังานรวมทัง้ผู้ รับเหมาในงานตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงความจําเป็น

ในการสร้างให้จิตสํานึกด้านความปลอดภยัเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน (Safety in Process) และยงัเป็นสิ่งท่ีต้อง

กระทําเพ่ือให้เกิดการทํางานท่ีปลอดภยัท่ียัง่ยืนอีกด้วย รวมถึงแทรกอยูใ่นระบบความคิดของการทํางานเสมอ บริษัทฯ ได้จดัให้

มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวชิาชีพ ในการดแูลความปลอดภยัในการทํางานของพนกังานในสาํนกังานและหน้างาน บริษัท

ฯ จัดให้มีการปลกูฝังทศันคติและความเข้าใจในการบริหารและดแูลงานความปลอดภยัให้กบัพนกังานทุกระดบัด้วย เพ่ือให้

พนกังานทกุคนมีความรู้ความเข้าใจในการทํางาน และรับทราบถึงข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสิง่แวดล้อมทัง้จากหนว่ยงานของตนเองและหนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้สื่อสารเร่ือง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ในการทํางานโดยผ่านหลายช่องทางเช่นเสยีง

ตามสาย , บอร์ดประชาสมัพนัธ์ , Website , Facebook และ Line เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานได้ตระหนกัถึง

ความสําคญัในการปฏิบตัิงานโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้เป็นการสร้าง

จิตสํานกึให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี ซึ่งจะเห็นได้จากการไมพ่บ

สถิติการบาดเจ็บอนัเกิดจากการทํางานในสาํนกังานและหน้างาน นอกจากนัน้แล้ว ยงัได้จดักิจกรรมรณรงค์ปอ้งกนัและตอ่ต้าน

ยาเสพติด โดยการสุม่ตรวจสารเสพตดิในผู้ปฏิบตัิงานเพ่ือสง่เสริมความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในการทํางาน

ท่ีดีอีกด้วย และบริษัทฯ ยงัคงเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวกบักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ใน

การทําให้สาํนกังานเป็นสาํนกังานปลอดยาเสพติดอยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภยัของโครงการก่อสร้างต่างๆ จัดทํา

รายงานด้านความปลอดภยัประจําโครงการ เพ่ือนําเสนอให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบและประเมินความปลอดภยัในด้านตา่งๆ เช่น 

ความปลอดภยัในการก่อสร้างอาคาร ความสะอาดและสขุอนามยัภายในโครงการและชมุชนข้างเคียง ซึง่จะมีการประเมินอยา่ง

ต่อเน่ืองทกุเดือน โดยให้คณุและโทษกบัผู้ รับเหมา และผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้

รวมรวมผลการประเมิน เพ่ือนําผลการประเมินท่ีได้ไปพฒันา แก้ไข และปรับปรุงนโยบายด้านความปลอดภยัในอนาคต 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้พนกังาน โดยมุ่งเน้นให้พนกังานได้มี

ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลงัท่ี 2 โดยบริษัทฯได้ให้ความสําคญักบัความเป็นอยู่ภายในสํานกังาน ภายใต้ช่ือ Origin Heart 
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Office (OHO) เพ่ือให้บริเวณสถานท่ีทํางานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศท่ีดีเหมาะต่อการปฏิบตัิงาน อีกทัง้บริษัทยงัได้

คํานงึถึงสขุภาพอนามยั ความสะอาดและความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน รวมถึงสวสัดิภาพท่ีดีของพนกังาน 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งบริษัทได้มีแนวทางในการจดัการภายในสํานกังานใหญ่รวมถึงจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้

สอดคล้องกบันโยบายด้านสขุภาพและความปลอดภยัเพ่ิมเติม ดงันี ้

- บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายภายในสํานักงานช่วงเย็นหลังเลิกงาน โดยได้ประสานงานกับ

ผู้ เช่ียวชาญในกิจกรรมตา่งๆมาให้ความรู้ และนําการออกกําลงักาย เช่น การเลน่โยคะ การเต้นซุมบ้า หรือการเต้นแอโรบิคเพ่ือ

สขุภาพ    

- บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมการแขง่ขนักีฬาสี มีการแข่งขนัเก็บคะแนนในรายการตา่งๆท่ีสง่เสริมให้พนกังานได้ออกกําลงั

กาย มีการจดักิจกรรมกีฬาสปีระจําปี  

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ สําหรับพนกังาน เพ่ือให้พนกังานได้ผ่อนคลายจากความเครียด

จากการทํางาน ลดอตัราการเกิดออฟฟิศซินโดรม โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างพนกังานผู้ เช่ียวชาญด้านการนวดผ่อนคลาย คอ บ่า 

ไหล ่โดยเฉพาะ มาประจําท่ีสาํนกังานใหญ่เพ่ือบริการนวดให้กบัพนกังาน 

- บริษัทฯ จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัมากท่ีสดุ ได้แก่ การควบคมุแสงสว่างให้เหมาะสมกบั

การปฏิบตัิงานของพนกังาน ออกนโยบายห้ามวางสิง่กีดขวางบริเวณทางหนีไฟเพ่ือความปลอดภยัหากเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉินขึน้

ภายในอาคาร การจดัโซนสาํหรับรับประทานอาหาร และจดัเก็บอาหารเพ่ือสขุอนามยัท่ีดี 

- การจดัการด้านความสะอาด โดยบริษัทฯ มีการจดัให้ทําความสะอาดบริเวณสาํนกังานทกุวนัทํางานช่วงเช้า และเย็น 

รวมถึงการจดัการขยะ ไมใ่ห้มีขยะท่ีสามารถเนา่เสยีค้างอยูใ่นบริเวณสาํนกังานเกิน 24 ชัว่โมง 

 

10.5 การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และให้

ความสําคญัเร่ืองความเข้าอกเข้าใจในลกูค้า หรือ THE EMPATHY เป็นสําคญั สง่ผลให้การพฒันา SMART PRODUCT และ 

EXCELLENT SERVICE เป็นจุดแข็งในการมดัใจผู้บริโภคในทกุกลุม่ธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีแนวทางหลกัในการพฒันาสองเร่ือง 

คือ 

- Smart Product การผสมผสานเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการอยู่อาศยัอยา่งมีประสิทธิภาพ จะทําให้คนในสงัคม

นัน้ใช้ชีวิตได้ง่าย และมีชีวติท่ีดีขึน้ เน่ืองจากในปัจจบุนั การดําเนินชีวิตสว่นหนึง่มาจากระบบไร้สาย IOT : Internet of 

Thing เราจึงนําเทคโนโลยีและนวตักรรมมาปรับใช้กบัแตล่ะสว่นในอาคาร ทัง้ภายในห้องชดุ และสว่นกลาง ก่อให้เกิด

ความสะดวกสบายอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึน้ โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากความต้องการ และ

พฤติกรรมการอยู่อาศยัของคนเมืองยุคใหม่ (Human Centric Design) เพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตของคนเมืองให้มี

ชีวิตท่ีสมบรูณ์แบบมากกวา่เดิม ผา่นนวตักรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์รูปแบบตา่งๆ ดงันี ้ 

o SMART TECH การนํานวตักรรมมาพฒันา โดยเช่ือมต่อระบบการสื่อสารไร้สายบนเครือข่าย INTERNET 

เพ่ือยกระดบัการใช้ชีวิตให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น “HOME AUTOMATION” ท่ีสามารถควบคมุ
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อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องพกัด้วย APPLICATION และ “INTELLIGENCE FACILITIES” เทคโนโลยี

ในพืน้ท่ีสว่นกลางท่ีทนัสมยั รองรับทกุไลฟ์สไตล์การชีวิตในยคุดิจิตอล 

o SMART ECO การนําแนวคิดการบริหารจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ‘‘ENERGY MANAGEMENT 

SYSTEM’’ เพ่ือสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีตอ่ผู้อยูอ่าศยัให้เกิดประโยชน์สงูสดุจากการใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ ด้วย

การใช้พลงังานทดแทน และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น การใช้ SOLAR CELL จากแสงอาทิตย์สร้างพลงังาน

ไฟฟา้ในพืน้ท่ีสว่นกลาง 

o SMART SECURITY การสร้างความปลอดภยัอยา่งสงูสดุด้วยเทคโนโลยีลํา้สมยั อาทิ VDO DOOR PHONE 

ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีสามารถเห็นหน้า และสนทนาตอบโต้ผู้ มาติดต่อบริเวณ LOBBY  AUTO 

BARRIER GATE ระบบไมกััน้อตัโนมตัิ พร้อมระบบ KEY CARD เข้า-ออกโครงการ PLATE RECOGNITION 

ระบบตรวจจบัทะเบียนรถยนต์อิเลคโทรนิคส์ สาํหรับผู้ เข้าออกโครงการ 

o SMART COMMUNITY การให้บริการท่ีครบวงจร สําหรับรองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตท่ีทันสมัย เช่น CO- 

WORKING SPACE 24 HOURS, COMMUNITY MALL เป็นต้น 

o SMART WELLNESS MEDICIAL ON DEMAND ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้าน

สุขภาพอย่างง่ายดาย ผ่าน PLATFORM ท่ีง่ายเพียงปลายนิว้ในการเข้าถึง MEDICAL HUB กรณีเกิดเหตุ

ฉกุเฉินกบัผู้อยูอ่าศยั หรือต้องการสอบถามข้อมลูทางการแพทย์ในเบือ้งต้น 

 

- Excellent Services มีเป้าหมายในการเป็นผู้ นําด้านการให้บริการ โดยการสร้างมาตรฐานการบริการท่ีสะท้อนความ

เป็นเอกลกัษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงสร้างมาตรฐานการสื่อสาร ฝึกอบรมให้แก่พนกังานท่ีต้องให้บริการลกูค้าในทกุ

กระบวนการ ให้มีความเข้าใจ และสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า 

สามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างรวดเร็วตาม SLA (Service Level Agreement) และเปลี่ยน Pain Point เป็น Gain 

Point ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงสามารถประเมิน และติดตามใหเกิดการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้การบริการได้ตาม

เป้าหมายทัง้ด้านเวลา คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงกิจกรรมเพ่ือลูกบ้าน แผนกลูกค้าสมัพันธ์ 

(Origin Family) ได้ดําเนินการจดักิจกรรมรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลายให้กบัลกูบ้านในโครงการทัง้โครงการพร้อมอยู่ 

และลกูบ้านท่ีซือ้โครงการใหม ่เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั โดยให้ความสําคญักบัทกุกลุม่คน มีการเลอืก

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัทกุเพศ ทกุวยั และทกุกลุม่อาย ุซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 

o กิจกรรมทาํบุญปีใหม่ เป็นกิจกรรมทําบญุ ตกับาตร โดยจดัให้ลกูบ้านในโครงการเน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม ่

เพ่ือความเป็นสริิมงคล และให้ลกูบ้านทกุคนได้เร่ิมต้นปีใหมด้่วยความสขุตามขนบธรรมเนียมไทย 

o กิจกรรม Welcome Home Party เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือเลีย้งต้อนรับลกูบ้านในโครงการพร้อมอยูท่ี่มี

ลกูบ้านเข้าอยูแ่ล้วเกิน 50% ของโครงการ เพ่ือให้ลกูบ้านได้พบปะสงัสรรค์ สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง

บริษัทฯกบัลกูบ้าน และระหวา่งลกูบ้านกบัลกูบ้านด้วยกนั  
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o กิจกรรม DIY ต่างๆ และทาํขนม อาทิ กิจกรรม “เพราะรักออกแบบได้ Decorate your love with icing 

cookies” ร่วมกนัตกแตง่หน้าคกุกีด้้วยรอยลัไอซิ่งเน่ืองในเทศกาลวนัแหง่ความรัก, กิจกรรม “Flower Design 

ใสใ่จ ใสแ่จกนั” ร่วมกนัประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าสกัหลาด เติมเตม็ความสดใสให้กบัครอบครัว กิจกรรม 

workshop String Art กิจกรรมทําขนม เช่น ทําลกูชบุ 

   

 

 

 

 

 

 

 

o กิจกรรมขอบคุณลกูค้า The Memorable Party เป็นกิจกรรมขอบคณุลกูบ้านคนพิเศษท่ีให้การสนบัสนนุ

โครงการของทางบริษัทฯ เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยร่วมรับประทานอาหารเมนท่ีูเลอืกสรรพิเศษสาํหรับ

ลกูค้าคนสาํคญัท่ีมาร่วมงานในวนันีโ้ดยเฉพาะพร้อมพบปะผู้คยุกบัผู้บริหาร บรรยากาศเตม็ไปด้วยความ

อบอุน่ และเป็นกนัเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Concert Origin “Time Machine” เล่น ร้อง ท่องเวลา คอนเสร์ิตใหญ่แหง่ปีท่ีทาง origin จดัมอบให้ลกูบ้าน

เป็นประจําทกุปี แตใ่นปีนีไ้ด้จดัขึน้อยา่งเป็นพิเศษเพ่ือฉลองครบรอบ 10 ปี Origin โดยมีลกูบ้านจํานวนกวา่ 

3,000 คน เข้าร่วมชมคอนเสร์ิตจากศิลปินช่ือดงั เลน่กิจกรรมเพ่ือรับของรางวลัภายในงาน และยงัได้ร่วมเป็น

สว่นหนึง่ของกิจกรรม “โตขึน้หน/ูผมอยากเป็น…” มอบเงินบริจาคให้กบัมลูนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือเด็กและเยาวชน 

ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เพ่ือสานฝันให้น้องๆในมลูนิธิได้มีโอกาส

ทางการศกึษาอีกด้วย 
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o กิจกรรม workshop ทาํกระทงจากโคนไอศกรีม ร่วมสบืสานประเพณีไทยต้อนรับเทศกาลลอยกระทงด้วย

การชวนลกูบ้านโครงการพร้อมอยูม่าทํากระทงจากโคนไอศกรีม ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีชว่ยรักษานํา้และใสใ่จใน

สิง่แวดล้อม 

 

o กิจกรรม Origin Movie Day เป็นกิจกรรมเพ่ือความบนัเทิง มอบความสขุให้กบัลกูบ้าน โดยได้จดัขึน้ทกุไตร

มาส ให้ลกูบ้านทกุโครงการ ทัง้โครงการใหมแ่ละโครงการพร้อมอยู ่ ได้มีสว่นในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็น

กิจกรรมท่ีสามารถเข้าร่วมได้ทกุกลุม่วยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

 

สบืเน่ืองจากปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากดัในปัจจุบนั ได้สง่ผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะในด้านของการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนโดยตรงต่อการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากดั และในขัน้ตอนของการก่อสร้างก็มีความเก่ียวข้องกบัสภาพภมูิอากาศ มลภาวะตา่งๆท่ี

เกิดขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงให้ความสําคญักบัประเด็นด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นอย่างมาก โดยมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นการ

พฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน การออกแบบท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม มีการวิเคราะห์ความเสีย่งและผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมใน

แต่ละกระบวนการของการทําธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล 

ตัง้แตเ่ร่ิมวางแผนในการพฒันาโครงการ การออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง จนไปถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมไปถึงสาํนกังาน

ของบริษัทเอง  
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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  

o ด้านความปลอดภยัโครงการ (SAFETY PLAN)  บริษัทตระหนกัถึงความปลอดภยัในการดําเนินงานในทกุๆ

ขัน้ตอนของการพัฒนาโครงการ ดังนัน้จึงมีการการกําหนดแผนงานท่ีเน้นด้านความปลอดภัยในพัฒนา

โครงการตัง้แตข่ัน้ตอนในการจดัเตรียมพืน้ท่ีก่อนการก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

โดยปรากฎอยูใ่นรายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ รวมถึงระบอุยู่ในสญัญาระหวา่งบริษัท

กบัผู้ รับเหมาทกุราย ในเร่ืองของมาตรการความปลอดภยั ทัง้สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีก่อสร้าง พืน้ท่ีข้างเคียง 

และพนกังานก่อสร้างท่ีจะต้องมีเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ปอ้งกนัในขณะทํางาน หรือสาํหรับบคุคลภายนอกท่ีรับ

อนญุาตให้เข้าพืน้ท่ี นอกจากนีย้งักําหนดให้ทกุโครงการต้องมีแผนป้องกนักรณีเหตฉุกุเฉิน หรืออบุตัิเหตเพ่ือ

เตรียมความพร้อมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

o ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในพืน้ท่ีโครงการและพืน้ท่ี

โดยรอบบริษัทมีการกําหนดมาตรในการดแูลสิง่แวดล้อม เช่น  

-   มาตรการเก่ียวกบันํา้ 

-   มาตรการเก่ียวกบัฝุ่ นละออง 

-   มาตรการเก่ียวกบัต้นไม้ สาํหรับพืน้ท่ีโครงการท่ีมีต้นไม้ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะทําการออกแบบโครงการ

ให้นําเอาต้นไม้มาเป็นสว่นหนึ่งของโครงการ และให้ทางรุกขกรผู้ เช่ียวชาญเข้ามาตรวจสอบและแนะนํา

วิธีการตกแต่ง ดูแลต้นไม้ แทนการตัดหรือโค่นต้นไม้ออกจากพืน้ท่ี โดยมีการนําผลการตรวจสอบมา

ประชุม Site Meeting ทุกสปัดาห์เพ่ือหาแนวทางควบคุม แก้ไข ป้องกัน ตามหลกัการดูแลสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ข้อกําหนดของ EIA หรือมากกวา่ข้อกําหนด ซึ่งจะปรากฏในสว่นท่ี 2 แผนงานด้านความปลอดภยั

ภายในโครงการ (SAFETY INSITE) และสว่นท่ี 3 จดัทําแผนป้องกนัผลกระทบชมุชนตามมาตรการ (EIA) 

รอบโครงการ  

 

10.6.2 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 

 

- บริษัทฯ ตระหนกัถึงการรักษาพืน้ท่ีสีเขียวในโครงการคอนโดมิเนียม ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกของการเร่ิมวางแผนพฒันา

โครงการและการออกแบบ บริษัทฯได้จดัให้มีโครงการอนรัุกษ์ต้นไม้ใหญ่ โดยกําหนดให้โครงการ อนรัุกษ์ต้นจามจรีุ 

Park Thonglor เป็นโครงการต้นแบบ มีการปฏิบัติงานภายใต้คําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่
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โดยเฉพาะ เร่ิมตัง้แต ่การสํารวจราก การตดัรากแขนงผิวดินและรากใหญ่ การกระตุ้นรากใหญ่ การตดัแต่ง ทานํา้ยา

กนัชืน้ การติดตัง้ระบบรดนํา้อตัโนมตัิ และการติดตัง้รัว้อนรัุกษ์ โดยโครงการอนรัุกษ์ต้นจามจุรี Park Thonglor เป็น

โครงการท่ีมีการดูแลต้นไม้อย่างต่อเน่ือง มีแผนการดําเนินโครงการตัง้แต่เดือนเมษายน 2562 มีการติดตามผล 

รายงานสภาพต้นไม้เป็นประจําทกุเดือน จนการก่อสร้างโครงการ Park Thonglor แล้วเสร็จ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้

มีการสํารวจต้นไม้ใหญ่ต้นอ่ืนๆภายในโครงการ Park Thonglor เพ่ือดําเนินการวางแผนอนรัุกษ์ต้นไม้ต้นอ่ืนๆอีกเป็น

จํานวน 15 ต้น  ซึง่จะมีการนําผลการดําเนินงานในโครงการนีไ้ปปรับใช้กบัโครงการอ่ืนๆตอ่ไป 

- การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงานในอาคาร เพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงานในระยะยาว เช่น 

เคร่ืองปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ การเลือกใช้หลอดไฟ LED  เคร่ืองทํานํา้อุ่นรุ่นประหยดัไฟ เพ่ือการประหยดั

พลงังานและคา่ใช้จ่ายของลกูบ้าน การเปลีย่นสขุภณัฑ์ในห้องนํา้ ก๊อกนํา้และฝักบวัให้เป็นแบบประหยดันํา้ ทําให้ใช้

นํา้ในปริมาณท่ีน้อยลง 

- บริษัทฯได้มกีารออกแบบอาคารท่ีทําให้ลมไหลผา่นได้สะดวกยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในบริเวณพืน้ท่ีสว่นกลางของโครงการ 

- บริษัทฯได้มกีารสนบัสนนุให้มีการใช้รถ eco car โดยโครงการมีพืน้ท่ีสาํหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟา้สาํหรับลกูบ้าน 

- มีบริการ sharing scooter เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ลกูบ้านท่ีต้องการเดินทางในระยะทางสัน้ๆ ระหว่างตกึภายใน

โครงการ หรือใช้ในบริเวณโดยรอบโครงการ เพ่ือประหยดัพลงังานท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการใช้นํา้มนั 

- มีการติดตัง้พลงังานทดแทนโซลา่เซลล์ เพ่ือช่วยลดคท่ใาใช้จ่ายสว่นกลางให้กบัลกูบ้าน 

เพ่ือตอบรับกับแนวทางการประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบนัอาคารเขียวไทย ซึ่งปีพ.ศ. 2553 มีการ

จัดตัง้หน่วยงานด้านอาคารเขียวของไทยขึน้ ช่ือว่าสถาบนัอาคารเขียวไทย หรือ Thai Green Building Institute (TGBI) โดย

เป้าหมายหลกัคือ ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และจัดทํามาตรฐานรวมทัง้หลกัเกณฑ์อาคารเขียวของไทยขึน้มาใช้เองเพ่ือ

นํามาใช้แทนเกณฑ์อาคารเขียวท่ีกําหนดมาจากประเทศมหาอํานาจ ลดความเสยีเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ

มีหนว่ยงานในด้านการออกแบบโครงการตามมาตรฐานอาคารเขียว (TREES) ของสถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกบัหมวดงานท่ีเก่ียวข้องตามเกณฑ์การประเมิน

ความยัง่ยืนทางพลงังานและสิง่แวดล้อมสาํหรับการเตรียมความพร้อมการกอ่สร้าง 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 

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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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 

(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. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างจะจัดให้มีการจัดทําประกันภัยสําหรับการก่อสร้าง ( Contractor All risks (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

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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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) 

 ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในด้านการทําประชาสมัพนัธ์ด้าน CSR ของบริษัท  ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจะสง่โครงการ

สมคัรเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์ TREES PRE-NC เพ่ือขอหนงัสือรับรองการผ่านเกณฑ์ของสถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) 

และ บริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก องค์กรธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ( TBCSD)  

10. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะดําเนินการตามมาตรการท่ีได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

ทางด้านสิง่แวดล้อม (EIA) และทําการตรวจสอบติดตามอยา่งเคร่งครัดและสมํ่าเสมอทกุโครงการ  

11. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะบริหารจดัการพืน้ท่ีก่อสร้างให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ใน

เร่ืองของการกองเก็บวสัด ุการจัดการวสัดุเหลือใช้ หรือการนํากลบัไปใช้ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหรือ

สภาพแวดล้อมข้างเคียงทกุโครงการ  

12. ฝ่ายบญัชีและการเงินจะพฒันา Website เพ่ือติดต่อกบัลกูค้าและจดัสง่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้

กระดาษ  

 

10.6.4 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

- โครงการเพ่ิมพืน้ท่ีสเีขียวให้กบักรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้ร่วมกบัสาํนกัสิง่แวดล้อม กรุงเทพมหานคร ปลกูต้นไม้ใน

กิจกรรมปลกูต้นไม้เพ่ิมพืน้ท่ีสเีขยีวเพ่ือลดมลพิษและฝุ่ นละออง บริเวณสวนจตจุกัร เป็นจํานวน 156 ต้น และกิจกรรม 

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลกูต้นไม้เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

บริเวณสวนวชิรเบญจทศั เป็นจํานวน 150 ต้น ซึง่โครงการเพ่ิมพืน้ท่ีสเีขียวนีเ้ป็นการตอ่ยอดโครงการสง่ตอ่ต้นไม้ 

10,000 ต้นเพ่ือสร้างสงัคมเมืองท่ียัง่ยืน และใสใ่จสิง่แวดล้อมตอ่เน่ืองจากปี 2561  

- โครงการ Origin Make It Green เป็นโครงการ Zero Waste ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการลดการใช้ทรัพยากรอย่าง

สิน้เปลือง ลดการใช้ขยะพลาสติกให้ได้มากท่ีสดุ และสนบัสนนุการจดัการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดย

แบง่เป็นโครงการยอ่ย ดงันี ้ 

o โครงการถงุผ้าให้ยืม เป็นโครงการท่ีเกิดขึน้จากการเล็งเห็นวา่พนกังานในสํานกังานใหญ่มีพฤติกรรมการใช้

ถุงพลาสติก single use เป็นจํานวนมาก จึงมีการจดัตัง้จุดให้บริการถงุผ้ายืมแล้วคืนในบริเวณต่างๆของ

สาํนกังาน เพ่ือให้พนกังานได้หยิบไปใช้ ลดการใช้ถงุพลาสติก และนอกจากการจดัตัง้จดุให้บริการยืมถงุผ้า
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ให้กบัพนกังานแล้ว บริษัทฯยงัได้จดัตัง้จดุให้บริการยืมถงุผ้าท่ีโครงการคอนโดมิเนียมท่ีเป็นโครงการต้นแบบ

อีกด้วย  

o โครงการต้นแบบการจดัการขยะ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากปัญหาขยะท่ีเกิดขึน้ จึงได้จัดให้มี

โครงการต้นแบบในด้านการจดัการขยะ โดยเร่ิมต้นท่ีสาํนกังานใหญ่ โดยมีการจดัให้คดัแยกขยะ รับบริจาค

ขยะท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลต่อได้ เช่น ฝาขวดนํา้พลาสติก หลอด ปฏิทิน และได้ขยายผลไปยงัโครงการ

คอนโดมิเนียมของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการคดัแยกขยะ จัดอบรมร่วมกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์ใน

หวัข้อ Green & Clean คอนโดสะอาดปลอดเชือ้ และนอกจากนีย้งัได้ร่วมกบั ซโีร่ เวสท์ โยโล องค์กรท่ีจดัตัง้

ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ในการจดัการขยะพลาสติก และขยะเศษอาหาร เพ่ือจดั Workshop ให้ความรู้ และ

สาธิตวิธีการรีไซเคิลขยะพลาสติก ท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสํานึกของพนักงานและลูกบ้านใน

โครงการ ในเร่ืองการคดัแยกขยะ  

o โครงการส่งต่อของท่ีไม่ใช้แล้ว เป็นโครงการท่ีเกิดขึน้จากการท่ีบริษัทฯมีสิ่งของท่ีไม่ได้ใช้งานต่อ จึงนํา

สิ่งของเหล่านัน้ไปบริจาคให้กบัชุมชน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยัท่ีอยู่โดยรอบโครงการของบริษัทฯ เช่น 

โมเดลแบบจําลองคอนโดมเินียมท่ีใช้ประกอบการขาย โดยจะมีการใช้งานตลอดระยะเวลาท่ีประชาสมัพนัธ์

และขายโครงการ ซึ่งหลงัจากจบขัน้ตอนการขายโครงการแล้ว แบบจําลองนีก็้จะถูกนําไปทิง้ ไม่ได้ใช้

ประโยชน์ต่อ บริษัทฯจึงเล็งเห็นว่า ยงัมีสถาบนัการศึกษาท่ีสามารถนําแบบจําลองนีไ้ปใช้ประโยชน์ทาง

การศึกษาต่อได้ จึงได้เกิดโครงการสง่ต่อโมเดลแบบจําลองคอนโดมิเนียมให้กบัมหาวิทยลยัเกษตรศาสตร์ 

จํานวน 2 ชุด นอกจากนีย้งัมีการมอบเคร่ืองสขุภณัฑ์สภาพดีท่ีเหลือใช้จากการรือ้ถอนห้องตวัอย่างให้กับ

โรงเรียนวดัไตรสามคัคี จงัหวดัสมทุรปราการ  

- บริษัทฯร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น โครงการวิ่งสร้างเมือง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยสนบัสนุนเงินเป็นจํานวน 250,000 บาท โดยรายได้ส่วนหนึ่งของโครงการจะนําไป

พฒันาสร้างสรรค์สิง่ท่ีมีประโยชน์ตอ่เมืองเพ่ือการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ด้วยการเพ่ิมพืน้ท่ีสเีขียวในพืน้ท่ีบางกระเจ้า ซึง่

เป็นพืน้ท่ีสเีขยีวขนาดใหญ่เป็นปอดของเมืองกรุงเทพมหานคร และได้ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ท่ี

จัดขึน้โดยเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ จังหวดัสมุทรปราการ เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท และเก็บรวบรวมขวดนํา้

พลาสติกเพ่ือมอบให้กบัเทศบาลตําบลสาํโรงเหนือได้นําไปรีไซเคิลตอ่  

 

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 

นอกเหนือจากนโยบายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อยา่งครบวงจร ให้การบริการท่ีดีท่ีสดุภายใต้แนวคิด The Empathy 

แล้ว บริษัทฯ ยงัได้เล็งเห็นความสําคญัของการพฒันาคณุภาพสงัคม และชุมชนท่ีดีไปพร้อมๆกนั เพราะบริษัทฯเช่ือว่า ชมุชน

และสงัคมท่ีดีจะก่อให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยบริษัทได้สนบัสนนุการทํากิจกรรมต่างๆเพ่ือสง่เสริมให้บคุลากรในสงัคม 

และชุมชนมีคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยสนบัสนนุกิจกรรมให้กบัทกุกลุม่คนในสงัคม ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียน ตัง้แต่

เด็ก ไปจนถึง กลุม่ผู้สงูวยั ให้ทกุคนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากกระบวนการ

ผลิตสินค้าและบริการโดยตรงหรือไม่ ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัทกุกลุม่อยา่งเท่าเทียมกนั โดยกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ
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เพ่ือช่วยเหลือและพฒันาสงัคมตลอดปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมทางด้าน CSR เพ่ือสนบัสนุนการพฒันา

คณุภาพชีวิตและสงัคม โดยมีรายละเอียดพอสงัเขป ดงันี ้

 

- โครงการ  “Origin สานฝัน พฒันาโรงเรียน” เป็นโครงการท่ีบริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุการพฒันาโรงเรียนท่ีขาดแคลน

โอกาสในการพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดี ทัง้สภาพแวดล้อม ภมูิทศัน์ รวมถงึแหลง่การเรียนรู้ตา่งๆ ภายในโรงเรียน ซึง่

สง่ผลตอ่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลงัท่ีสองของนกัเรียนในการดําเนินชีวิต ทาง

บริษัทฯ เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการมีสภาพแวดล้อมท่ีดใีนโรงเรียน จึงได้ร่วมกบัพนัธมิตรทางการค้า พนกังาน 

และลกูบ้าน ในการร่วมทําความดี พฒันาโรงเรียน ซอ่มแซมตกึอาคาร และพฒันาแหลง่เรียนรู้ พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์

โดยรอบของโรงเรียนในนา่อยูม่ากยิง่ขึน้  ซึง่ถือเป็นโครงการท่ีทําอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2561 โดยในปี 2562 ท่ีผา่นมา 

บริษัทฯ ได้ร่วมสง่มอบสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กบัเด็กและเยาวชน รวมจํานวนทัง้สิน้ 2 โรงเรียน คือ  

o โรงเรียนอนบุาลวดัผอ่งพลอย ร่วมปรับปรุงอาคารเรียน สนามเด็กเลน่ สวนพกัผอ่นหยอ่นใจ และมอบ

อปุกรณ์การเรียน ของใช้ท่ีจําเป็นให้กบันกัเรียน  

o โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง ร่วมปรับปรุงอาคารเรียน ติดตัง้รัว้กนัตกและไฟสอ่งสวา่งตามจดุตา่งๆ เพ่ือดแูลด้าน

ความปลอดภยัของนกัเรียน ร่วมปรับปรุงภมูิทศัน์ และมอบอปุกรณ์การเรียน ของใช้ท่ีจําเป็นให้กบันกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จดัทําโครงการ “สงกรานต์นีพ่ี้ให้น้อง” ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือให้พนกังานได้ร่วมกนัทําความดี กลบัไปพฒันาบ้านเกิด

ของตนในช่วงวนัหยดุสงกรานต์ โดยในปีนี ้ จดัให้มีการมอบหนงัสอื และสือ่การเรียนการสอนให้กบัโรงเรียนในบ้าน

เกิดของพนกังานจงัหวดัตา่งๆ รวมมลูคา่ 90,000 บาท   
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- รับอปุการะเดก็และเยาวชนด้อยโอกาสแบบระยะยาวจากมลูนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือเดก็และเยาวชน ในพระราชปูถมัภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จํานวน 20 คน ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยเป็นเด็กนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี4 และประถมศกึษาปีท่ี5 ท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่เป็นพืน้ท่ีตัง้ของบริษัทฯ นอกจากการให้

ทนุการศกึษาและคา่ใช้จา่ยในทกุๆ เดอืน บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุอปุกรณ์การเรียน ชดุนกัเรียน ให้เด็กและเยาวชนใน

อปุการะอีกด้วย 

- สนบัสนนุโครงการคลงัอาหารในครัวเรือน มอบพนัธ์ุสตัว์ พนัธ์ุพืช และเคร่ืองมือการเกษตรให้แก่เดก็และเยาวชนท่ี

ยากจนในตา่งจงัหวดัของมลูนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือเด็กและเยาวชน ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี เพ่ือสร้างแหลง่อาหารท่ียัง่ยืน และเพ่ิมพนูรายได้ในครัวเรือน เพ่ือนํารายได้ไปเป็นทนุการศกึษาใน

อนาคต เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จดัโครงการ “ออริจิน้จดุประกายฝัน สร้างนกัวิศวกรตวัน้อย” ครัง้ท่ี 2 ณ โรงเรียนวดัไตรสามคัคี จงัหวดัสมทุรปราการ 

เพ่ือเน้นการให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมพืน้ฐานแก่เด็กชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีอยู่ในวยัความคิดสร้างสรรค์และอยู่

ในช่วงค้นหาความชอบของตนเอง จํานวน 62 คน 

 

- บริษัทฯได้จดัให้มีการประกวดการออกแบบพืน้ท่ีสว่นกลางคอนโดมิเนียม “Origin Creative Contest” ภายใต้แนวคดิ 

"Gen-Z : The Origin Condominium" โดยเปิดโอกาสให้นิสิต/นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร่วมสง่ผลงานออกแบบ

เพ่ือชิงเงินรางวลัรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งโครงการนีจ้ัดขึน้เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต/นกัศึกษาได้มีโอกาสพฒันา
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ศกัยภาพด้านการออกแบบ ซึ่งจะมีการจดั Workshop และมีการ Coaching โดยทีมสถาปนิกมืออาชีพของบริษัทฯ 

ให้กบัน้องๆท่ีเข้าประกวด ซึ่งบริษัทเช่ือว่า เราสามารถพฒันาน้องๆนกัศึกษาท่ีเป็นกําลงัสําคญัหลกัของประเทศให้

เติบโตขึน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากบคุลลากรมืออาชีพภายในบริษัท 

 

 

 

 

 

- บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการพฒันาเยาวชนท่ีอยูบ่ริเวณโดยรอบโครงการของบริษัทฯ เพ่ือสง่เสริมการใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสขุภาพอนามยัท่ีดีให้กับเยาวชน และส่งเสริมการพฒันาเยาวชนในโครงการ

เพ่ือให้มีโอกาสได้รับทนุโควต้านกัฟุตบอลโรงเรียนและสโมสรต่างๆ อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาชุมชนและประเทศชาติ

สืบไป บริษัทฯ จึงได้ร่วมสนบัสนุนจัดทําชุดฟุตบอล อุปกรณ์เพ่ือการฝึกซ้อม และตู้ นํา้ดื่ม มอบให้กับศูนย์ฝึกกีฬา

ฟตุบอล แบร่ิง 19 รวมเป็นจํานวนเงิน 94,240 บาท  

 

 

 

 

 

- ร่วมสนบัสนนุ สมทบทนุให้กบัโครงการ Friend for Life ของธนาคารทิสโก้ ประเทศไทย เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 

บาท ซึง่เป็นโครงการท่ีนําเงินไปจดัซือ้อปุกรณ์การแพทย์ให้กบัโรงพยาบาลท่ีขาดแคลน  

- บริจาคเงินให้กบัสถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ มลูนิธิรามาธิบดี เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท เพ่ือจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์

ทางการแพทย์ และสมทบทนุผู้ ป่วยอนาถา  

- บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุก

กระบวนการของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล 
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10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้ จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อ สังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย  

 

จากแนวความคิด Smart Product การผสมผสานเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการอยู่อาศยัอยา่งมีประสทิธิภาพนัน้ 

ทําให้เกิดการให้ความสาํคญักบัการพฒันานวตักรรมตา่งๆท่ีจะตอบโจทย์การบริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทฯจึงได้สร้าง

แอพลิเคชัน่ช่ือ Origin Connect ซึ่งเป็นการนําเร่ืองเทคโนโลยีเข้ามาประยกุต์กบัการบริการลกูค้าเพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การอยู่อาศยัและการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ให้มากท่ีสดุ โดยสามารถทําได้ตัง้แต่การรับข้อมูลข่าวสารจากทางบริษัท การ

ตรวจเช็คข้อมลูงวดการผ่อนดาวน์ การแจ้งซ่อม การแจ้งทําความสะอาด แจ้งเหตฉุกุเฉิน การรับสว่นลด Privilege ต่างๆ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกให้กบัลกูบ้านได้รับการบริการอยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ 

นอกจากการพฒันาแอพลเิคชัน่สาํหรับลกูบ้านแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ให้ความสาํคญักบัพนกังาน โดยมีการพฒันาระบบ

ท่ีใช้ภายในบริษัทฯเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับพนักงานอีกด้วย โดยใช้ช่ือว่า MyOrigin ซึ่งจะมีตัง้แต่ข้อมูลส่วนตัว ท่ี

พนกังานสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เอง โดยคํานึงถงึสิทธิของพนกังานในการเปิดเผยข้อมลู เช่น เบอร์โทรศพัท์สว่นตวั ข้อมลู

ด้านการศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารท่ีสําคญัลงบนระบบ เป็นช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ

ไอเดียใหม่ๆ  สามารถประเมินผลผา่นระบบ มีการจดัทําระบบการลา ระบบการจองรถและห้องประชมุผา่น MyOrigin ท่ีมีความ

สะดวกและรวดเร็ว พนกังานสามารถเข้าระบบเพ่ือใช้งานคําสัง่ตา่งๆได้แม้ไม่ได้อยูใ่นสาํนกังาน สง่ผลให้เกิดประสทิธิภาพการ

ทํางานท่ีดีขึน้ การสือ่สารภายในองค์กรดีขึน้  
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11.      การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 

 ในปี 2562 ธุรกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจและและการแขง่ขนัท่ีเพ่ิม

สงูขึน้ บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืนร่วมกนัทัง้ธุรกิจ พนกังาน และสงัคม มีการให้ความสาํคญัตอ่การ

พฒันาท่ียัง่ยืน นวตักรรมและระบบการจดัการท่ีดี ทัง้ในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทยดึมัน่

ในการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกั

ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุภาคสว่น รวมทัง้ให้ความสาํคญัในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบ

ภายใน เน่ืองจากเป็นกลไกท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจบรรลตุามเปา้หมายท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

11.1    การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในเร่ืองการควบคมุภายใน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการความเสี่ยงและเป็น

กระบวนการท่ีช่วยให้การดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้สร้างระบบการควบคุม

ภายในขึน้อย่างรัดกุมตามกรอบการควบคมุภายในแบบบูรณาการ หรือ COSO Internal Control - Integrated Framework  

(COSO 2013)  ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่งประกอบด้วย  5 

องค์ประกอบ และ 17 หลกัการ สรุปได้ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

• สภาพแวดล้อมการควบคมุเป็นโครงสร้างพืน้ฐานสําคญัในการนําการควบคุมภายในไปปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร 

บริษัทฯ ยึดหลกัการปฏิบตัิงานด้วยความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณต่อองค์กร คู่ค้า ลกูค้า และผู้มีสว่นได้

เสียทกุฝ่ายซึ่งเป็นสว่นสําคญัให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ จึงได้มีการประกาศนโยบาย/ข้อพึงปฏิบตัิ

หรือจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นมาตรฐานพึงปฏิบตัิสําหรับบคุคลากรของบริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย อาทิ

เช่น นโยบายจรรยาบรรณ นโยบายในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

นโยบายสารสนเทศ นโยบายการแจ้งเบาะแสการทจุริต/ประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวน

และปรับปรุงนโยบาย/แนวปฏิบตัิต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ จัดเก็บไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.origin.co.th เพ่ือสื่อสารสู่บุคคลภายนอก นอกจากนีค้ณะกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงูยงัเป็นแกนนําสาํคญัในการประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

• บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กรโดยคํานึงถึงหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยกําหนดบทบาทหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ผ่านมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน กรอบอํานาจอนุมัติ เป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และ

พนกังานทกุระดบัยึดถือปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ภายใต้การ

กํากบัดแูลของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ มีประสบการณ์ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 

• บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเน้นรักษาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพ สนบัสนนุให้

สืบทอดตําแหน่งและหน้าท่ีงานท่ีสําคญั เพ่ือทดแทนเมื่อเกิดการขาดแคลนบุคลากรในตําแหน่งงานนัน้ๆ ได้

อย่างเหมาะสมและทนัต่อเวลา อีกทัง้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมในการสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนักงานท่ีมี

ความสามารถ และมีผลงานท่ีโดดเด่น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้พนกังานมองเห็นคณุค่าในตนเอง เกิดความ

ภาคภมูิใจและรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ในความสาํเร็จขององค์กร 
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• บริษัทฯ มีกระบวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนดของหน่วยงานต่าง ๆ 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลประเมินโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมทัง้มี

ช่องทางแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีขัดต่อจรรยาบรรณท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เพ่ือให้รับข้อร้องเรียน และมีการดําเนินการอยา่งทนัเวลาด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกบัผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการบริหารความเสี่ยงควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจ โดยนํากระบวนการบริหารความเสีย่ง

มาบรูณาการร่วมกบักระบวนการบริหารจดัการ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงนัน้เป็นสว่นหนึ่งของการกระบวนการบริหารงาน 

และได้กําหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากลของ The Committee Of Sponsoring Organization Of Tread 

way Commission (COSO) เพ่ือใช้สื่อสารให้พนกังานทุกคนเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีส่วนรวมในการ

บริหารจดัการกบัความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ การวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยงของบริษัทฯ จะคํานึงถึงปัจจยัภายใน 

และปัจจัยภายนอก และมีการทบทวนเมื่อปัจจัยเหล่านัน้มีการเปลี่ยนแปลง และการระบุความเสี่ยงนัน้จะพิจารณาให้

ครอบคลมุความเสี่ยงทกุ ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยทุธ์ ด้านปฏิบตัิการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบงัคบั ด้านเทคโนโลยี ไปจนถึงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทําหน้าท่ีประเมินผล ติดตามการบริหาร

จดัการความเสีย่ง และรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริษัททกุ ๆ ไตรมาส 

(อา่นรายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัข้อการบริหารความเสีย่ง) 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

• บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดมาตรฐาน/คู่มือการ

ปฏิบตัิงานและได้กําหนดจดุควบคมุภายในท่ีสําคญัอยา่งเหมาะสม สําหรับกระบวนงานหลกั หรือกระบวนการ

ทํางานท่ีมีความซบัซ้อน รวมทัง้มีการทบทวนมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานจริง

อย่างสมํ่าเสมอ และสื่อสารให้กบัพนกังานทกุคนรับทราบโดยทัว่กนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยึดหลกัการปฏิบตัิงาน

บนพืน้ฐานของความซื่อตรง โปร่งใส และรับผิดชอบตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสยี จึงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบั

ดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิ นโยบายจรรยาบรรณ นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทําผิด นโยบาย/หลกัเกณฑ์การทํารายการระหวา่งกนั

ของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

เพ่ือให้พนกังานทกุคนรับทราบและนําไปยดึถือปฏิบตัิ 

• บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย จึงได้เข้าเป็นสมาชิกในแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และในเดือน

สิงหาคมท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองในโครงการดงักล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการ

กํากบัดแูลกิจการด้วยความโปร่งใส และพร้อมสง่เสริมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในการดําเนินธุรกิจให้มี

อยา่งตอ่เน่ือง 
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

• บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุการดําเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ยึดหลกัข้อมลูครบถ้วน มีคณุภาพ 

และทนัต่อเวลา โดยมีฝ่ายพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอยให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ พร้อมแก้ไขปัญหา

อย่างรวดเร็ว และเพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรมีระบบระเบียบ บริษัทฯ จึงได้กําหนด

นโยบายเก่ียวกบัการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลมุตัง้แต่การใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ การจดัเก็บและการใช้ข้อมลู เพ่ือให้พนกังานทกุคนรับทราบและ

นําไปปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

• บริษัทฯ มีกระบวนการสือ่สารนโยบาย/ประกาศตา่ง ๆ ภายในองค์กร ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการ

จดักิจกรรมเพ่ือให้พนกังานเข้ามามีสว่นร่วม เพ่ือให้พนกังานทกุคน รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รับทราบ วตัถปุระสงค์ 

แนวปฏิบตัิท่ีบริษัทฯกําหนด และนําไปปฏิบตัิอยา่งถกูต้อง 

• บริษัทฯ สื่อสารข้อมูลข่าวสารกับผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมี

ช่องทางสาํหรับผู้ ท่ีมีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ในการให้ข้อมลูคําแนะนําเก่ียวกบับริการ

หรือผลิตภัณฑ์ ทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ Call Center 020 -300-000 หรือหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.origin.co.th) สําหรับการแจ้งเบาะแสการฉ้อฉล หรือการทจุริตภายในบริษัทฯ สามารถแจ้งได้ท่ีช่องทาง

การร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ หรือผ่านทางจดหมาย ตามท่ีอยู่ของบริษัทออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด

(มหาชน) ชัน้ 20 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขท่ี 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 โดยข้อมลูท่ีผู้ ร้องเรียนได้แจ้งเข้ามาจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ต่อไป โดยบริษัทฯ จะให้ความ

คุ้มครองสทิธิแก่ผู้ ท่ีให้เบาะแสแก่บริษัทฯ 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

• บริษัทฯ กําหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทําหน้าท่ีตรวจติดตามการ

ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีบริษัทฯกําหนด และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

พร้อมทัง้เป็นหน่วยงานท่ีให้คําแนะนํา คําปรึกษา และเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญในการกํากับให้ทุก

หนว่ยงานปฏิบตัิตามนโยบาย/ระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนด 

• บริษัทฯ กําหนดให้มีในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน และเป้าหมายท่ีกําหนดในการประชุม

ผู้บริหารทุกสปัดาห์ และนําเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทสมํ่าเสมอทุกเดือน ซึ่งในปี 2562 มีการจดั

ประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้จํานวน 11 ครัง้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินของสาํนกังาน

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนําเสนอในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 

เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ

ข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สามารถปอ้งกนัรักษาและนําทรัพย์สนิไปใช้เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ มีการ
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จดัทํารายงานทางการเงินท่ีถกูต้องเช่ือถือได้ รวมทัง้ได้เปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด 

• ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อีวาย จํากดัซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 ท่ีผ่านมาได้ทําการสอบ

ทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2562 ของผู้สอบบญัชี ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานการ

สอบบญัชีวา่ไมพ่บสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่ข้อมลูทางการเงินไม่ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีโดยสอดคล้อง

กบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

11.2     การตรวจสอบภายใน 

• บริษัทฯ ให้ความสําคญัและมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการบริหารงาน 

จึงจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ี

ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย/แนวปฏิบตัิ ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การดําเนินงานท่ีบริษัทฯ 

กําหนดไว้ ให้คําแนะนําเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานในเชิงสร้างสรรค์ ดําเนินการติดตามการแก้ไข พร้อม

ทัง้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 

• ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 5/2562 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ได้อนมุตัิจดัจ้าง บริษัท ไอ.เอ.

พี. อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบงานโครงการก่อสร้างแนวสงู และระบบการควบคุม

ภายในในการพฒันาระบบงาน เน่ืองจากมีทีมงานท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านดงักลา่ว เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบ

การควบคมุและการบริหารโครงการก่อสร้างและกระบวนการควบคุมภายในในการพฒันาระบบงานเพียงพอ 

เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 
 

11.3     การบริหารความเสี่ยง  

การบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีจะช่วยสง่เสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และ

เปา้หมายท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม ทัง้ยงัชว่ยให้บริษัทฯ 

เติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน บริษัทฯ จึงได้นํากรอบข้อกําหนดและแนวทางบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ The 

Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) หรือ “COSO ERM” มาประยุกต์ใช้ โดย

คณะกรรมการบริษัทได้กํากับดแูลให้บริษัทฯ ดําเนินงานตามนโยบาย และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทัว่ทัง้

องค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งครอบคลมุทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัปฏิบตัิงาน เพ่ือบริหารจดัการความเสี่ยง

ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ปัจจบุนัโครงสร้างการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรของบริษัทฯ มีดงันี ้

1. กรอบการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้การบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมปีระสทิธิภาพและเป็นระบบ 

สามารถตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทนัเวลา มีความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ 

ท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้สามารถใช้ประโยชน์จากความเสีย่งเพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กําหนด

กรอบบริหารความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วย 
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1) การกาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทัง้ในระดบัองค์กร และระดบัหนว่ยงานให้สอดคล้องกบัความเสีย่งท่ียอมรับ

ได้ (Risk Appetite) ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวน วตัถปุระสงค์ เป้าหมายในการดําเนินงาน 

และระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ เป็นประจําทกุปี  

2) การระบุปัจจัยเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ แล้วสง่ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของ

องค์กร ทัง้ท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น กระบวนการทํางาน บุคลากร และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น ปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การเปลีย่นแปลงกฎหมาย ข้อบงัคบั เป็นต้น 

3) การประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดของความเสีย่งนัน้ ๆ  ร่วมกบัผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้หาก

เกิดเหตกุารณ์ความเสี่ยง รวมทัง้ประเมินความสมัพนัธ์ระหว่างผลกระทบของความเสี่ยงหน่ีง ๆ ท่ีอาจสง่ผลต่อความ

เสีย่งอ่ืน 

4) การตอบสนองต่อความเสี่ยง กําหนดวิธีการจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสําคญั/ความรุนแรงของแต่

ละความเสีย่งโดยคํานงึถึงต้นทนุและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการดําเนินการ 

5) การกาํหนดกิจกรรมควบคุม หรือแผนงานจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

6) การติดตาม ให้มีการดําเนินการตามกิจกรรมควบคมุหรือแผนงานจดัการความเสี่ยงท่ีได้กําหนดไว้ โดยมีการรายงาน

ผลการบริหารความเสี่ยงให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

รับทราบ 
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2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้จดัโครงสร้างการบริหารความเสีย่งให้เหมาะสม สอดคล้องกบัโครงสร้างขององค์กรซึง่ประกอบธุรกิจหลกั

โดยการถือหุ้นในบริษัทในกลุม่ (Holding) บริษัทฯได้กําหนดให้ทุกบริษัทฯในกลุม่มีการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรอย่าง

เป็นระบบ โดยคณะกรรมการบริษัทของแตล่ะธุรกิจทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของกลุม่ธุรกิจท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้

 

3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นท่ีต้องนําระบบการบริหารความเสี่ยงตาม

มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท่ีจะรับมือกบัเหตกุารณ์/ความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้ หรือ

ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่การดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้สนบัสนนุและพฒันาการดําเนินงานทางด้านระบบการบริหารความ

เสีย่งของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

1) กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนกังานทุกระดับท่ีต้องตระหนกัถึงความเสี่ยงท่ีมีในการ

ปฏิบตัิงานในหนว่ยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสาํคญัตอ่การบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในด้านตา่ง 

ๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2) ให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่งองค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบตัิสากล เพ่ือให้เกิดการบริหารจดัการ

ความเสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งมีประสทิธิภาพ เกิดการพฒันาและมี

การปฏิบตัิงานด้านการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรในทิศทางเดียวกนั โดยนําระบบการบริหารความเสีย่งมาเป็นสว่น

หนึ่งในการตดัสินใจการวางแผนกลยทุธ์ แผนงาน และการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย รวมถึงการมุง่เน้นให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ท่ีกําหนดไว้เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบตัิงานและ

สร้างความเช่ือมัน่ของผู้ เก่ียวข้อง 
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3) มีการกําหนดแนวทางปอ้งกนัและบรรเทาความเสีย่งจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเพ่ือหลกีเลีย่งความ

เสยีหายหรือความสญูเสยีท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ 

4) สง่เสริมและพฒันาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และสนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดบัสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทัว่ถึง

ตลอดจนการจดัระบบการรายงานการบริหารความเสีย่งให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และกํากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการ

บริหารความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสําคญัตอ่การบริหารความเสี่ยง และ

ปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหน้าท่ีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และ

ระบบบริหารความเสี่ยง รวมทัง้นโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ข้อกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กําหนดแนวทางในการบริหารความเสีย่ง พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบบริหารความเสีย่ง เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัิของ

บริษัทฯ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สนบัสนุนให้มีการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงให้กบั

พนกังานทุกระดบัและให้มีผลในทางปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้ให้ความเห็น/ข้อแนะนํา/ให้คําปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และ

รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานอาํนวยการและผู้บริหาร 

จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนด พิจารณากําหนดกลยุทธ์และ

กําหนดให้มีการจดัทําและติดตามแผนบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร กําหนดและมอบหมายความรับผิดชอบความเสีย่ง (Risk 

Owner) พิจารณาและกําหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เพ่ือนําเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริษัท สื่อสารและพฒันา

วฒันธรรมองค์กรท่ีตระหนกัรู้ถึงความเสีย่ง รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ เช่น มาตรการตอ่ต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบงัคบัระเบียบปฏิบตัิและข้อกําหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owners) 

รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง กําหนดมาตรการ/กิจกรรมท่ีใช้ในการจดัการความเสี่ยง วิเคราะห์ 

Cost – Benefit ของแต่ละทางเลือก ติดตามผลการประเมินความเสี่ยง และนําเสนอต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

พฒันาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้คําแนะนํา ปรึกษา และจัดอบรมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง เพ่ือนําไปสูก่ารสร้างวฒันธรรมองค์กร ประสานงาน และติดตามผลการบริหารความเสีย่ง

จาก Risk Owners และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดทํารายงานความเสี่ยงเสนอฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

มีหน้าท่ีในการตรวจสอบและสอบทานกระบวนการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิท่ีบริษัทฯ กําหนด/

แนวปฏิบตัิท่ีดี กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน/การจดัการความ

เสีย่งท่ีเพียงพอและเหมาะสม และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้สภาวการณ์ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งถือเป็นตวัแปร

สาํคญัก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงความเสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่เปา้หมายท่ีบริษัทฯวางไว้ บริษัทฯจึงดําเนินธุรกิจด้วยความ

รอบคอบ และให้ความสําคญัในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้ทบทวนความเสี่ยง โดยพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจยั

เสี่ยงทัง้ภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้และมี

ผลกระทบการดําเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ปรับปรุงคูม่ือการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO ERM 2017 สื่อสารให้ผู้บริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวข้อง

ทกุคน เข้าใจและตระหนกัถึงความสําคญั และนําหลกัการบริหารจดัการความเสี่ยงบรูณาการเข้ากบักระบวนการทํางานหลกั 

และยงัสง่เสริมให้พนกังานมสีว่นร่วมในการคิด วิเคราะห์ หามาตรการในการจดัการกบัความเสีย่ง เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

ดําเนินงาน และบรรเทาความเสีย่งจากการดําเนินงาน เพ่ือปอ้งกนั/ลดความสญูเสยีท่ีอาจเกิดขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัพฒันา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยัสําหรับใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้พนกังานท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึง

แหลง่ข้อมลูท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องในกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น/

ข้อแนะนําโดยหารือร่วมกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการผลประเมินความเสี่ยงและแนวทางบริหารจดัการความเสี่ยง เพ่ือรายงาน

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท กรณีความเสีย่งใดท่ียงัไมส่ามารถจดัการให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ฝ่าย

จัดการจะต้องนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง/มาตรการบริหารความเสี่ยงร่วมกนั คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งจะติดตามผลการจดัการความเสีย่งนัน้จนกวา่ความเสีย่งจะอยูใ่นระดบัท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้ 

นอกจากนีเ้พ่ือให้การบริหารงานและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส ภายใต้หลกัการกํากบัดแูลท่ีดี บริษัท

ฯ ได้สร้างกระบวนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Collective Action Coalition : CAC) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และได้ผา่นการรับรอง (CAC Certified) ในโครงการดงักลา่วแล้วเมื่อวนัท่ี 8 สงิหาคม 2562 ท่ีผา่นมา 

(ดรูายละเอียดในหวัข้อการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่) 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและกาํกับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอืหุ้น 

 

7.1 หุ้นสามัญ 

 

 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,545,776,222.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนและเรียก

ชําระแล้วจํานวน 1,226,430,865 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 3,091,552,445หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท โดย

แบง่เป็นทนุ 

1. หุ้นสามญัจํานวน 2,452,861,730 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชําระแล้วจํานวน 1,226,430,865 บาท 

2. หุ้นสามญัจํานวนไมเ่กิน  638,690,715 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ 

1. เป็นหุ้นสาํหรับการรองรับการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant : ORI-WB) จํานวน 8,865,130 หุ้น  

2. เป็นหุ้นสาํหรับการรองรับการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ORI - W1) จํานวน 609,860,985 หุ้น 

3. เป็นหุ้นสาํหรับการรองรับการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย (ESOP Warrant : ORI-WC) จํานวน 11,964,600 หุ้น 

4. เป็นหุ้นสาํหรับการรองรับการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย (ESOP Warrant : ORI-WD) จํานวน 8,000,000 หุ้น 

 

7.2   ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 

7.2.1 มติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560  ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน13,500,000 หน่วย โดยกําหนดจะจัดสรรให้แก่กรรมการ 

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 
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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) 

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
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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  

 

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
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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  

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้ 

สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็น หลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในปี 2560 การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WB ในเดือนกันยายน รวมทัง้สิน้ 1,055,730.00 หน่วย คิดเป็น 

1,055,730.00  หุ้น  

ในปี 2561 การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ ในเดือนมีนาคมและ เดือนกนัยายน รวมทัง้สิน้ 4,008,985.00 หนว่ย 

คิดเป็น 4,008,985.00 หุ้น 

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

ท่ีผ่านมา การจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว กระทบต่อราคาและอตัราการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WB ตามเง่ือนไขท่ี

ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ และมีการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WB  

จํานวน 421,7643 หุ้น รวมมีจํานวนหุ้นคงเหลอืท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ จํานวน  12,652,928 หุ้น : บริษัทฯแจ้งปรับอตัราและราคาการ

ใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.5 หุ้นสามญั 

ราคาใช้สทิธิ 6.7160 บาทตอ่หุ้น 

ในปี 2562 การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ในเดือนมีนาคมและ เดือนกนัยายน รวมทัง้สิน้ 2,525,200 หน่วย คิด

เป็น 3,787,798 หุ้น คงเหลอืท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ จํานวน  5,910,085 หนว่ย หรือคิดเป็น 8,865,130 หุ้น 

7.2.2 มติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560   เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (ORI-W1) จํานวน 406,574,337 หนว่ย เพ่ือจดัสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering ในอตัราสว่นการจดัสรรท่ีหุ้นสามญัเดิม (มลูค่า

หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จํานวน 4 หุ้นตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้
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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

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
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ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วน

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ โดยผู้ใช้สทิธิไมใ่ชผู่้ 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 

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

ท่ีผ่านมา การจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว กระทบต่อราคาและอตัราการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 ตามเง่ือนไขท่ี

ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ และมีการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-W1  

จํานวน 203,286,995 หุ้น รวมมีจํานวนหุ้นคงเหลอืท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ จํานวน  11,964,600 หุ้น : บริษัทฯ แจ้งปรับอตัราและราคา

การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.5 หุ้น

สามญั ราคาใช้สทิธิ 12.7320 บาทตอ่หุ้น 

ในปี 2562 ยงัไมม่ีผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

 

7.2.3 มติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 8,000,000 หนว่ย โดยกําหนดจะจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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สทิธิและประโยชน์อยา่งอ่ืนนอกจาก

สทิธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น

สามญั 

: -ไมม่-ี  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะไมนํ่าใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นีไ้ป 

จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้

สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในปี 2561 การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WC ครัง้แรกในเดือนกนัยายน รวมทัง้สิน้ 23,000.00 หน่วย คิด

เป็น 23,000.00 หุ้น 

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

ท่ีผ่านมา การจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว กระทบต่อราคาและอตัราการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WC ตามเง่ือนไขท่ี

ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ และมีการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WC  

จํานวน 3,988,200 หุ้น รวมมีจํานวนหุ้นคงเหลือท่ียงัไมไ่ด้ใช้สิทธิ จํานวน  609,860,985 หุ้น : บริษัทฯ แจ้งปรับอตัราและราคา

การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.5 หุ้น

สามญั ราคาใช้สทิธิ 13.3333 บาทตอ่หุ้น  

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2561 อนุมัติให้ปรับอัตราการใช้สิทธิ โดยการปรับจํานวนหน่วย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 203,286,995 หนว่ย ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 : อตัราการการใช้สิทธิ 

1 หนว่ย ตอ่ 1 หุ้นสามญั  

ในปี 2562 ยงัไมม่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานแจ้งความประสงค์ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

 

7.2.4 มติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วย โดยกําหนดจะจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

ช่ือหลกัทรัพย์ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั (มหาชน) ท่ีออกให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือไมไ่ด้ เว้นแตโ่อนตามข้อ 3.2 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิ บริษัทจะไมข่ยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้น

รองรับให้แล้วเสร็จตามอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขาย : ไมเ่กิน 8,000,000 หนว่ย 
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จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับ

การใช้สทิธิ 

: ไมเ่กิน 8,000,000 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 0.3267 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ย

ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ( ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึง่เป็นวนัประชมุ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิ จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท มีจํานวนเท่ากับ 

2,499,073,932 หุ้น) 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วันท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ี

บริษัทได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้ เพ่ือเสนอขายให้แก่ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 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 10 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิตามท่ีจะกําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญั

แสดงสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาด ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการคํานวณราคาเสนอขาย

หลกัทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้น

ท่ีออกใหมใ่นราคาตํ่า 

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 

วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิ คือระหว่าง วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 

ซึง่จะเทา่กบั 7.35 บาทตอ่หุ้น 

เหตผุลและความเหมาะสมของการ

กําหนดราคา 

: ราคาใช้สิทธิเป็นราคาท่ีมีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขายดงักลา่วแม้

จะเป็นราคาท่ีสงูกว่าแต่ก็มีความใกล้เคียงกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท

ในช่วงระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์  2562 เทา่กบัราคาหุ้น 7.35 

บาท 
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เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สทิธิ 

 

: เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บริหาร และพนกังานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสทิธิได้ดงัท่ีกําหนดไว้ในข้อ 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 

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
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กว่า 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ยกเว้นการแสดง

ความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ

ในระหวา่ง 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 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 2562 การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ORI-WD ครัง้แรกในเดือนกนัยายน แตง่ยงัไมม่ ีผู้บริหาร และพนกังาน

แจ้งความประสงค์ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

 

7.3     การออกหลกัทรัพย์อื่นนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตามข้อ 7.2 

-ไม่มี- 
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7.4 ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายช่ือผู้ ถือหุ้น และสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้น ดงันี ้

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายพีระพงศ์  จรูญเอก           693,606,354.00  28.28 

2 นางอารดา  จรูญเอก 461,124,656.00  18.80 

3 นายสมพงษ์  ชลคดดีํารงกลุ 134,954,600.00  5.50 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 117,114,420.00  4.77 

5 บริษัท ทนุพีรดา จํากดั 115,500,000.00  4.71 

6 ด.ช. พีระ  จรูญเอก 101,639,959.00  4.14 

7 ด.ญ. รดา  จรูญเอก 101,639,959.00  4.14 

8 นางจรัสพิมพ์  ลปิตพลัลภ 41,872,030.00  1.71 

9 นางวารุณี  ชลคดดีํารงกลุ 36,250,000.00  1.48 

10 นายสนุทร  ดา่นเฉลมินนท์ 34,490,000.00  1.41 

  ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ 614,669,752.00  25.06 

  รวม 1,838,191,978.00  74.94 

  ยอดรวมทุนชาํระแล้ว 2,452,861,730.00  100.00 

  ผู้ถอืหุ้นสัญชาติไทย 2,307,185,186.00  94.06 
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ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

  ผู้ถอืหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 145,676,544.00  5.94 

*กลุม่ครอบครัวจรูญเอก ถือหุ้นจํานวนรวม 1,495,917,503  หุ้น คิดเป็น 60.99% ประกอบด้วย (ก) นายพีระพงศ์ จรูญเอก (ข) นางอารดา

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

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ น  เ ว้นแต่ เ ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มี อํานาจอนุมัติใ ห้จ่าย 

เงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานให้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตาม

งบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัสํารองต่างๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ในแต่

ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัตา่งๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็น

หลกั เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสาํรองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การสาํรองเงินไว้เพ่ือจ่าย

ชําระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบต่อการดําเนินงาน

ปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม 

ในปี 2562 มกีารจา่ยเงินปันผล ดงันี ้

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2562 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2562 มมีติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

สาํหรับผลประกอบการงวด 6 เดอืนแรกของปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.209 บาท 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทยอ่ยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอํานาจอนุมตัิให้

จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทยอ่ยมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ได้ และไม่ขดัต่อข้อบงัคบัของบริษัท 

แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทยอ่ยกําหนดไว้ในแตล่ะปี ทัง้นี ้คณะกรรมการ

บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการ

ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอ่ย การสาํรองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การสาํรองเงินไว้เพ่ือจ่ายชําระคืนเงิน
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กู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของ

บริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทยอ่ยพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม 

 

7.6 ยอดหนีค้งค้างในการออกตั๋วเงนิและหุ้นกู้ 

 

7.6.1 ภาระคงค้างจากการออกตัว๋เงิน (รวมถึงตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญาใช้เงิน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีภาระ

คงค้างจากการออกตัว๋แลกเงินของบริษัทฯ คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 1,050.00 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  

• วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มีมติอนมุตัเิพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีก

จํานวน 3,000.00 ล้านบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้  จํานวน 7,564.70  ล้านบาท รายละเอียดดงันี ้

1. หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีประกนัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2563 จํานวนคงค้าง  2,000 ล้านบาท 

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

ปี พ.ศ. 2564 จํานวนคงค้าง  800 ล้านบาท 

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

พ.ศ. 2564 จํานวนคงค้าง 1,238.70 ล้านบาท 

4. หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีประกนัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2565 จํานวนคงค้าง 1,607.00 ล้านบาท 

5. หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีประกนัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2565 จํานวนคงค้าง 1,919.00 ล้านบาท 
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8.      โครงสร้างการจัดการ 
 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจดัการตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี  9/2561 ซึง่ประชุม

เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2561 ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 

8.1    คณะกรรมการบริษัทฯ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562คณะกรรมการบริษัทฯ 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.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  

8. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ 

9.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการอิสระ  

 

 *แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561  แทนนางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง ซึง่ลาออกเม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561   

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 
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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 2560 ปี 2561 ปี 2562 

หมายเหตุ จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

1.  นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 13/14 13/13 11(11) เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 6 ก.พ. 2557 

2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 13/14 13/13 10(11) เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 10 ต.ค. 2557 

3. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 14/14 13/13 10(11) เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 9 พ.ค. 2558 

4.  นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 

 

14/14 12/13 - เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 28 ก.ค. 2559 

แทน นางวีณา อรัญญ

เกษม 

5.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 14/14 13/13 11(11) เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 16 ธ.ค. 2552 

6. นางอารดา จรูญเอก 14/14 11/13 9(11) เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 16 ธ.ค. 2552 

7.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 9/14 13/13 11(11) เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 28 ก.ค. 2559 

แทน นางสาวศิรินทรา 

จริยคณุ 

8.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร 14/14 12/13 11(11) เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 6 ก.พ. 2557 

9.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 14/14 13/13 11(11) เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 6 ก.พ. 2557 

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

ตําแหน่งเม่ือวนัที่ 19 

พ.ค. 2561 

11 นายพส ุลิปตภลัลภ 2/3 10/13 - เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 14 ต.ค. 2560 

แทน นายปิติพงษ์ ไตรนุ

รักษ์ 
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รายช่ือกรรมการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

หมายเหตุ จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จํานวนประชมุรวม 

(ครัง้) 

12 นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 1/2 - - เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 12 ก.ค. 2560 

13. นางกมลวรรณ วิปลุากร - 3/7 7(11) เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือ

วนัที่ 19 พ.ค. 2561

แทน นางสาวสจุารี 

จนัทร์สวา่ง 

 

8.2   ผู้บริหาร 

8.2.1  คณะกรรมการบริหาร   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 8 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 ธนัวาคม 2562ผู้บริหาร1 ของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  

2.  นางอารดา จรูญเอก ประธานอํานวยการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาดและการ

ขาย 

3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานพฒันาธุรกิจ 

4.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน 

5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฎิบตักิาร 

6. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานออกแบบผลติภณัฑ์ 

7. นายเกรียงไกร กรีบงการ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบริหารงานก่อสร้าง 

8. นยสริิพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ ประธานเจ้าหน้าสายงานขายและการตลาด 

9. 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 2562  มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม และร่วมสมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 

 

รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 

1.           นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 1. หลกัสตูร RCP รุ่นท่ี 45/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2.           นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 1. หลกัสตูร RCP รุ่นท่ี 44/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2. หลกัสตูร AACP รุ่นท่ี 36/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 1. สมัมนา“เศรษฐกิจโลก และทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2562” จัดโดย บริษัท

หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

2. เสวนาประจําไตรมาส ครัง้ท่ี1/2562 จัดโดย สมาคมอาคารชุดร่วมกับ

สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 

3. MICE Talk 2 0 1 9  ภา ย ใ ต้ หัว ข้ อ   “ Regional Connectivity : Thailand 

MICE’s Opportunity” จัดโดย สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. 

4. สมัมนาขอบคณุนํา้ใจใน 36 ปี โดย สมาคมอาคารชดุไทย   
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 

5. วิทยากรงานสมันา Property Focus 2019 "โจทย์ท้าทายทิศทางอสงัหาฯ 

2019 ชะงกั หรือ ไปตอ่" จดัโดย กรุงเทพธุรกิจ  

6. วิทยากรบรรยายหวัข้อสมันา  “ เท หรือ เปย์ หุ้นลุ้นเลอืกตัง้” จดัโดย มิติหุ้น   

7. วิทยากรบรรยาย IPO Success Case Sharing จัดโดย ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

8. วิทยากรหลกัสตูร The Next Real บรรยายในหวัข้อ กลยทุธ์ ประสบการณ์ 

แจ้งเกิด และสร้างการเติบโต จดัโดย มหาวิทยาลยัชินวตัร และ บริษัทโฮม

บายเออร์ไกด์ 

9. วิทยากร "CEO Think Big" จดัโดย บริษัท มนัน่ี แชท จํากดั 

10. วิ ท ย า กร บ ร รย าย  " CASE STUDY 5  :  ป ร ะ สบ ก าร ณ์ บ ริ หาร ธุ ร กิจ

อสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)" รุ่นท่ี 61 จดั

โดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

11. วิทยากรบรรยายสัมมนาทิศทางตลาดท่ีอยู่อาศัย หัว ข้อ : ทิศทาง

อสงัหาริมทรัพย์ปี 2562-63 ในมมุมองของนกัพฒันาท่ีดิน จดัโดย โรงเรียน

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกบั บริษัท Agency For Real Estate Affairs 

12. วิทยากร ม.ธรรมศาสตร์หวัข้อ "RE-Talk 2019:RE-NEW Gen เปิดกลยทุธ์

นักอสังหาฯรุ่นใหม่"  จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี 

13. วิทยากรสมันาหวัข้อ "เจาะลกึหุ้นโตไมห่ยดุ และ เคาะหุ้นเทพตีแตกหุ้นร้อน" 

จดัโดย หนงัสอืพิมพ์ขา่วหุ้นธุรกิจ 

14. วิทยากรเสวนาในหวัข้อ “กรุงเทพจตุรทิศ : โลกเปลี่ยน กฎ-กติกาเปลี่ยน 

อสงัหาฯรุกรับให้ทนั” จดัโดย บริษัท พร็อพทมูอร์โรว์ จํากดั 

15. วิทยากรงานสมัมนาผ่ากลยทุธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม จดัโดย สมาคมอาคาร

ชดุไทย 

16. The Next Real #8 หวัข้อ : กลยทุธ์ประสบการณ์แจ้งเกิด และการสร้างการ

เติบโต จดัโดย มหาวทิยาลยัชินวตัร และ บริษัทโฮมบายเออร์ไกด์ 

17. หลักสูตร RE-CU CEO รุ่นท่ี 5 "หัวข้อ กลยุทธ์การ Joint Venture ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ กบัตา่งชาติ กรณีศกึษา ORI" จดัโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

18. วิทยากร RECU หัวข้อ "Case Study4 : เทคนิคการ Joint Venture  กับ

บริษัทต่างชาติ ยุทธศาสตร์การเติบโตของบ.ออริจิน้" จัดโดย สมาคมผู้

บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

19. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR" โดย ACCOM 

4.  นางอารดา จรูญเอก 1. สมัมนาแนวคิดการพฒันา B2P Platform , Blockchain จดัโดย SCG 
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 

2. Chulalongkorn Alumni Mentorship Program (Champ) รุ่นท่ี 8 จดัโดย 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR ให้ได้ทัง้ใจได้ทัง้งาน" โดย ACCOM 

5.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว 1. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR ให้ได้ทัง้ใจได้ทัง้งาน" โดย ACCOM 

2. งานเปิดโครงการ One – Stop Service จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

3. สมัมนา "เจาะประเด็นสญัญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16)" จัดโดย ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. วิทยากรหลกัสูตร “Chief Financial Officer Certificate Program”  รุ่นท่ี 22 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

6. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 1. Borderless Healthcare Group - Real Estate 5.0 จัดโดย Borderless 

Healthcare Group 

2. วิ ท ย า ก ร ห ลัก สูต ร  RE-Pro NIDA Success Story "CASE STUDY 

ประสบการณ์บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์" จดัโดย NIDA 

3. วิทยากร หัว ข้อ กฏหมายอาคารกับการออกแบบ จัดโดย คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

4. วิทยากร หวัข้อ ACT TALK #2 CLIENTS  "คลายอัน้ คลี่ความในใจของ

ลกูค้า" จดัโดย สภาสถาปนิก 

5. วิทยากรหลักสูตร RE-Junior รุ่นท่ี 1 : หัวข้อ Success Story จัดโดย 

NIDA 

6. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR ให้ได้ทัง้ใจได้ทัง้งาน" โดย ACCOM 

7. Leading in Disruptive World for Professional Development จัดโดย 

SEAC, Stanford Center 

8. Leading in Disruptive World Application Session จัด โด ย  SEAC, 

Stanford Center  

7. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ 1. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR ให้ได้ทัง้ใจได้ทัง้งาน" โดย ACCOM 

2. หลกัสูตร Chief Transformation Officer: CTO จัดโดย สมาคมบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

8. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์  1. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR ให้ได้ทัง้ใจได้ทัง้งาน" โดย ACCOM 

8.  นางสาวจารุณี กณุาสทิธ์ิ 1. XBRL มิติใหมข่องการรายงานข้อมลูทางการเงินในโลกยคุดิจิตอล รุ่นท่ี 1/62 

จดัโดย สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

2. Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นท่ี 1/62 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

3. สญัญาเช่า (TFRS16) จดัโดย สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 

4. TFAC Conference 2019 : Future of Finance - Digital Disruption จัด โดย 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

5. TFRS ใหมท่ี่ต้องรู้ จดัโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จํากดั 

 

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 
 

8.4     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1    ค่าตอบแทนของกรรมการ  

1)  คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ได้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุ

ยอ่ยของบริษัทฯ มีผลตัง้แตเ่ดือน เมษายน ปี 2562  ทัง้นีส้รุปคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตัง้แต ่ปี 2561 

และ 2562 ดงันี ้

− คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
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ตาํแหน่ง ปี  2561 ปี  2562 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 15,000 15,000 

− คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 
 

 

คณะกรรมการ 
ตาํแหน่งประธาน กรรมการ ตาํแหน่งกรรมการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2561 ปี  2562 

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 - - - - 

- คา่ตอบแทนพิเศษ (Bonus) กรรมการบริษัทฯ 

  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ได้อนมุตัิคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ

ทกุทา่นสาํหรับปี 2561 จะรวมกนัเป็นจํานวนเงิน ไมเ่กิน 6,770,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจํานวนเงินปันผล

ท่ีบริษัทฯ จ่ายในปี 2561  และอนุมตัิกําหนดกรอบวงเงินสําหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจําปี (เงินโบนสั) ให้แก่

กรรมการบริษัทในอตัราระหวา่งร้อยละ 0.2 - 0.6 ของจํานวนเงินปันผลท่ีบริษัทประกาศจ่ายในแตล่ะปี และให้นํากรอบ

วงเงินดงักลา่วมาใช้สาํหรับการจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทประจําปีในแตล่ะปีนบัตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้น

ไป   

 โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนได้อนมุตัิอนมุตัิค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทกุท่านสําหรับปี 2562 จะรวมกนัเป็นจํานวนเงิน ไม่

เกิน 5,458,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจํานวนเงินปันผลท่ีบริษัทฯ จ่ายในปี 2562 
 

ตาํแหน่ง ปี  2561 ปี  2562 

ประธานกรรมการ 1,205,060 941,100 

กรรมการ 927,490 752,900 

 

ทัง้นีส้รุปคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีเป็นตวัเงิน สาํหรับ ปี 2560 ถึง 2562 ดงันี ้

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สาํหรับปี 2560 ถึง 2562 สรุปดงัตอ่ไปนี ้

        



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

  

 

 สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 8 หน้าท่ี 110 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เบีย้ประชุม (บาท) 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(บาท) 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(บาท) 

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 570,000 2,065,060 1,751,100 

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์  480,000 1,597,490 1,317,900 

3. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 440,000 1,457,490 1,342,900 

4. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ1  350,000 455,000 15,000 

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก2 - - - 

6. นางอารดา จรูญเอก2 - - - 

7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์3  225,000 1,467,490 1,387,900 

8. นายสหสั ตรีทิพยบตุร 895,000 1,837,490 1,547,900 

9. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 665,000 1,692,490 1,402,900 

10. นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง3 545,000 360,000 - 

11. นายพส ุลิปตภลัลภ4 50,000 405,000 30,000 

12. นางวีณา อรัญญเกษม - - - 

13.  นางสาววรุณรัตน์  จู้ จินดา5 - - - 

14.  นางกมลวรรณ วิปลุากร6 -  982,900 

รวม 2,772,500 11,337,510 9,778,500 
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 2561แทน นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 

 2)  คา่ตอบแทนอ่ืน 

− 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

พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ไม่มีกรรมการได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทฯ  

8.4.2    ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

1)  คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   

 คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร สาํหรับปี 2560 ถึง ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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(หน่วย: บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวน

ราย 
ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 
จาํนวน

ราย 
ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 

จาํนวน

ราย 

ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 

คา่ตอบแทน (เงินเดือน และโบนสั) 8 45.84 8 35.15 11 50.62 

 

* นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

**ไมร่วมนายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส และนายนิวติั ลมนุพนัธ์ เน่ืองจากกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะไมไ่ด้รับค่าตอบแทนแต่อยา่งใด 

2)  คา่ตอบแทนอ่ืน 

นอกจากการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในรูปของคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว   บริษัทฯ มี

คา่ตอบแทนอ่ืนๆ (ท่ีไมใ่ช่เงิน) โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทฯ ออกเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ดงันี ้

- 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 4,008,985 หนว่ย 

-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 

- มติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (ORI-WD) รวมจํานวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้เร่ิมใช้สทิธ์ิครัง้แรกในเดือนกนัยายน 2562  

2. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพพนักงาน 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพพนกังาน โดยพนกังานสง่เงินเข้ากองทนุโดยความสมคัรใจ โดยพนกังานสง่

เงินสะสมในอตัราร้อยละ 2-15 ของเดือน และบริษัทฯ สัง่จา่ยสมทบในอตัราร้อยละ 2-7 ของเงินเดือนตามช่วงอายขุองผู้บริหาร

และพนกังาน บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญตัิกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 (รวมทัง้ท่ีมกีาร

แก้ไขเพ่ิมเติม) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 และได้มีการจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในเครือ

ครบทกุบริษัท ภายใต้การบริหารจดัการของหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย นโยบายการลงทนุ K Master Pooled Fund 

และ TISCO Master Pooled Fund  
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3. รถยนต์สาหรับกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ จัดสวัสดิการรถยนต์สําหรับกรรมการ และผู้บริหาระดับสูงของบริษัทฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

เดินทางโดยคํานึงความปลอดภยัในระหวา่งการเดินทาง และการลดการเกิดเพ่ิมมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญั บริษัทฯ จึง

ลอืกใช้รถยนต์ประเภทไฮบริด 

4. ส่วนลดพิศษในการซือ้อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ให้สวสัดิการสว่นลดสําหรับกรรมการ และพนกังานในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือการอยู่อาศยั

โดยเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนด รวมไปถึงการจับมือและการสร้างพนัธมิตรกับธนาคารเพ่ือให้พนกังานได้รับการ

ดอกเบีย้ราคาถกู 

5. สวัสดิการอื่นๆ สาํหรับพนักงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ สําหรับพนกังาน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของ

พนกังาน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเป็นทํางานอย่างความสุข มีความอุ่นใจและมีความมัน่คงในชีวิต อาทิเช่น  สวัสดิการท่ี

เก่ียวกบัสขุภาพของพนกังานโดยจดัให้มีสวสัดิการประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิตและสวสัดิการด้านทนัตกรรม รวมไปถึงการตรวจ

สขุภาพประจําปี ตามแผนการตรวจท่ีแบง่ตามช่วงอายขุองพนกังาน จดัให้มีของขวญัวนัเกิดสาํหรับพนกังาน เงินช่วยเหลอืและ

ของขวญัสาํหรับบตุรท่ีคลอดใหมข่องพนกังาน เงินช่วยเหลอืและของขวญัสาํหรับพิธีมงคล สมรส เงินช่วยในงานฌาปนกิจของ

ครอบครัวพนกังาน และสวสัดิการด้านสนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ของพนกังานในองค์กร อาทิเช่น กิจกรรมการ

ทอ่งเท่ียวประจําปี และการเลีย้งสงัสรรค์ประจําไตรมาส 

 

8.5    บุคลากร 

8.5.1 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีจํานวน

พนกังานทัง้สิน้ 706 คน , 949 คน และ 1,243 คน ตามลําดบั ซึ่งไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดย

สามารถแบง่ตามสายงาน สรุปดงันี ้

สายงาน (หน่วย: คน) 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ฝ่ายการขายและการตลาด 155 187 199 

ฝ่ายพฒันาโครงการและ

บริหารงานกอ่สร้าง 

100 170 239 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 101 136 141 

ฝ่ายบริหารงานนิติบคุคล 73 253 453 

ฝ่ายบญัชี และการเงิน 73 90 84 

ฝ่ายสาํนกังานบริหาร 76 113 127 

รวม 706 949 1,243 
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8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  

คา่ตอบแทนพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) สาํหรับปี 2560 , 2561 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีจํานวน 338.34 ล้านบาท 

512.15 ล้านบาท และ 590.68 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 ภายใต้การบริหารจัดการของหลกัทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย นโยบายการลงทุน K Master Pooled Fund และ 

TISCO Master Pooled Fund  

 

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญักบัพนกังานของบริษัทฯ ในทกุๆ ระดบั เพราะเป็นปัจจยัหลกัแห่งความสําเร็จ 

และการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ บคุคลากรเป็นสิง่ท่ีมีคณุคา่เป็นอยา่งยิ่ง บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายเพ่ือมุง่เน้นการพฒันา

ทกัษะ และความคิดของพนกังาน เพ่ือปรับปรุงการทํางานในทกุด้านของพนกังานอย่างต่อเน่ือง อนัสง่ผลให้เกิดแนวความคิด

เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมคณุคา่เชิงนวตักรรมให้แกบ่ริษัทฯ 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 9 ปีท่ีผา่นมา (2554 - 2562) บริษัทฯ เช่ือวา่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอยา่งครบถ้วน

แล้ว และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนยัสําคญั และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีค้างอยู่หรือจะเกิดขึน้ ณ 

ขณะนีแ้ตอ่ยา่งใด 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 9 หน้าท่ี 114 

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  

ตัง้แต่ปี  2560 ทางคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เล็งเห็นว่าเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนสามารถ

เติบโตได้ในระยะยาวจงึได้มีการออกหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี(Corporate Governance Code: CG Code) เพ่ือให้บริษัท

จดทะเบียนนํามาปรับใช้ในการกํากบัดแูลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวอยา่งมีคณุคา่ และยัง่ยืน 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) จึงนําเอาหลกัการดงักล่าวมาเป็นหลกัปฏิบตัิให้แก่ทางคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ิมเติม ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา 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 นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทยงัสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจํานวนครัง้ของการ

ประชมุ จํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมาและความเห็นตอ่การทําหน้าท่ีไว้ในรายงานประจําปีด้วย 

 ไมเ่พียงเทา่นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกําหนดและความเหมาะสมของคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี 2561

ในหวัข้อเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุมของกรรมการในการประชมุ

คณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจํานวน

คา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะตา่งๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของคณะกรรมการคณะตา่งๆ 

ระหวา่ง ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่ความถกูต้องและครบถ้วนของการจดัทํางบการเงินของบริษัทฯ ให้มี

ความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทัง้

สารสนเทศการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตัง้ขัน้ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและ

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 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 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 ในปี 2561 มีการประชุมทัง้สิน้ 13 ครัง้ และในปี 2562 มีการประชุมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และกรรมการบริษัท

มากกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมประชมุเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีท่ีผ่านมา (รายละเอียด

ปรากฎตาม การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย) 

 

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 2562 

คณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ผลการประเมิน 

คณะกรรมการบริษัท 97.00 ดีเยี่ยม 

คระกรรมการตรวจสอบ 99.66 ดีเยี่ยม 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 96.00 ดีเยี่ยม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

96.00 ดีเยี่ยม 

 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในปี 2562 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 และในปี 2562 ได้มีการจดัประชมุเมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2562 

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 และในปี 2562 ได้มีการจดัประชมุเมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2562 
 

1.8 การรายงานข้อมูล 

1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่รายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปอย่าง

ถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคําอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทัง้ในด้านนโยบายผลการ

ดําเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสาํเร็จ และอปุสรรคของกิจการ 

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนนุการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชี 

3) คณะกรรมการได้จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทําและเปิดเผยรายงาน

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

มีการดําเนินการท่ีผิดปกต ิ

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 และในปี 2562 บริษัทไมม่ีกรรมการใหม ่

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 / การสัมมนา 

1.           นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 1. หลกัสตูร RCP รุ่นท่ี 45/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2.           นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 1. หลกัสตูร RCP รุ่นท่ี 44/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2. หลกัสตูร AACP รุ่นท่ี 36/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 1. สมัมนา“เศรษฐกิจโลก และทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2562” จัดโดย บริษัท

หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

2. เสวนาประจําไตรมาส ครัง้ท่ี1/2562 จัดโดย สมาคมอาคารชุดร่วมกับ

สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 

3. MICE Talk 2 0 1 9  ภา ย ใ ต้ หัว ข้ อ   “ Regional Connectivity : Thailand 

MICE’s Opportunity” จัดโดย สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. 

4. สมัมนาขอบคณุนํา้ใจใน 36 ปี โดย สมาคมอาคารชดุไทย   

5. วิทยากรงานสมันา Property Focus 2019 "โจทย์ท้าทายทิศทางอสงัหาฯ 

2019 ชะงกั หรือ ไปตอ่" จดัโดย กรุงเทพธุรกิจ  

6. วิทยากรบรรยายหวัข้อสมันา  “ เท หรือ เปย์ หุ้นลุ้นเลอืกตัง้” จดัโดย มิติหุ้น   

7. วิทยากรบรรยาย IPO Success Case Sharing จัดโดย ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

8. วิทยากรหลกัสตูร The Next Real บรรยายในหวัข้อ กลยทุธ์ ประสบการณ์ 

แจ้งเกิด และสร้างการเติบโต จดัโดย มหาวิทยาลยัชินวตัร และ บริษัทโฮม

บายเออร์ไกด์ 

9. วิทยากร "CEO Think Big" จดัโดย บริษัท มนัน่ี แชท จํากดั 

10. วิ ท ย า กร บ ร รย าย  " CASE STUDY 5  :  ป ร ะ สบ ก าร ณ์ บ ริ หารธุ ร กิจ

อสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)" รุ่นท่ี 61 จดั

โดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

11. วิทยากรบรรยายสัมมนาทิศทางตลาดท่ีอยู่อาศัย หัว ข้อ : ทิศทาง

อสงัหาริมทรัพย์ปี 2562-63 ในมมุมองของนกัพฒันาท่ีดิน จดัโดย โรงเรียน

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกบั บริษัท Agency For Real Estate Affairs 

12. วิทยากร ม.ธรรมศาสตร์หวัข้อ "RE-Talk 2019:RE-NEW Gen เปิดกลยทุธ์

นักอสังหาฯรุ่นใหม่"  จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี 

13. วิทยากรสมันาหวัข้อ "เจาะลกึหุ้นโตไมห่ยดุ และ เคาะหุ้นเทพตีแตกหุ้นร้อน" 

จดัโดย หนงัสอืพิมพ์ขา่วหุ้นธุรกิจ 

14. วิทยากรเสวนาในหวัข้อ “กรุงเทพจตุรทิศ : โลกเปลี่ยน กฎ-กติกาเปลี่ยน 

อสงัหาฯรุกรับให้ทนั” จดัโดย บริษัท พร็อพทมูอร์โรว์ จํากดั 

15. วิทยากรงานสมัมนาผ่ากลยทุธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม จดัโดย สมาคมอาคาร

ชดุไทย 

16. The Next Real #8 หวัข้อ : กลยทุธ์ประสบการณ์แจ้งเกิด และการสร้างการ

เติบโต จดัโดย มหาวิทยาลยัชินวตัร และ บริษัทโฮมบายเออร์ไกด์ 

17. หลักสูตร RE-CU CEO รุ่นท่ี 5 "หัวข้อ กลยุทธ์การ Joint Venture ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ กบัตา่งชาติ กรณีศกึษา ORI" จดัโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 

18. วิทยากร RECU หัวข้อ "Case Study4 : เทคนิคการ Joint Venture  กับ

บริษัทต่างชาติ ยุทธศาสตร์การเติบโตของบ.ออริจิน้" จัดโดย สมาคมผู้

บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

19. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR" โดย ACCOM 

4.  นางอารดา จรูญเอก 1. สมัมนาแนวคิดการพฒันา B2P Platform , Blockchain จดัโดย SCG 

2. Chulalongkorn Alumni Mentorship Program (Champ) รุ่นท่ี 8 จดัโดย 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR ให้ได้ทัง้ใจได้ทัง้งาน" โดย ACCOM 

5.  นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว 1. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR ให้ได้ทัง้ใจได้ทัง้งาน" โดย ACCOM 

2. งานเปิดโครงการ One – Stop Service จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

3. สมัมนา "เจาะประเด็นสญัญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16)" จัดโดย ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. วิทยากรหลกัสูตร “Chief Financial Officer Certificate Program”  รุ่นท่ี 22 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

6. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 1. Borderless Healthcare Group - Real Estate 5.0 จัดโดย Borderless 

Healthcare Group 

2. วิ ท ย า ก ร ห ลัก สูต ร  RE-Pro NIDA Success Story "CASE STUDY 

ประสบการณ์บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์" จดัโดย NIDA 

3. วิทยากร หัว ข้อ กฏหมายอาคารกับการออกแบบ จัดโดย คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

4. วิทยากร หวัข้อ ACT TALK #2 CLIENTS  "คลายอัน้ คลี่ความในใจของ

ลกูค้า" จดัโดย สภาสถาปนิก 

5. วิทยากรหลักสูตร RE-Junior รุ่นท่ี 1 : หัวข้อ Success Story จัดโดย 

NIDA 

6. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR ให้ได้ทัง้ใจได้ทัง้งาน" โดย ACCOM 

7. Leading in Disruptive World for Professional Development จัดโดย 

SEAC, Stanford Center 

8. Leading in Disruptive World Application Session จัด โด ย  SEAC, 

Stanford Center  

7. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ 1. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR ให้ได้ทัง้ใจได้ทัง้งาน" โดย ACCOM 

2. หลกัสูตร Chief Transformation Officer: CTO จัดโดย สมาคมบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

8. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์  1. อบรมหลกัสตูร "เทคนิคการทํา CFR ให้ได้ทัง้ใจได้ทัง้งาน" โดย ACCOM 
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 

8.  นางสาวจารุณี กณุาสทิธ์ิ 1. XBRL มิติใหมข่องการรายงานข้อมลูทางการเงินในโลกยคุดิจิตอล รุ่นท่ี 1/62 

จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

2. Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นท่ี 1/62 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

3. สญัญาเช่า (TFRS16) จดัโดย สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

4. TFAC Conference 2019 : Future of Finance - Digital Disruption จัด โดย 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

5. TFRS ใหมท่ี่ต้องรู้ จดัโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จํากดั 

  

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 ซึ่งจะเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้

ได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้การดําเนินงานของบริษัทย่อย เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบักลุม่บริษัทฯ ในระยะยาว จากการมีรูปแบบ

รายได้ท่ีสมํ่าเสมอในอนาคต จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนในธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหเกบผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึงบริษัทคูค้่า และสถาบนัการเงิน โดย

จะเห็นได้จากวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ  

 ในทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะทําการทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ ในเดือนตลุาคมถึงเดือนธนัวาคม 

พร้อมกับการพิจารณางบประมาณประจําปี เพ่ือกําหนดทิศทางของบริษัทฯ ไปในทางเดียวกัน โดยตัง้แต่ปี 2559-2562

คณะกรรมการยงัคงวิสยัทศัน์ และพนัธกิจเดิมไมม่ีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะยาวท่ีกําหนด

ไว้ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน มุง่มัน่ท่ีจะปฎิบตัิเพ่ือบรรสสุูเ่ปา้หมายร่วมกนั 

วิสัยทัศน์ 
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ออริจิน้ฯ มีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง

ยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะสง่มอบสินค้าและบริการท่ีดี โดยยึดถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ด้วยการคิดท่ีมากกวา่ 

ให้มากกวา่ เพ่ือลกูค้าได้มากกวา่  

 

พันธกิจ 

เราใสใ่จในรายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทกุๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอยา่งสร้างสรรค์ 

เพ่ือสง่มอบสินค้าและบริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทัง้มุ่งเน้นท่ีจะพฒันาบคุลากร และองค์กรให้เติบโตอย่าง

ยัง่ยืนร่วมกบั คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม 

 

  และทําการสื่อสารวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทไปยงัทกุหน่วยงานขององค์กรเพ่ือรับรู้แนวคิดหลกัในการดําเนิน

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 หรือแม้แต่การจดัการฝึกอบรมเร่ืองการ

บริการให้กบัฝ่ายขาย ฝ่าย Homecare และหนว่ยงานอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาบคุลกิภาพ ความเข้าใจในงานบริการมากยิ่งขึน้ 

 สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัคา่นิยมในเร่ือง Innovation สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  ในสนิค้าของบริษัท

ฯ เพ่ือให้บรรลเุหมายของบริษัทฯ ท่ีจะเติบโตในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีหลากหลายมากขึน้ ดงันัน้บุคลากรนอกจาก

จะต้องมีความเช่ียวชาญในสายงาน มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือคิดค้นผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว 

จะต้องมีความพร้อมสําหรับการปรับตวัในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอีกด้วย ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัในส่วนของ
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กระบวนการทํางาน วิธีการคิดและความสร้างสรรค์ในการทํางาน แตอ่ยา่งไรก็ตามภายใต้การดําเนินธุรกิจในทกุๆ ขัน้ตอน ยอ่ม

อยูภ่ายใต้การดําเนินการด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 สําหรับปี 2562 จากสมมุติฐานตัง้ต้นว่า ดําเนินธุรกิจอย่างไร เพ่ือรับมือกับยุค DISRUPTION  ทําให้ในปี 2562  

บริษัทฯ จึงนําเร่ืองหลกัการ EMPATHY มาถ่ายทอดให้กบัพนกังาน ผู้บริหาร เข้าใจมากยิ่งขึน้ แม้ว่าเดิม บริษัทฯ จะเน้นยํา้อยู่

แล้วในเร่ืองการพฒันาโครงการ และผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทก์ลกูค้า แต่หลกัการ EMPATHY นัน้ลกึซึง้ยิ่งกวา่ เพราะไม่ใช่แคเ่ข้า

ใจความต้องการของลกูค้าเท่านัน้ แต่ต้องเข้าใจตวัตนท่ีแท้จริงของกลุม่ลกูค้าจนสื่อออกมาผ่านผลิตภณัฑ์ และบริการของ

บริษัทฯ จึงเห็นได้ว่าในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นในเร่ืองของความเข้าใจในความแตกต่างของลกูค้า ความแตกต่างในการ

ดําเนินชีวิต ไลฟ์สไตล์ กิจวตัรประประจําวนั เพ่ือให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นสิง่ท่ีเข้าใจชีวิตท่ีลกูค้าต้องการมากท่ีสดุ 

2.1         กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

 เพ่ือให้บรรลวุตัปุระสงค์หรือเปา้หมายหลกัขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท และทีมผู้บริหารได้กําหนดกลยทุธ์ให้

สอดคล้อง ดงันี ้

1) การกระจายการพฒันาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ท่ีรอบนอก และพืน้ท่ีแถบนิคม

อตุสาหกรรมท่ีสาํคญั  

 บริษัทฯ มีแผนการกระจายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในหลายพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ และมีความ

สะดวกในด้านการคมนาคม โดยเน้นทําเลตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมี

การขยายตวัของความต้องการท่ีอยูอ่าศยัสงู โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชดุท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวติและ

กําลงัซือ้ในปัจจบุนั เช่น ทําเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นตอ่ขยาย บางนา- แบร่ิง-สมทุรปราการ ทําเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นตอ่

ขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ทําเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทําเลรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วฒันธรรม-รามคําแหง-มีนบุรี ทําเล

รถไฟฟา้สายสเีหลอืงรัชดา-ลาดพร้าว-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ ทําเลรถไฟฟา้สายสชีมพแูจ้งวฒันะ-รามอินทรา-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 เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีซึง่มีการเติบโตสงูท่ีสดุในช่วง 2-3 ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภค มีการเติบโตท่ีสงู

ของราคา และยอดขาย จากปัจจยัความสะดวกสบายในการเดินทางเส้นทางคมนาคมท่ีขยายตวัทัง้ถนนและรถไฟฟา้สายใหม ่

และสนามบินสวุรรณภมูิ รวมทัง้ยงัมีโครงการท่ีขยายเพ่ิมเติมของภาคเอกชนจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่ แหลง่งานอตุสาหกรรม และยงัเป็นพืน้ท่ีเช่ือมโยงกรุงเทพฯ ปริมณฑล กบัพืน้ท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก (EEC) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านจดัสรร ไปยงัพืน้ท่ี

อ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัข้างเคียง รวมทัง้จงัหวดัภาคตะวนัออกฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง 
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โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงการท่ีพัฒนาในทําเลโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) แล้ว 11 โครงการ ประกอบด้วยโครงการอาคารชุด 7 โครงการ มลูค่า 7,400.2 ล้านบาท โรงแรม 3 โครงการ 

และ ศนูย์การค้า 1 โครงการ 

2) การออกแบบโครงการท่ีมีแนวคิดและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Concept and Unique Design) 

  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก 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 ไนท์บริดจ์ เกษตร โซไซตี ้โดยบริษัทฯ ออกแบบสว่นกลางแบบ Limitless Facility ซึ่งเป็นสว่นกลางลอยฟ้าเช่ือมตอ่ 3 

อาคารเข้าด้วยกนัเพ่ือความสะดวกสบายของลกูค้าผู้อยูอ่าศยั และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของการพกัอาศยัท่ีโดดเดน่เหนือโครงการ

ทัว่ไป และโครงการ พาร์ค ออริจิน้ พญาไท เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีมีการออกแบบโครงการซึ่งได้ผนวก LIFE STYLE ของลกูค้าท่ี

อยู่อาศยัและทํางานในเมือง แต่ยงัต้องการธรรมชาติการผจญภยั หรือการท่องเท่ียว แนวคิดการออกแบบจึงนํากิจจกรรมของผู้

อยู่อาศัย เช่นการวิ่ง การปีนเขา มาผนวกเข้ากับงานออกแบบสถาปัตยกรรม จนออกมาเป็นงานออกแบบท่ีลงตวัโดยการ

ออกแบบพืน้ท่ีสีเขียวในแนวตัง้ ท่ีมีความตอ่เน่ืองกนัตัง้แตช่ัน้ 1 จนถึงชัน้ดาดฟ้า ทําให้เกิดรูปแบบของอาคารและ FACILITY ท่ี

โดดเด่น ไม่เหมือนใคร นอกจากนีใ้นปี 2562 ในงาน Thailand Property Awards 2019 โดยนิตยสาร PropertyGuru Property 

Report ยงัได้มอบรางวลั” 2 สาขา ได้แก่ “Best Luxury Condo Architectural Design (Bangkok)” และ “Best Luxury Condo 

Landscape Architectural Design (Bangkok)” ให้กบัโครงการพาร์ค ออริจิน้ ทองหลอ่ ซึ่งสะท้อนถึงความโดเด่นของด้านการ

ออกแบบโครงการของเรา 

การพฒันาโครงการในปี 2562 ใช้แนวความคิดเร่ือง  EMPATHY หมายถึง The ability to understand and share the 

feeling of another เป็นแนวทางในการออกแบบและกําหนดฟังค์ชั่นต่างทัง้ในพืน้ท่ีส่วนกลางและภายในยูนิต กล่าวคือการ

ออกแบบด้วยความเข้าใจ ใส่ใจในความต้องการ และความรู้สึกของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน และแก้ไขปัญหาในการใช้งานท่ี

เกิดขึน้ให้ได้มากท่ีสดุ ซึ่งจะเป็นการพฒันาท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2561 ท่ีใช้แนวทางเร่ืองประสบการณ์ท่ีลกูค้าจะได้รับ (User 

Experience)   

โดย EMPATHY จะแตกออกมาใน 2 แกนคือ Smart Products และ Excellence Service โดย Smart Products  คือ 

งานออกแบบตวัโครงการทัง้หมด ทัง้ภายในห้องพกัอาศยั และพืน้ท่ีส่วนกลางภายในโครงการ ส่วน Excellence Service คือ 

การบริหารจดัการ และการบริการต่างๆ ภายในโครงการท่ีมาตอบโจทย์ความต้องการให้กบัผู้พกัอาศยัภายในโครงการ และให้

ความสําคญัเร่ือง Universal design โดยออกแบบให้ทุกเพศทุกวยัเข้าถึงพืน้ท่ีส่วนกลางของทกุโครงการได้อย่างสะดวกด้วย 

ทัง้นี ้ในปีท่ีผา่นมาทางบริษัทฯ เปิดตวัโครงการในหลายทําเล และกลุม่ลกูค้า ประกอบด้วยโครงการในกลุม่แบรนด์ Park Origin 

และ The Origin   
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สําหรับแบรนด์ Park Origin จะเป็นโครงการท่ีเป็นห้องแบบ Duo Space ทัง้หมด ซึ่งได้แก่โครงการพาร์ค ออริจิน้ จุฬา-

สามยา่น และ โครงการพาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี ซึง่ในการจดัฟังค์ชัน่การใช้งานจะแยกเป็นสดัสว่นท่ีชดัเจน โดยพืน้ท่ีชัน้ลา่งจะเป็น

โถงทางเข้าท่ีมีชดุครัว ตู้ เก็บของ ตู้ เก็บรองเท้า ห้องนํา้ สว่นห้องนัง่เลน่ และสว่นห้องทานอาหาร และเช่ือมตอ่พืน้ท่ี Duo Space 

(ชัน้บน) ด้วยตู้ เก็บของเอนกประสงค์ท่ีเป็นห้องเก็บของ เป็นชัน้วาง สําหรับพืน้ท่ีชัน้บนนัน้ จดัให้เป็นฟังค์ชัน่ห้องนอน หรือ ห้อง

เอนกประสงค์ แยกสว่นนอนและจดัให้มีพืน้ท่ี Walk-in Closet ท่ีเป็นสดัสว่นมากขึน้ แต่ยงัคงมีความโปร่ง โลง่ ใช้งานได้อย่าง

สะดวกสบาย 

สําหรับแบรนด์ The Origin มีกลุม่เป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีกําลงัเร่ิมต้นชีวิตทํางานหรือเร่ิมทําธุรกิจ มี Passion และ

แนวทางการใช้ชีวิตในแบบตวัเอง โดยยงัใช้แนวความคิดเร่ือง Empathy มาใช้ในการพฒันาโครงการด้วยความเข้าใจ และตอบ

โจทย์ความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อย่างเต็มท่ีในทกุแง่มมุการใช้ชีวิต และในทกุความแตกต่าง เพ่ือให้ลกูค้าได้ค้นหาสิ่งท่ีตน

รัก ใช้ชีวิตแบบท่ีเป็นตวัเอง จากการศกึษาพฤติกรรม และไลฟ์สไตล์ของกลุม่ลกูค้า ทําให้ได้ Product feature หลกั  4 ข้อคือ 

- SMART CLOSET  ท่ีเป็นมากกว่าตู้ เสือ้ผ้า แต่เป็นพืน้ท่ีเก็บของและอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากมายรวมถึงกระเป๋า

เดินทางด้วย นอกจากเสือ้ผ้าแล้วยงั มีมมุชุดแต่งหน้า พร้อมช่องเก็บเคร่ืองสําอางค์ด้านหลงักระจก และยงัมีช่อง

เสยีบไดร์ฟไฟฟา้ในตวั เป็นต้น 

- SMART HOME เป็นการนําเทคโนโลยีและระบบ Home Automation มาปรับใช้ภายในห้องพกัของลกูค้า จากการ

วิเคราะห์พฤติกรรมของลกูค้าพบวา่มกีารใช้ Smart Phone หรือ Tablet เป็นเวลานานในแตล่ะวนัเราจงึเพ่ิมฟังค์ชัน่

พิเศษเข้ามา 

- Multi-purpose Room เป็นการเตรียมพืน้ท่ีส่วนกลางท่ีสามารถรองรับกิจกรรมท่ีหลากหลายปรับเปลี่ยนให้เป็น

พืน้ท่ีเอนกประสงค์ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น Party หรือ Work shop space 

- 24 Hours co-working space เป็นการออกแบบพืน้ท่ีทํางานพร้อมมุม office supplies พร้อม wifi ช่วยให้ลกูค้า

สนกุสานกบัการทํางานได้ตลอดเวลา และเป็นพืน้ท่ีให้ Start up ได้ริเร่ิมไอเดียใหมไ่ด้อยา่งเต็มท่ี ด้วยการออกแบบ

ฟังค์ชัน่ท่ีนัง่ท่ีหลายหลาก ทัง้พืน้ท่ีมมุสว่นตวั พืน้ท่ีนัง่เป็นกลุม่ให้แลกเปลีย่นความคิดเห็นกนั 

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 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการพฒันาโครงการโรงแรม ได้แก่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ 

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

มาตาบพตุ , โครงการ วนั สขุมุวิท 24 , โครงการ วนั พญาไท และโครงการอินเตอร์คอนติเนนตลั แบงค็อก สขุมุวิท 

4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทนุในธุรกิจ หรือโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอ่ืน  
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 นอกจากการเติบโตจากโครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้พฒันาเองแล้ว บริษัทฯ ยงัประเมินโอกาสในการเข้าลงทนุในกิจการ 

หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความตอ่เน่ือง และอตัราการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้

การเข้าลงทนุในกิจการ หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนนัน้ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาการพฒันาโครงการ 

สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ และกําไรได้เร็วขึน้ เป็นต้น  

5) การขยายธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการภายใต้บริษัทกิจการร่วมค้า เป็นการเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ เติบโตได้ตาม

เป้าหมาย เน่ืองจากสามารถเพ่ิมโอกาสในการลงทนุและลดความเสี่ยงจากการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ อีกทัง้การร่วมทนุยงั

เป็นโอกาสพฒันาศกัยภาพของบริษัทจากการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของบริษัทท่ีมาร่วมทุน รวมทัง้ยงัจะมีรายได้จากบริการ

ตา่งๆ ตามข้อตกลงการให้บริการกบับริษัทร่วมทนุ  

สําหรับในอนาคต บริษัทฯ ยงัมีโอกาสท่ีดีในการร่วมลงทนุในการพฒันาโครงการอาคารชุดและในธุรกิจอ่ืนๆ ต่อไป 

เช่น ธุรกิจพฒันาและบริหารจดัการอาคารสาํนกังาน โรงแรม และธุรกิจบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษัทฯ ได้ร่วมทนุกบั 

- บริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีมี

ประวตัิความสําเร็จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอยา่งยาวนานทัง้ในเอเชีย และหลายประเทศทัว่โลก เพ่ือพฒันา

โครงการคอนโดมิเนียมรวมทัง้สิน้ 7 โครงการ มลูคา่รวม 28,534.0 ล้านบาท และโครงการโรงแรม 2 โครงการ โดย

จดัตัง้บริษัทยอ่ย 9 บริษัทในการบริหารงาน **  

- บริษัท เอสคอน เจแปน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําในประเทศญ่ีปุ่ น 1 โครงการ มูลค่ารวม 

1,300.0 ล้านบาท โดยจดัตัง้บริษัทยอ่ย 1 บริษัทในการบริหารงาน ** 

- บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นผู้ นําด้านบริหารโรงแรมในประเทศไทย 1 โครงการ มูลค่ารวม 1,400.0 

ล้านบาท โดยจดัตัง้บริษัทยอ่ย 1 บริษัทในการบริหารงาน ** 

- บริษัท Ci:z Investment Limited Liability Partnership ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนสัญชาติญ่ีปุ่ น เพ่ือร่วมกันพัฒนา

โครงการโรงแรมระดบัไฮเอนด์ 1 โรงแรม โดยจดัตัง้บริษัทยอ่ย 1 บริษัทในการบริหารงาน ** 

** ข้อมลูรายละเอียดของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ สว่นท่ี 1 ข้อท่ี 1 หน้า 11 

 

2.2     กลยุทธ์ทางการตลาด  

ทาํเลที่ตัง้ของโครงการ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับทําเลท่ีตัง้ของโครงการเป็นลําดบัต้นๆ ในการพฒันาโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ 

เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของโครงการถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัท่ีสดุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโครงการ

คอนโดมิเนียม ทัง้นี ้ทําเลท่ีตัง้โครงการต้องใกล้แหล่งคมนาคมท่ีสําคัญ และเดินทางสะดวก โดยบริษัทฯ เลือกทําเลท่ีตัง้

โครงการท่ีใกล้สถานีขนสง่มวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจ

ซือ้ท่ีอยูอ่าศยัของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั จึงเป็นทําเลท่ีมีการเติบโตของความต้องการท่ีอยุอ่าศยัสงู บริษัทฯ ยงัขยายการพฒันา

โครงการไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพแห่งใหม่ และพืน้ท่ีใกล้นิคมอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นแหล่งงานคุณภาพสูงจากโรงงาน

อตุสาหกรรมซึง่เน้นการผลติเพ่ือการสง่ออกอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของประเทศ และการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ ทัว่
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ประเทศ ส่งผลให้พืน้ท่ีดงักล่าวมีแนวโน้มความต้องการท่ีอยู่อาศยัและกําลงัซือ้เพ่ิมสูงขึน้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการพฒันา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริเวณพืน้ท่ีใกล้กบันิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะพืน้ท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) 

การออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) ภายใต้แบรนด์สินค้าต่างๆ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการออกแบบโครงการเป็นอย่างมาก โดยแต่ละโครงการจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั (Unique Design) มีความเป็นเอกลกัษณ์และเน้นให้แตล่ะโครงการมีความโดดเดน่ นา่ดงึดดูตอ่ลกูค้า โดยตัง้ใจท่ีจะ

มอบประสบการณ์และมมุมองใหม่ๆ  ให้กบัลกูค้า โดยการนํา LIFE STYLE ของกลุม่ลกูค้าและธรรมชาติ มาผนวกกบับริบทของ

ความเป็นเมือง LOCATION ต่างๆ ภายใต้แนวคิด EMPARTHY สร้างมาตรฐานเหนือความคาดหมาย ด้วยการคํานึงถึง

และใสใ่จในทกุความรู้สกึของลกูค้าเป็นพืน้ฐาน  

นวัตกรรมการออกแบบห้องชุดเพื่อการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ใช้สอยสูงสุด (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) ใช้ในการพฒันาโครงการเชน่กนั 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 

การเจาะกลุ่มลกูค้าด้วยกลยุทธ์น่านนํา้สนํีา้เงนิ (Blue Ocean Strategy) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการเจาะกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยทุธ์นา่นนํา้สนํีา้เงิน (Blue Ocean 

Strategy) ซึ่งเป็นกลยทุธ์ท่ีกําหนดขึน้มาเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขนัในตลาดหรืออุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์แบบดัง้เดิมโดย
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บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึน้มาโดยใช้นวตักรรม (Innovation) หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่าง

ทางด้านผลติภณัฑ์ และสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั 

 จากกลยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการสร้างความแตกตา่งทางด้านผลติภณัฑ์ โดยการออกแบบรูปแบบโครงการ

ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) มีความโดดเด่น น่าดึงดูดต่อลูกค้า เพ่ือสร้างความแตกต่างจากโครงการ

คอนโดมิเนียมท่ีมีอยูใ่นตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ณ ปัจจุบนั รวมทัง้ การขยายการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ไปยงั พืน้ท่ีท่ียงัไม่

มีผู้ประกอบการใดเข้าไปพฒันาโครงการ เพ่ือสร้างตลาดใหม่ และสร้างกลุ่มลกูค้าเป้าหมายใหม่ๆ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ 

ประสบความสําเร็จจากกลยุทธ์ดงักล่าวเป็นอย่างมาก อนัเห็นได้จากการตอบรับจากกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีจาก

โครงการท่ีผา่นมา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบักลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาตเิป็นอยา่งยิ่งซึง่เห็นวา่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมศีกัยภาพใน

การเติบโต เช่น กลุม่ลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น จีน ไต้หวนั และกลุม่ลกูค้าชาวสิงคโปร์ ท่ีมีแนวโน้มการซือ้และการลงทนุอสงัหาริมทรพย์

ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก รวมทัง้ลกูค้าจากกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ ได้ทําการตลาดเชิงรุก โดยจดัตัง้

แผนกงานขายลกูค้าต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดแูลลกูค้าต่างชาติตลอดจนติดต่อประสานงานตวัแทนขายต่างชาติ 

เพ่ือให้เข้าถึง และสามารถทําการตลาดในตา่งประเทศได้โดยตรง สว่นทีมขายและทีมการตลาดซึง่ประจําอยูต่ามสาํนกังานขาย

โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีความสามารถในการสื่อสารได้ทัง้ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาองักฤษ เป็นอย่างดี เพ่ือรองรับลกูค้า

ชาวตา่งชาติท่ีมีความสนใจ โดยบริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางด้านภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และภาษาองักฤษให้แก่ทีม

ขายและทีมการตลาดของบริษัทฯ 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 

ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Centric) และบริการหลังการขาย 

เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีกําลงัตดัสนิใจในการซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจดัให้มีบริการหลงั

การขายในหลายด้าน เช่น การรับประกนัคณุภาพของห้องชดุหลงัจากวนัท่ีโอนกรรมสทิธ์ิ การอํานวยความสะดวกในการติดตอ่

ขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับสถาบนัการเงิน ซึ่งนอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ลกูค้าแล้ว ยงัช่วยให้บริษัทฯ สามารถวาง

แผนการโอนห้องชดุในอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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บริษัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยฝ่าย

ดงักล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ ตัง้แต่ขัน้ตอน การขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับสถาบนัการเงิน 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 กลุม่บริษัทพรีโม 

เซอร์วิส โซลชูัน่ ซึ่งให้บริการจดัหาผู้ เช่าหรือผู้ซือ้ห้องชุดแก่ลกูค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุเพ่ือให้ทาง

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถบริการลกูค้าหลงัโอนกรรมสิทธ์ิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความพึง

พอใจให้กบัลกูค้า เพ่ือให้เป็นลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองสาํหรับโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 

การกาํหนดราคาขาย 

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 

การส่งมอบงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กาํหนด 

เพ่ือให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจวา่การก่อสร้างโครงการจะเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างท่ีถกูต้องครบถ้วนตามแบบ

ท่ีตกลงไว้ และสามารถสง่มอบห้องชุดให้แก่ลกูค้าได้ทนัตามเวลา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์

ทํางานร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง (Construction 

Management) มาทําหน้าท่ีควบคมุดแูลเร่ืองคณุภาพ และการควบคมุการทํางานก่อสร้างของผู้ รับเหมาในแตล่ะโครงการอยา่ง

ใกล้ชิด ทําให้การพฒันาโครงการท่ีผา่นมาของบริษัทฯ สามารถสง่มอบงานให้ลกูค้าได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ซึง่ทําให้

บริษัทฯ สามารถบริหารการเงินและต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ และสามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าของ

บริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

การวางภาพลักษณ์บริษัทฯ  
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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 (รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัข้อลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 

2.3        กลยุทธ์ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานท่ีมีคณุภาพและมีวิสยัทศัน์ โดยผู้บริหารของบริษัท

ฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี ทําให้ระบบการทํางานภายในของบริษัทฯ 

มีความชดัเจนโปร่งใส ประกอบกบัการนําแนวคิดใหม่ๆ ท่ีจะนํามาใช้ในการพฒันาองค์กร และผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อย่าง

สมํ่าเสมอ การคัดเลือกทีมงานมืออาชีพ เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทออกแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม บริษัท

ออกแบบตกแตง่ภายใน และบริษัทออกแบบภมูิสถาปัตย์ เป็นต้น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความสําคญักบัพนกังานทุกคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้พนกังานมีความรู้ และพืน้ฐานใน

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และจัดอบรมในด้านต่างๆ เช่น การอบรมภาษาญ่ีปุ่ น-ภาษาจีน การอบรมด้านอสงัหาริมทรัพย์ การ

พฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการ เป็นต้น ทัง้นี ้พนกังานสว่นใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นกลุม่คนรุ่นใหมท่ี่มีความมุง่มัน่ และมี

ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนกังานมีสว่นร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ และมุง่มัน่สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ และ

บริการใหม่ท่ีสามารถตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากบริษัทฯ เช่ือว่าแนวทางดงักล่าวนี ้ จะสามารถ

ขบัเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน และทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาพนกังานท่ีมี

คณุภาพให้อยูก่บับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

2.4          กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา 

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   
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บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบัการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทฯ ได้มี

การติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการอยู่อาศยัและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทัง้มี

การรวบรวมข้อมลูการสํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของลกูค้าภายหลงัจากการเข้าซือ้ห้องชุดของบริษัทฯ จากฝ่าย

ต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพัฒนาโครงการ และฝ่ายลูกค้าสมัพันธ์ เป็นต้น จากนัน้จึงทําการประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ดงักลา่วและนําไปพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ  ทัง้ทางด้านรูปแบบอาคาร รูปแบบห้อง ขนาดพืน้ท่ี

ห้อง การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใช้สอย และความต้องการด้านบริการ การอํานวยความสะดวกด้านตา่งๆ ให้

เหมาะสมกบัความต้องการและการดําเนินชีวิตในปัจจบุนั ของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

โดยในปี 2561 บริษัทมีการจดัโครงการภายในเพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานเข้ามามีสว่นร่วมในการนําเสนอผลงาน

พัฒนาการออกแบบโครงการของบริษัทฯ โดยผลงานดงักล่าวได้สะท้อนออกมาภายใต้การออกแบบพืน้ท่ีการใช้สอยของ

โครงการ Park Origin Thonglor จึงเห็นได้ว่านอกจากบริษัทฯ ให้ความสําคญักับการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างสมํ่าเสมอแล้ว 

บริษัทยงัเปิดกว้างแนวความคิดจากบคุคลากรภายในเพ่ือมุง่ให้ลกูค้าได้รับผลติภณัฑ์ท่ีตอบสนองการใช้ชีวิตให้ดีท่ีสดุ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือต่อยอดและขยายตวัไปยงัธุรกิจพัฒนาและบริการด้าน

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร รวมทัง้การเติบโตอย่าง

ยัง่ยืนของบริษัทฯ อีกด้วย 

2.5       การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด 

 แม้วา่บริษัทฯ จะมีการกําหนดวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายในการดําเนินธุรกิจทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยงัคงให้ความสําคญักบัการศกึษาวิเคราะห์ 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 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนดซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบตัิท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด ทัง้นี ้

กรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ทัง้นีก้รรมการแตล่ะคนไม่สามารถ

เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้เกินกว่า 5 แห่ง การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทฯ จะให้ความสําคญักบับคุคลท่ีมีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจน

มีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร สามารถอทิุศเวลาให้ได้อยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยงั

จะคํานงึถึงคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีก

ด้วย มีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยปัจจบุนักรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้  9 ทา่น มี 7 ทา่นท่ีเป็น

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารทําให้สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งอิสระ  

 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 ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 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 

 การประชุมคณะกรรมการกําหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้  โดยกําหนดองค์ประชุมเพ่ือเปิดประชุมและในขณะลง

มติในแต่ละวาระ ต้องมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด นอกจากนีก้รรมการกรรมการทกุคนควร

เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี 

 นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ตาม

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 

ความรู้ความชาํนาญเฉพาะด้าน 
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ความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริม

ทรัพย์ 

- - - / / / - / - 4 

ความเช่ียวชาญทางบญัชีและการเงิน / / - / / - - - / 6 

ความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย - - - - - / / - - 2 

ความเช่ียวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - / - / - - - - - 2 

ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ / - - / - - / - - 3 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

- - - / / /  / / 5 

ความเช่ียวชาญด้านการขายและการตลาด / - - - / - - - / 3 

ความเช่ียวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / - - / / 9 

3.2  กรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ จะคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาด

ทุนรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องทัง้นี ้จํานวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ 3 คน  



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 9 หน้าท่ี 136 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี

เก่ียวข้อง ดงันี ้

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 หรือตัง้แต ่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 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

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  

10. มีวาระการดํารงตําแหนง่ไมเ่กิน 9 ปี 

 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่นจากกรรมการบริษัทจํานวน 9 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 
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6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความ

นา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบทัง้หมดทําการเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ให้บคุคลใดท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Skill 

Matrix) ตามรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 
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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 2562 
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ความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - - - / - 1 

ความเช่ียวชาญทางบญัชีและการเงิน / / - - / 3 

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 2562 
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ความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ / / - / / - - 4 

ความเช่ียวชาญทางบญัชีและการเงิน - - / - - - / 2 

ความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย / - - - - - - 1 

ความเช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ - - - - - / - 1 

ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ - - - - - - - 0 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

 
สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 9 หน้าท่ี 140 
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ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ / / / / - / - 5 

ความเช่ียวชาญด้านการขายและการตลาด - - / / - / - 4 

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 2562 
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ความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - / - / - 2 

ความเช่ียวชาญทางบญัชีและการเงิน / / / - / 4 

ความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย - - - - - 0 

ความเช่ียวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / - - - - 1 

ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ - - - - - 0 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - / / - / 3 

ความเช่ียวชาญด้านการขายและการตลาด - / / - - 2 

ความเช่ียวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / 5 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
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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 

 

(2) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
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บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาบคุลากรทกุระดบั โดยมีนโยบายการพฒันาพนกังานอยา่ง

ตอ่เน่ืองเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภาพ และความสามารถของพนกังานโดยสนบัสนนุทัง้การจดัการฝึกอบรม

ให้แก่พนกังานและมีสวสัดิการสนบัสนนุเร่ืองทนุการศกึษาต่อให้แก่พนกังานโดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 

มีการพฒันาฝึกอบรมพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานใน

การเพ่ิมศกัยภาพในการทํางาน และความรู้ด้านอ่ืนๆ ทัง้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ การพฒันา

บคุลิกภาพของพนกังาน หรือสวสัดิการต่างๆ รวมถึงสง่พนกังานไปอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ี โดยนําความรู้ท่ีได้มาใช้กบัการทํางานหรือปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ 

รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทํางานเป็นทีมรักษาความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานด้วยกันและ

ระหวา่งหวัหน้างานและผู้ปฏิบตัิงาน  โดยในช่วงท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้มีการจดัเก็บชัว่โมงการอบรมของพนกังาน 

  

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 

2562 1,243 6,901.0 ชัว่โมง 5.55 ชัว่โมงต่อคน 

 

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 ตระหนักถึงความสําคญัของสิทธิพืน้ฐานของผู้บริโภค อาทิ การผลิตท่ีอยู่อาศยัท่ีมี

คณุภาพ และบริการหลงัการขายท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุ 

อีกทัง้ยงัมุง่มัน่ทําการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างนวตักรรมของโครงการอาคารชดุให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 

(Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งานห้องชุดท่ีคุ้มค่า (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 

 

  

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 

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

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 มีหน่วยงาน
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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  

 

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 
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บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่ม ทัง้พนักงาน ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้

นกัวิเคราะห์อยา่งเทา่เทียมกนั เป็นธรรม และทัว่ถงึ 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 ้

 

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 
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1.) ในการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะกําหนดวนั เวลาและสถานท่ีจัด

ประชุมทัง้ในเร่ืองสถานท่ี และเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วม

ประชมุ โดยบริษัทฯ จะไมจ่ดัประชมุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และจะเร่ิมประชมุในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและสะดวกกบัการเข้าร่วม

ประชุม และผู้ ถือหุ้นทุกคนสามารถสง่หลกัฐานการลงทะเบียน 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 จะจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระ

ตา่งๆ 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 

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 การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่ีประชุมจะพิจารณา

และลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีกําหนด โดยไมเ่ปลีย่นแปลงข้อมลูสาํคญั หรือเพ่ิมวาระการประชมุในการประชมุอยา่งกะทนัหนั 

และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชุมด้วย โดยในปี 

2561 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมม่ีการเพ่ิมวาะอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุให้ทางท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
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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 

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 

http://www.origin..co.th/
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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 2562  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.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  

8. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ 

9.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการอิสระ  

*แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561 แทนนางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง ซึง่ลาออกเม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561   

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

(1) วาระการดํารงตําแหนง่ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา  ถ้า

จํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ี

จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ

คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้โดยท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

http://www.origin..co.th/
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4. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี

สทิธิออกเสียง 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 

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 
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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 ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิ

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดทํากบับริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

  โดย อํานาจอนมุตัิรายการท่ีสาํคญัของคณะกรรมการบริษัท สรุปดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้งบลงทนุและ งบค่าใช้จ่ายดําเนินการเกินกว่าท่ีได้รับอนมุตัิตามงบประมาณประจําปีวงเงินเกิน

กวา่ร้อยละ 10 หรือเกิน 10,000,000 บาท (จํานวนใดตํ่ากวา่) 

- การซือ้ท่ีดินเพ่ือการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทวงเงินเกินกวา่ 400,000,000 บาท 

- การจดัจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการท่ี

ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินเกินกวา่ 400,000,000 บาท 

- การจัดซือ้วัสดุก่อสร้างและอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนา

โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินเกินกวา่ 60,000,000 บาท 

- การจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างท่ีปรึกษาโครงการ ผู้ ออกแบบตาม

งบประมาณการพฒันาโครงการท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทวงเงินเกินกวา่ 20,000,000 บาท 

 

12. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึง่

อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้

บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เมื่อ

เห็นสมควร 
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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 2562 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 

โดยมนีายสธิุภณ  พรวิลาศสริิทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

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 

-  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือประกอบความเห็นตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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-  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 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง และความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
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(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

กระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 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

กิจการท่ีดีเป็นการเฉพาะโดยทํางานควบคู่กบัเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

ในช่วงปลายปี 2562 คณะกรรมการบริหารเสนอให้มีการจัดตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CG 

Committee) เพ่ือปฏิบตัิแยกตา่งหากจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เร่ิมในปี 2563 เป็นต้นไป 

 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2558 เมื่อวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 
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4. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

และจดัทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท

ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5. จัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการ

ประเมินประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.2.4  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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
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หน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ หรือให้

ความเห็นชอบ 

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 
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6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าท่ีของตนท่ีกําหนดในขอบเขต 

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี ้จะต้องประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3

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 ้ต้องบอกกลา่ววาระการประชมุลว่งหน้าแก่

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 จะต้องไมม่ลีกัษณะเป็นการ

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 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

 1. นายสหสั  ตรีทิพยบตุร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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รายชื่อ ตาํแหน่ง 

 2. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 3. นางอารดา  จรูญเอก กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 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 2562 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 การ

กําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 : 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 ออกคําสัง่ระเบียบประกาศและบนัทกึตา่งๆเพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ

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 เป็นเร่ืองท่ีจะต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการของบริษัทฯ 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 บริษัทร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไปและดาํเนินธุรกิจตามปกติของ

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) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย

อยา่งมีนยัสาํคญั  

(2) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   

(ก) กรณีท่ีบริษัทยอ่ยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย 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 ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่

การกระทําดงักล่าวจะทําเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อ่ืน

กระทําดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  

5)    กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานท่ีลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมลูภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมลูความลบั

ของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีตนได้รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าท่ีให้บคุคลภายนอกรับทราบ 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  

ในปี 2562  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562  เมื่อวัน ท่ี  25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติแต่งตัง้  บริษัท            

สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชี และอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินรวม 2,050,000 บาท 

9.6 การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายตา่งๆตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ิมเติม ดงันี ้

9.6.1 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
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บริษัทเห็นสมควรกําหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดสาํหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ได้กําหนดหลกัปฏิบตัิสาํคญัเพ่ือเป็นแนวทางในการนําไป

ปฏิบตัิ กลา่วคือ ไม่กระทําหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่า่กรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริต

หรือคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด  จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในช่วยให้บริษัทฯ 

บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และช่วย

ค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คําแนะนําในการพฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนว

ทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

9.6.2 นโยบายการกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกําหนด

มาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถกํากับดแูลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดแูลให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ได้เสมือน

เป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ 

ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีนโยบายนีกํ้าหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ซึ่งมีนยัสําคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เป็นเร่ืองท่ีจะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ  (แล้วแตก่รณี)  ให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 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 

9.6.3 นโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการของการกํากบัแูลกิจการท่ีดีวา่ด้วยการ

ตดัสินใจใด ๆในการเข้าทําธุรกรรมหรือการทํารายการใด ๆของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ และควรหลกีเลีย่งการกระทําใด ๆท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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9.6.4 นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 

 บริษัทกําหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจ้งข้อมลูหรือ ให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต

หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท และหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

(Whistleblower Policy) โดยมีการกําหนดวิธีการร้องเรียนและช่องทางในการแจ้งข้อมลูเป็นการทัว่ไป 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

1. บรษิทั ออรจิิน้ 

คอนโดมเินียม 

จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้  

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ บรษิทั ออ

รจิิน้ คอนโดมเินียม จาํกดั รอ้ยละ 

100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

1.1 รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 

- คุณปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- คุณกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

 

 

1.2 เงนิมดัจําและเงนิรบัล่วงหน้า

จากกรรมการ และผูบ้รหิาร 

- คุณสมสกุล แสงสุวรรณ 

- คุณเกรยีงไกร กรบีงการ 

 

 
1.3 รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

4,600.00 

    1,840.00 

6,440.00  

 

 

 

47.90 

    41.70 

89.60 

 

7,620.00 

 

 

1,790.00 

    - 

1,790.00  

 

 

 

- 

    - 

- 

 

14,426.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ  

บริษัทฯ ได้ทําสัญญาซื้อขายและโอน

กรรมสทิธิห์อ้งชุด จํานวน 2 หอ้ง คดิเป็น

จาํนวนเงนิรวม 6.44 ลา้นบาท 

• สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้า

จากกรรมการ จาํนวน 89,600 บาท  

 

 

 
• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรหิารงานและ

ค่านายหน้าอสงัหารมิทรพัย์เป็นจํานวน

เงนิรวม 7.62 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 

6.81 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกตทิัว่ไป

และเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่

ลูกคา้ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเหน็

ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล  

 

 

 

 

 

 
• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกจิใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

  2. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

2.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบีย้คา้งรบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

986,048.29   

216,815.93 

   (678,558.83) 

524,305.39   

 

 

 

 

 

 

 

 

28,431.72 

 

742.91 

28,431.72 

(23,492.02) 

5,682.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ออรจิิ้น คอนโดมเินียม จํากดั ซึ่ง

เป็นบรษิัทย่อย สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุด 31 

ธ.ค. 2562 มยีอดเงนิให้กู้ยมืคงเหลอืต้น

งวดเป็นจํานวน 986.05 ล้านบาท ได้ให้

เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดจํานวน 

216.82 ล้านบาท และได้มีการชําระคืน

ระหว่างงวดจํานวน 678.56 ล้านบาท 

โดยมยีอดเงนิให้กู้ยืมคงเหลอืปลายงวด

จํานวน 524.31 ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัฯ มี

การคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.3 – 5.5 

ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทยีบเคียงกบัอตัรา

ตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 

• สําหรับปีบัญชี สิ้นสุด  31 ธ.ค .  2562 

บรษิทัฯ มดีอกเบีย้รบั จาํนวน 28.43 ลา้น

บาท และมดีอกเบี้ยคา้งรบั จํานวน 5.68 

ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

2.3 การคํ้าประกนัการกูย้มื 

• บรษิทัฯ คํ้าประกนัใหบ้รษิทัใน

เครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

• บรษิทัในเครอืคํ้าประกนัให้

บรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

2,097,730.00 

60,000.00 

(2,097,730.00) 

60,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

400,000.00 

145,500.00 

- 

545,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,624,730.00 

168,000.00 

(695,000.00) 

2,097,730.00 

 

 

 

 

 

 

 

- 

400,000.00 

- 

400,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้คํ้ าประกันการกู้ยืมให้กับ 

บรษิทั ออรจิิ้น คอนโดมเินียม จํากดั โดย

มยีอดคงเหลอืต้นงวด จํานวน 2,097.73 

ล้านบาท ในระหว่างปีมีการคํ้าประกัน

เพิ่มขึ้น จํานวน 60.00 ล้านบาท และมี

การชําระเงินกู้ยืมทําให้มียอดการคํ้ า

ประกนัลดลง จํานวน 2,097.73 ลา้นบาท 

โดยมียอดการคํ้าประกันคงเหลือปลาย

งวด จาํนวน 60 ลา้นบาท 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัท ออรจิิ้น คอนโดมเินียม จํากดั ได้

คํ้าประกนัการกูย้มืใหบ้รษิทัฯ โดยมยีอด

คงเหลอืต้นงวดจํานวน 400.00 ลา้นบาท 

และในระหว่างปีไดค้ํ้าประกนัการกู้ยืมให้

บรษิัทฯ เพิม่ขึ้นอกี จํานวน 100.00 ล้าน

บาท และคํ้าประกนัร่วมกบับรษิทั เดอะ ยู

นิคอรน์ จาํกดั อกีจาํนวน 45.50 ลา้นบาท 

รวมวงเงนิคํ้าประกนัทัง้สิ้น 545.50 ล้าน

บาท 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

2. บรษิทั ออรจิิน้

สาทร จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท พาร์ค ลกัชวัรี่ จํากดั ถือ

หุ้นบริษัท ออริจิ้น สาทร จํากัด 

รอ้ยละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

 

 

 

 

 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

1.1 รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 

- คุณลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี

- คุณสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

 

 

 

1.2 เงนิมดัจําและเงนิรบัล่วงหน้า

จากกรรมการ และผู้บริหาร

ระดบัสงูของบรษิทัฯ 

- คุณสหสั ตรทีพิยบุตร 

- คุณนิวตั ิลมนุพนัธ ์

 

 
 

1.3 รายไดไ้ดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

4,548.97 

4,783.33 

9,332.30 

 

 

 

 

 

814.80 

514.60 

1,329.40 

 

 

40,817.40 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

621.80 

442.40 

2,440.80 

 

 

43,231.60 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ  

บริษัทฯ ได้ทําสัญญาซื้อขายและโอน

กรรมสทิธิห์อ้งชุด จํานวน 2 หอ้ง คดิเป็น

จาํนวนเงนิรวม 9.33 ลา้นบาท 

 

 

• สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิมดัจําและเงนิรบัล่วงหน้า

จากกรรมการจํานวน 2.44 ล้านบาท และ

สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

ได้ร ับเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจาก

กรรมการจาํนวน 1.33 ลา้นบาท 

 
• สําหรับงวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าอสงัหาริมทรพัย์เป็นจํานวน

เงนิรวม 40.82 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 

จาํนวน 2.41 ลา้นบาท 

 

 

 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกตทิัว่ไป

และเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่

ลูกคา้ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเหน็

ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกจิใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

  2. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

• บรษิทัฯ คํ้าประกนัใหบ้รษิทัใน

เครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

1,285,000.00 

- 

(1,285,000.00) 

0.00 
 

 

 

 

 

- 

1,285,000.00 

- 

1,285,000.00 
 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ ได้คํ้าประกันการกู้ยืมให้บริษัท  

ออรจิิ้น สาทร จํากดั วงเงนิ 1,285.0 ล้าน

บาท และในระหว่างปี 2562 มีการชําระ

เงนิกูย้มืทัง้จาํนวน 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3. บรษิทั ออรจิิน้ 

ไพรม ์จาํกดั 

 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บ ริษั ท  อ อ ริ จิ้ น  แ ค ป ปิ ต อ ล 

พระราม 9 จํากัด ถือหุ้นบริษัท 

ออรจิิน้ ไพรม ์จาํกดั รอ้ยละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

  - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

  - นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

  - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

  - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

  - นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

1.1 รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

10,135.60 

 

15,294.27 

 

• สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรหิารงานและค่า

นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์เป็นจํานวนเงนิ

รวม 10.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 

จาํนวน 5.16 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

  2. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

2.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

2.2 ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้คา้ง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

 -  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 
 

 

 

 

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 ออรจิิ้น ไพรม ์จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทั

ย่อย ในปี 2561 มยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงเหลอื

ต้นงวดเป็นจํานวน 150.50 ล้านบาท ได้

ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดจํานวน 

432.13 ล้านบาท และได้มีการชําระคืน

ระหว่างงวดทัง้จํานวนเป็นเงิน 582.63 

ลา้นบาท จงึไมม่ยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงคา้ง  

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561  

บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 5.46 ล้าน

บาท และไดร้บัชาํระในระหวา่งปีทัง้จาํนวน 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

4. บรษิทั ออรจิิน้ 

ออีซี ีจาํกดั 

(เดิมชื่อบรษิทั ออ

ริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 

จํ า กั ด ไ ด้ จ ด

ทะเบยีนเปลีย่นชือ่

เป็น บรษิทั ออรจิิน้ 

อีอีซี  จํากัด  เมื่อ

วันที่  7 กันยายน 

2561) 

 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้  

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั  ออ

รจิิน้ ออีซี ีจาํกดั รอ้ยละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

  - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

  - นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

  - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

  - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

  - นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

1.1 รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

- 

 

638.31 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรหิารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.64 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกจิใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
2. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

2.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,500.00 

  248,874.05 

  (256,388.60) 

129,985.45   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,840.00 

218,461.48 

(150,801.48) 

137.500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั ออรจิิ้น ออีซี ีจํากดั ซึ่งเป็นบรษิทั

ย่อย ในปี 2562 มยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงเหลอื

ต้นงวดเป็นจํานวน 137.50 ล้านบาท ได้

ให้เงนิกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดจํานวน 

248.87 ล้านบาท และได้มีการชําระคืน

ระหว่างงวดจํานวน 256.39 ล้านบาท 

โดยมยีอดเงนิให้กู้ยืมคงเหลอืปลายงวด

จาํนวน 129.99 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ มี

การคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.3 – 5.5 

ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทยีบเคียงกบัอตัรา

ตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

2.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบีย้คา้งรบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

 -  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

2.3 การคํ้าประกนัการกูย้มื 

• บรษิทัในเครอืคํ้าประกนัให้

บรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

• บรษิทัฯ คํ้าประกนัใหบ้รษิทัใน

เครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

7,178.09 

 

444.52 

7,178.09 

(7,561.06) 

61.55 

 

 

 

 

 

105.00 

- 

(105.00) 

0.00 

 
 

 

 

- 

441,300.00 

- 

441,300.00 
 

 

 3,426.46 

 

1,440.49 

3,426.46 

(4,422.43) 

444.52 

 

 

 

 

 

- 

105.00 

- 

105.00 

 
 

 
 

- 

- 

- 

- 
 

 

• สํ าหรับปีบัญชีสิ้นสุ ด  31 ธ .ค .  2562 มี

ดอกเบี้ยรบั จํานวน 7.19 ล้านบาท และมี

ดอกเบีย้คา้งรบั จาํนวน 0.06 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จํากดั ได้คํ้าประกนั

การกู้ยืมให้บริษัทฯ วงเงิน 105.00 ล้าน

บาท และสาํหรบังวดงวดปี สิน้สุด 31 ธ.ค. 

2562 บรษิทัฯ ไดช้ําระเงนิหนี้ตัว๋สญัญาใช้

เงนิทีบ่รษิทัย่อยคํ้าประกนัครบถว้นแลว้ 

 

 
• สําหรับงวดงวดปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้คํ้าประกนัการกู้ยืมให้ บริษัท 

ออริจิ้น อีอีซี จํากัด วงเงินรวม 441.30 

ลา้นบาท 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

5. บรษิทั บรทิา

เนีย จาํกดั 

(เดมิชื่อ บรษิทั ออ

ริจิ้น เฮ้าส์ จํากัด 

ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น

เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป็ น 

บริษัท บริทาเนีย 

จํากดั เมือ่วนัที ่17 

พฤษภาคม 2562) 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้  

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั  บริ

ทาเนีย จาํกดั รอ้ยละ 100 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายนิวตั ิ ลมนุพนัธ ์

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ์ 

   - นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

   - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

   - นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

   - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

1.1 เงนิมดัจาํและเงนิรบัลว่งหน้า

จากกรรมการ และผูบ้รหิาร

ระดบัสงูของบรษิทัฯ 

- คุณสริพิงศ ์ศรสีว่างวงศ ์

 

 

1.2 รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

5.00 

 

 

4,578.00 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

7,028.00 

 

 

 

 

• สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิมดัจําและเงนิรบัล่วงหน้า

จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พาร์ค 

ลกัชวัรี ่จาํกดั จาํนวน 5,000 บาท ในการทํา

สญัญาซื้อขายบา้นในโครงการบรทิาเนีย วง

แหวน - หทยัราษฎร ์จาํนวน 1 หลงั 

• สําหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบรหิารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 4.58 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2561 จาํนวน 2.45 ลา้นบาท 

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติในการขาย

บา้นแนวราบในราคาปกตเิทยีบเคยีง

ไดก้บัลกูคา้ทัว่ไป 

 

 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกจิใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 2. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

2.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

632,835.63  

1,675,233.61   

(166,149.65) 

2,141,919.59   

 

 

 

 

 

 

 

 

195,000.00 

728,679.75 

(290,844.11) 

632,835.64 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท บริทาเนีย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อย ในปี 2562 มยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงเหลอื

ต้นงวดเป็นจํานวน 632.84 ล้านบาท ได้

ให้เงนิกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวดจํานวน 

1,675.23 ลา้นบาท และมยีอดเงนิใหกู้ย้มื

คงเหลอืปลายงวดเป็นจํานวน 2,141.91 

ล้านบาท ทัง้นี้บรษิัทฯ มกีารคดิดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี ซึ่งเป็น   

อต้ราทีเ่ทยีบเคยีงกบัอตัราตน้ทุนเงนิกูย้มื

เฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

2.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบีย้คา้งรบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

 -  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

2.3 การคํ้าประกนัการกูย้มื 

• บรษิทัฯ คํ้าประกนัใหบ้รษิทัใน

เครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 61,235.17 

 

17,765.50 

61,235.17 

(57,458.54) 

21,542.13 

 

 

 

 

 

335,000.00 

- 

- 

335,000.00 
 

 

 21,746.59 

 

2,961.99 

21,746.59 

(6,943.08) 

17,765.50 

 

 

 

 

 

335,000.00 

- 

- 

335,000.00 
 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 61.23 ล้าน

บาท และมดีอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 21.54 

ลา้นบาท 

 

 

 

 

 
 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ มียอดคํ้ าประกันการกู้ยืมแก่

บรษิทั ออรจิิ้น เฮา้ส์ จํากดั ซึ่งเป็นยอดคํ้า

ประกนัตัง้แต่ 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

6. บรษิทั ออรจิิน้ 

แกรนด ์จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้  

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั  ออ

รจิิน้ แกรนด ์จาํกดั รอ้ยละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

22,737.95 

 

34,162.05 

 

• สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรหิารงานและค่า

นายหน้าขายอสงัหารมิทรพัย์เป็นจํานวน

เงนิรวม 22.74 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 

จาํนวน 11.42 ลา้นบาท 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

  2. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

2.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

- 

136,722.87 

(136,772.87) 

    0.00 
 

 

 

 

- 

2,000.00 

(2,000.00) 

0.00 
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท ออริจิ้น แกรนด์ จํากัด ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย ในปี 2562 ได้ให้ เงินกู้ยืม

ระหว่างงวดจํานวน 136.72 ลา้นบาท และ

ได้มีการชําระคืนระหว่างงวดทัง้จํานวน 

ทัง้นี้  บริษัทฯ มกีารคิดดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่

เทียบเคียงกบัอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ  

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

  2.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบีย้คา้งรบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

 -  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

2.3 การคํ้าประกนัการกูย้มื 

• บรษิทัฯ คํ้าประกนัใหบ้รษิทัใน

เครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

483.62 

 

- 

483.62 

(483.62) 

0.00 

 

 

 

 

891,040.00 

- 

(891,040.00) 

0.00 
 

 

14.90 

 

- 

14.90 

(14.90) 

0.00 

 

 

 

 

- 

891,040.00 

 - 

891,040.00 
 

 

• สาํหรบังวดปี สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิทัฯ 

มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.01 ล้านบาท และ

ไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั และสาํหรบังวดปีบญัชี

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 บรษิทัฯ มดีอกเบีย้รบั 

จํานวน 0.48 ล้านบาท และไม่มดีอกเบี้ย

คา้งรบั 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ ได้คํ้าประกันการกู้ยืมให้บริษัท  

ออรจิิน้ แกรนด ์จาํกดั วงเงนิ 891.04 ลา้น

บาท และในระหว่างปี 2562 มีการชําระ

เงนิกูย้มืทัง้จาํนวน  

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

  3. รายการรบัความช่วยเหลอืทาง

การเงนิ 

3.1 เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

- 

  371,000.00 

    - 

371,000.00   

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 - 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงนิระยะสัน้จาก บริษัท 

ออรจิิ้น แกรนด์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย 

สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

จาํนวน 371 ลา้น ทัง้นี้มกีารคดิดอกเบีย้ใน

อตัรารอ้ยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตรา

ทีเ่ทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่

ของบรษิทัฯ 

 

• เป็นรายการรบัความช่วยเหลือทาง

การเงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

3.2 ดอกเบีย้จ่ายและดอกเบีย้คา้ง

จ่าย 

• ดอกเบีย้จ่าย 

• ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้จ่ายระหว่างงวด 

- จ่ายชาํระในระหวา่งปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

491.73 

 

- 

491.73 

- 

491.73 
 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 - 
 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มดีอกเบีย้จ่าย จาํนวน 0.49 ลา้น

บาท และมดีอกเบีย้คา้งจ่าย จาํนวน 0.49 

ลา้นบาท 

 

 

 

 

• เป็นรายการรบัความช่วยเหลือทาง

การเงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

7. บรษิทั ออรจิิน้ 

เกษตร โซ

ไซตี้ จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท  ออริจิ้ น  แคปปิตอล  1 

จํ ากัด  ถือหุ้นบริษัท  ออ ริจิ้ น 

เกษตร โซไซตี้ จาํกดั รอ้ยละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงานและ 

ค่านายหน้าขายอสงัหารมิทรพัย ์

 

5,093.66 

 

 

10,304.88 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 5.09 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2561 จาํนวน 5.21 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกจิใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 

 

 

 

2. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิ 

• บรษิทัฯ คํ้าประกนัใหบ้รษิทัใน

เครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

- 

595,600.00 

- 

595,600.00 
 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 
 

 

 

• สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ ไดค้ํ้าประกนัการกูย้มืใหบ้รษิทั ออ

รจิิ้น เกษตร โซไซตี้ จํากดั วงเงนิ 595.60 

ลา้นบาท 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัย่อยทีม่ ี

บุคคลเกี่ยวโยงถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 

10 ถอืเป็นรายการทีไ่ดร้บัยกเวน้การ

ปฏบิตัิตามเกณฑ์รายการทีเ่กี่ยวโยง

กนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

8. บรษิทั ออรจิิน้ 

วนั ระยอง 

จาํกดั 

 

 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บรษิัท วนั ออรจิิ้น จํากดั ถือหุ้น

บรษิัท วนั ระยอง จํากดั ร้อยละ 

100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

- นางจตุพร ผวิขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

1.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

1.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบีย้คา้งรบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

-  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

-  ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

-  รบัชาํระในระหว่างปี 

 -  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

29,740.67   

- 

(29,740.67) 

0.00 

 

 

 

 

295.78 

 

1,433.62 

295.78 

(1,729.40) 

0.00 
 

 

 

 

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 

บริษัท ออริจิ้น วนั ระยอง จํากดั ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย ในปี 2562 มยีอดเงนิให้กู้ยืม

คงเหลือต้นงวดจํานวน 29.74 ล้านบาท 

และได้มีการชําระคืนระหว่างงวดทัง้

จํานวนเป็นเงิน 29.74 ล้านบาท ทัง้นี้

บรษิัทฯ มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 

4.3 – 5.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทยีบเคยีง

กบัอตัราตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ  

 

 
• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.30 ล้าน

บาท โดยไดร้บัชาํระในระหว่างปีทัง้จาํนวน 

1.73 ลา้นบาท 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

9. บรษิทั พารค์ 

ลกัชวัรี ่จาํกดั 

(เ ดิ ม ชื่ อ บ ริ ษั ท 

พาร ์ออรจิิน้ จาํกดั 

มีการ เปลี่ยนชื่อ

เป็น บรษิทั พาร์ค 

ลั ก ชั ว รี่  จํ า กั ด   

เ มื่ อ วั น ที่ 17 

พฤษภาคม 2562) 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้  

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท 

พารค์ ลกัชวัรี ่จาํกดั รอ้ยละ 100 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นางอารดา จรญูเอก 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

    - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

    - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

    - นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

    - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

    - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

    - นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ์ 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

1.1 รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 

- คุณพสุ ลปิตพลัลภ 

 

 

 

 

 

1.2 รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2,260.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,556.41 

 

 

 

 

 

6,400.00 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 

ได้ทําสญัญาซื้อขายห้องชุดของโครงการ 

พารค์ 24 จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวนเงนิ 10.56 

ลา้นบาท (ในปี 2562 คุณพสุไดข้อลาออก

จากการเป็นกรรมการ) 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 2.26 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2561 จาํนวน 4.14 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกจิใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบรษิทัฯ 

2.1 รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

82.80 

 

 

- 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าสํานักงานเป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.08 ลา้นบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทั 

• เป็นรายการให้เช่าสํานักงานเดิมที่

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่บริษัทย่อย 

อตัราค่าเช่าตามสญัญาเทยีบเคยีงได้

กบัตลาด ซึ่งขนาดรายการเขา้เกณฑ์

รายการขนาดเล็ก เป็นอํานาจอนุมตัิ

ของฝ่ายจดัการ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

  3. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

3.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

3.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบีย้คา้ง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

2,496,830.11 

3,530,001.90 

(833,457.44) 

5,193,374.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

133,310.64 

 

38,955.09 

133,310.64 

(132,368.15) 

39,897.57 
 

 

 

 

- 

3,197,700.00 

(700,869.89) 

2,496,830.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,692.41 

 

- 

75,692.41 

(36,737.32) 

38,955.09 
  

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั พารค์ ลกัชวัรี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทั

ย่อย ในปี 2562 มยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงเหลอื

ต้นงวด 2,496.83 ล้านบาท และให้กู้เพิม่

ระหว่างงวดจาํนวน 3,530 ลา้นบาท ไดร้บั

ชําระคนืระหว่างงวดจํานวน 833.46 ล้าน

บาท โดยมยีอดเงนิให้กู้ยมืคงเหลอืปลาย

งวด จํานวน 5,193.37 ล้านบาท ทัง้นี้  

บรษิัทฯ มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 

4.3 – 5.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราที่เทยีบเคยีง

กบัอตัราตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 
• สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 บรษิทัฯ มดีอกเบีย้รบั 

จํานวน 133.31 ล้านบาท และมีดอกเบี้ย

คา้งรบั จาํนวน 39.90 ลา้นบาท 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

10. บรษิทั วนั  

ออรจิิน้ จาํกดั 

(เดมิชือ่ บรษิทั ออ

รจิิ้น วนั จํากดั ได้

จ ด ท ะ เ บี ย น

เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป็ น 

บรษิทั วนั ออรจิิน้ 

จํากดั เมื่อวนัที่ 9 

สงิหาคม 2561)    

 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้  

จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั วนั 

ออรจิิน้ จาํกดั รอ้ยละ 100 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นางกมลวรรณ วปิลุากร 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นางอารดา จรญูเอก 

   - นายลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

   - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

   - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

4,962.00 

 

12,062.00 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 4.96 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2561 จาํนวน 7.10 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกจิใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบรษิทั 

• รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

 

240.00 

 

 

240.00 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าสํานักงานเป็น

จํานวนเงนิ รวม 0.24 ลา้นบาท ซึ่งเท่ากบั

ปี 2561 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

• เป็นรายการให้เช่าสํานักงานเดิมที่

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่บริษัทย่อย 

อตัราค่าเช่าตามสญัญาเทยีบเคยีงได้

กบัตลาด ซึ่งขนาดรายการเขา้เกณฑ์

รายการขนาดเล็ก เป็นอํานาจอนุมตัิ

ของฝ่ายจดัการ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

  3. รายการความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

3.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

3.2 ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้คา้ง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,500.00 

331,543.63 

(64,538.36) 

500,505.27  

 

 

 

 

 

 

 

19,975.38 

 

1,353.98 

19,975.38 

(20,712.40) 

616.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

387,509.97 

(154,009.97) 

233,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

3,413.05 

 

- 

3,413.05 

(2,059.07) 

1,353.98 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั วนั ออรจิิน้ จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 

ในปี 2562 มยีอดเงนิใหกู้ย้มืตน้งวด 233.50 

ลา้นบาท และบรษิทัฯ ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด

จํานวน 331.54 ล้านบาท และมยีอดชําระ

คืนระหว่างงวด 64.54 ล้านบาท โดยมี

ยอดเงนิให้กู้ยมืคงเหลอืปลายงวดจํานวน 

500.50 ล้านบาท ทัง้นี้  บริษัทฯ มกีารคิด

ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี ซึง่

เป็นอตัราที่เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิ

กูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

• สาํหรบังวดปี สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 บรษิทัฯ 

มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 3.41 ลา้นบาท และมี

ดอกเบีย้คา้งรบั จาํนวน 1.35 ลา้นบาท และ

สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 19.98 ล้าน

บาท และมดีอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 0.62 

ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

3.3 การคํ้าประกนัการกูย้มื 

• บรษิัทฯ คํ้าประกนัให้บรษิัท

ในเครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

683,624.00 

- 

(85,142.00) 

598,500.00 
 

 

 

 

598,500.00 

85,142.00 

 - 

683,642.00 
 

• สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ ไดค้ํ้าประกนัการกูย้มืใหบ้รษิทั วนั 

ออรจิิน้ จาํกดั วงเงนิ 683.64 ลา้นบาท และ

สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 มี

การชําระเงนิกูย้มืทําใหภ้าระการคํ้าประกนั

ลดลง จํานวน 85.14 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ 

มีภาระได้คํ้าประกันคงเหลือปลายงวด

เท่ากบั 598.50 ลา้นบาท 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

11. บรษิทั ออรจิิน้ 

คอลลาจ 107 

จาํกดั 

 
 
 
 
 
 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บ ริษั ท  อ อ ริ จิ้ น  แ ค ป ปิ ต อ ล 

คอลลาจ 107 จํากดั ถอืหุน้บรษิทั 

ออรจิิ้น คอลลาจ 107 จํากดั รอ้ย

ละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

    - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

    - นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

    - นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

9,051.92 

 

 

 

 

 

6,329.92 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 9.05 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2561 จาํนวน 2.72 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 2. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

2.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

2.2 ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้คา้ง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 
 

 

 

 

- 

3,269.92 

(3,269.92) 

0.00 

 

 

 

16.30 

 

- 

16.30 

(16.30) 

0.00 
 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั ออรจิิน้ คอลลาจ 107 จาํกดั ซึง่เป็น

บรษิทัย่อย ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดใ้หกู้ย้มื

ระหว่างงวดจํานวน 3.27 ล้านบาท ได้รบั

ชาํระคนืระหว่างงวดทัง้จาํนวน 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.02 ล้าน

บาท และไดร้บัชาํระครบถว้น 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

12. บรษิทั ออรจิิน้ 

ไนทบ์รดิจ ์

เทพารกัษ์ 

จาํกดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ

รจิิ้น ไนท์บรดิจ์ เทพารกัษ์ จํากดั 

รอ้ยละ 51.00 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

    - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

    - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

    - นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

1. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

1.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

1.2 ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้คา้ง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

63,000.00 

51,281.34 

(114,281.34) 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,035.11 

 

365.56 

2,035.11 

(1,550.48) 

850.19 
 

 

 

 

- 

129,000.00 

(66,000.00) 

63,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,467.37 

 

- 

1,467.37 

(1,101.81) 

365.56 
 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั ออรจิิน้ ไนทบ์รดิจ ์เทพารกัษ์ จาํกดั 

ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ในปี 2562 มยีอดเงนิให้

กูย้มืต้นงวด 63 ลา้นบาทและบรษิทัฯ ใหกู้้

เพิ่มระหว่างงวด 51.28 ล้านบาท และ

ได้ร ับชําระคืนระหว่างงวดทัง้จํานวน 

114.28 ลา้นบาท โดยไม่มยีอดเงนิใหกู้ย้มื

คงค้าง ทัง้นี้บรษิทัฯ มกีารคดิดอกเบี้ยใน

อตัรารอ้ยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตรา

ทีเ่ทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิกูย้มืเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ 

 

 

• สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ มีดอกเบี้ยร ับ จํานวน 2.04 ล้าน

บาท ไดร้บัชาํระระหว่างปี จาํนวน 1.55 ลา้น

บาท และมีดอกเบี้ยค้างรับ จํานวน 0.85 

ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่ อย  ก่ อนที่จ ะ ร่ วมทุนกับบริษัท 

เอสคอนเจแปน (ประเทศไทย) จาํกดั  
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สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 221 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

13. บรษิทั พารค์ 

พลิลาร ์อาร4์ 

จาํกดั 

(เดมิชือ่ บรษิทั ออ

ริจิ้น  ไนท์บริดจ์  

พระโขนง จํากัด 

ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น

เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป็ น 

บริษัท พาร์ค พิล

ลาร์ อาร์4 จํากัด 

เ มื่ อ วั น ที่  11 

มถุินายน 2562) 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท พาร์ค ลกัชวัรี่ จํากดั ถือ

หุ้นบริษัท พาร์ค พิลลาร์ อาร์4 

จาํกดั รอ้ยละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

    - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

    - นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

    - นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน  

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์ 

 

- 

 

 

 

 

 

110.55 

 

 

 

 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 110.55 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

  2. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

2.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,189.75 

6,727.57 

(81,917.32) 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

75,189.75 

- 

75,189.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั พาร์ค พลิลาร์ อาร4์ จํากดั ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย ในปี 2562 มยีอดเงนิให้กู้ยืม

ต้นงวด 75.12 ลา้นบาท และบรษิทัฯ ใหกู้้

เพิม่ระหว่างงวด 6.73 ลา้นบาท และไดร้บั

ชาํระคนืระหว่างงวดทัง้จาํนวน 81.92 ลา้น

บาท โดยไม่มยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงคา้ง ทัง้นี้

บรษิัทฯ มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 

4.3 – 5.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทยีบเคยีง

กบัอตัราตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 222 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

2.2 ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้คา้ง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

       - ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

1,952.17 

 

353.93 

1,952.17 

(2,306.10) 

0.00 
 

 

 

 

353.93 

 

- 

353.93 

- 

353.93 
 

 

 

• สําหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.35 ล้าน

บาท และมดีอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 0.35 

ลา้นบาท และสาํหรบังวดปีบญัช ีสิน้สุด 31 

ธ.ค. 2562 บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 

1.95 ลา้นบาท และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

14. บรษิทั คราวน์ 

เรสซเิดนซ์ 

จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ 

จํากดั ถอืหุน้บรษิทั คราวน์ เรสซิ

เดนซ์ จาํกดั รอ้ยละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นางจตุพร ผวิขาว 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นางสาวเยาวเรศ เดชเลศิพพิฒัน์ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

2. รายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

ของบรษิทั 

• รายไดจ้ากค่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

85.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120.90 

 

54.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54.00 

 

• สําหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.09 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2561 จาํนวน 0.04 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 
• สําหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 30 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าเช่าสํานักงานเป็น 

จาํนวนเงนิรวม 0.12 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2561 จาํนวน 0.07 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 
• เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

• เป็นรายการให้เช่าสํานักงานเดิมที่

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่บริษัท่อย 

อัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้กับตลาด 

ซึ่งขนาดรายการเข้าเกณฑ์รายการ

ขนาดเลก็ เป็นอํานาจอนุมตัขิองฝ่าย

จดัการ 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

15. บรษิทั 

ดจิติอล บตั

เลอร ์จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บรษิัท เดอะ ยูนิคอร์น จํากดั ถือ

หุน้บรษิทั ดจิติอล บตัเลอร ์จาํกดั 

รอ้ยละ 57.00 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายสหสั ตรทีพิยบุตร 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นายรฐัพล เตชะเลศิสริมิงคล 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

2. รายการสนบัสนุนรธุรกจิปกติ

ของบรษิทั 

• รายไดจ้ากค่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

75.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.90 

 

 

 

50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321.60 

 

• สําหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.08 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2561 จาํนวน 0.03 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

• สําหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าเช่าสํานักงานเป็น     

จาํนวนเงนิรวม 0.12 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2561 จาํนวน 0.20 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

• เป็นรายการให้เช่าสํานักงานเดิมที่

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่บริษัท่อย 

อัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้กับตลาด 

ซึ่งขนาดรายการเข้าเกณฑ์รายการ

ขนาดเลก็ เป็นอํานาจอนุมตัขิองฝ่าย

จดัการ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

16. บรษิทั พรโีม 

แมเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ 

จาํกดั ถอืหุน้บรษิทั พรโีม แมเนจ

เมน้ท ์จาํกดั รอ้ยละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นางสาวเยาวเรศ เดชเลศิพพิฒัน์ 

 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบรษิทั 

• รายไดจ้ากค่าช่าสาํนกังาน 

 

 

194.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422.40 

 

 

 

125.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422.40 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น     

จาํนวนเงนิรวม 0.19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2561 จาํนวน 0.06 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าเช่าสํานักงานเป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.42 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัปี 

2561 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

• เป็นรายการให้เช่าสํานักงานเดิมที่

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่บริษัท่อย 

อัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้กับตลาด 

ซึ่งขนาดรายการเข้าเกณฑ์รายการ

ขนาดเลก็ เป็นอํานาจอนุมตัขิองฝ่าย

จดัการ 

 

17. บรษิทั พรโีม 

เซอรว์สิ 

โซลชู ัน่ จาํกดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้  จาํกดั

(มหาชน) ถือหุ้นบริษัท พรีโม 

เซอรว์สิ โซลชู ัน่ จาํกดั รอ้ยละ 100 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายนิวตั ิลมนุพนัธ ์

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

44.00 

 

 

 

 

 

 

 

125.00 

 

 

 

 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.04 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2561 จาํนวน 0.09 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 225 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

 • ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นายสุรนิทร ์สหโภคานนัท ์

- นางสาวรวกีร บุญพรม 

2. รายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

ของบรษิทั 

• รายไดจ้ากค่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

 

422.40 

 

 

422.40 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าเช่าสํานักงานเป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.42 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัปี 

2561 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

• เป็นรายการให้เช่าสํานักงานเดิมที่

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่บริษัท่อย 

อัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้กับตลาด 

ซึ่งขนาดรายการเข้าเกณฑ์รายการ

ขนาดเลก็ เป็นอํานาจอนุมตัขิองฝ่าย

จดัการ 

3. รายการรบัความช่วยเหลอืทาง

การเงนิ 

3.1 เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 

 - ยอดคงเหลอืตน้งวด 

 - กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

 - ชาํระคนืระหว่างงวด 

 - ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

3.3 ดอกเบีย้จ่ายและดอกเบีย้คา้ง

จ่าย 

• ดอกเบีย้จ่าย 

• ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้จ่ายระหว่างงวด 

- จ่ายชาํระในระหวา่งปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

- 

  20,000.00 

    (20,000.00) 

0.00   

 

 

 

 

62.90 

 

- 

62.90 

(62.90) 

0.00 
 

 

 

 

- 

- 

    - 

-   

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

    - 

-   
 

• บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงนิระยะสัน้จาก บริษัท 

พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จํากัด ซึ่งเป็น

บรษิัทย่อย สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 

ธ.ค. 2562 จาํนวน 20 ลา้นบาท และมกีาร

ชําระคนืระหว่างงวดทัง้จํานวน ทัง้นี้มกีาร

คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี 

ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุน

เงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มดีอกเบีย้จ่าย จาํนวน 0.06 ลา้น

บาท และมกีารจ่ายชําระในระหว่างปีทัง้

จาํนวน จงึไมม่ดีอกเบีย้คา้งจ่าย 

• เป็นรายการรบัความช่วยเหลือทาง

การเงนิเพื่อใชใ้นการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 226 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

18. บรษิทั พารค์ 

ออรจิิน้ พญา

ไท จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท พาร์ค ลกัชวัรี่ จํากดั ถือ

หุน้บรษิทั พาร์ค ออรจิิ้น พญาไท 

จาํกดั รอ้ยละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

- 

 

2,442.39 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 2.44 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

19. บรษิทั พารค์ 

ออรจิิน้ 

พระราม 4 

จาํกดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท พาร์ค ออริจิ้น จํากดั 

(บรษิทัย่อย) ถอืหุน้บรษิทั พาร์ค 

ออรจิิ้น พระราม 4 จํากดั รอ้ยละ 

51.00 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

- นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

- นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

50,861.35 

 

3,402.00 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จํานวนเงนิรวม 50.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2561 จาํนวน 47.46 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 227 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

  2. การคํ้าประกนัการกูย้มื 

• บรษิทัฯ คํ้าประกนัใหบ้รษิทัใน

เครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

740,000.00 

- 

(740,000.00) 

0.00 
 

 

 

 

- 

740,000.00 

- 

740,000.00 
 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ ได้คํ้าประกันการกู้ยืมให้บริษัท 

พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4 จํากัด วงเงิน 

740.00 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2562 มี

การถอนการคํ้าประกนัการกูย้มืทัง้จาํนวน 

• เป็นรายการช่วยเหลอืทางการเงนิเพื่อ

ใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัทย่อย 

ก่อนที่จะร่วมทุนกับบริษัท โนมูระ 

เรยีลเอสเตท ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

20. บรษิทั พรโีม 

เรยีลเตอร ์

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิทั พรโีม เซอรว์สิ โซลชู ัน่ 

จํากัด โดยถือหุ้นบริษัท พรีโม 

เรยีลเตอร ์จาํกดั รอ้ยละ 100 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นางสาวเยาวเรศ เดชเลศิพพิฒัน์ 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

2. รายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

ของบรษิทั 

• รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

 

 

 

 

113.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120.90 

 

75.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54.00 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.11 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2561 จาํนวน 0.03 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 
• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าเช่าสํานักงานเป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.12 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2561 จาํนวน 0.07 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 
• เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

• เป็นรายการให้เช่าสํานักงานเดิมที่

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่บริษัท่อย 

อัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้กับตลาด 

ซึ่งขนาดรายการเข้าเกณฑ์รายการ

ขนาดเลก็ เป็นอํานาจอนุมตัขิองฝ่าย

จดัการ 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 228 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

21. บรษิทั พารค์ 

ออรจิิน้ ท ี2 

จาํกดั 

• บริษัทฯ ย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท พาร์ค ลกัชวัรี่ จํากดั 

โดยถอืหุน้บรษิทั พารค์ ออรจิิน้ ท ี

2 จาํกดั รอ้ยละ 100.00 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

1,718.10 

 

5,407.80 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

จาํนวนเงนิรวม 1.72 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2561 จาํนวน 3.69 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 

22. บรษิทั อูโน่ 

เซอรว์สิ จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ 

จํากดั ถอืหุน้บรษิทั อูโน่ เซอรว์สิ 

จาํกดั รอ้ยละ 100.00 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นางสาวเยาวเรศ เดชเลศิพพิฒัน์ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 
188.00 

 

 
120.00 

 

 
• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.18 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2561 จาํนวน 0.07 ลา้นบาท 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

2.รายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

ของบรษิทัฯ 

• รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

422.40 

 

 

422.40 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าเช่าสํานักงานเป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.42 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัปี 

2561  

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

• เป็นการใหเ้ช่าสาํนักงานเดมิที่บรษิทัฯ 

ไม่ได้ใช้งานแก่บริษัทย่อย อัตราค่า

เช่าตามสญัญาเทยีบเคยีงไดก้บัตลาด 

ซึ่งขนาดรายการเข้าเกณฑ์รายการ

ขนาดเล็กเป็นอํานาจอนุมตัิของฝ่าย

จดัการ 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 229 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

23. บรษิทั พรโีม 

เดคคอร ์จาํกดั 

( เ ดิ ม ชื่ อ บ ริ ษั ท 

เ วิ ร์ ค  เ อ เ จ น ซี  

จํากัด และได้จด

ท ะ เ บี ย น

เปลี่ยนเป็นบริษัท 

พรี โ ม  เดคคอร์  

จํากดั เมื่อวนัที่ 2 

กนัยายน 2562) 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ 

จํ า กั ด  ถื อ หุ้ น บ ริ ษั ท  พ รี โ ม 

เดคคอร ์จาํกดั รอ้ยละ 100.00 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นายประสทิธิ ์จรสัวชิากร 

- นางสาวเยาวเรศ เดชเลศิพพิฒัน์ 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

113.00 

 

 

 

 

 

 

 

75.00 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.11 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2561 จาํนวน 0.04 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

2.รายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

ของบรษิทัฯ 

• รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

 

120.90 

 

 

54.00 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าอาคารเป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.12 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2561 จาํนวน 0.07 ลา้นบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

• เป็นการใหเ้ช่าสาํนักงานเดมิที่บรษิทัฯ 

ไม่ได้ใช้งานแก่บริษัทย่อย อัตราค่า

เช่าตามสญัญาเทยีบเคยีงไดก้บัตลาด 

ซึ่งขนาดรายการเข้าเกณฑ์รายการ

ขนาดเล็กเป็นอํานาจอนุมตัิของฝ่าย

จดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 230 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

24. บรษิทั ออรจิิน้ 

รามคาํแหง 

อนิเตอรเ์ชนจ ์

จาํกดั 

(เดมิชื่อบรษิทั ออ

รจิิน้ เอกมยั จาํกดั 

และไดจ้ดทะเบยีน

เ ป ลี่ ย น เ ป็ น  

บ ริ ษั ท  อ อ ริ จิ้ น 

ร า ม คํ า แ ห ง 

อิ น เ ต อ ร์ เ ช น จ์  

จาํกดั เมือ่วนัที ่15 

พ ฤ ศ จิ ก า ย น 

2561) 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้  

จาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุน้บรษิทั 

ออรจิิน้ รามคาํแหง อนิเตอรเ์ชนจ์ 

จาํกดั รอ้ยละ 100.00 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

1,220.46 

 

- 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรหิารงานและค่า

นายหน้าขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นจาํนวนเงนิ

รวม 1.22 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

2. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

2.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000.00 

98,203.67 

(13,000.00) 

86,203.67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1,000.00 

- 

1,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิัท ออรจิิ้น รามคําแหง อินเตอร์เชนจ์ 

จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย  

  ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ยืม

คงเหลือต้นงวดเป็น 1.00 ล้านบาท ให้กู้

เพิม่ระหว่างงวด 98.20 ลา้นบาท และไดม้ี

การชําระคืนระหว่างงวดจํานวน 13.00 

ล้านบาท โดยมียอดคงเหลือปลายงวด

จํานวน 86.20 ล้านบาท ทัง้นี้บริษัทฯ มี

การคดิดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 4.3 – 5.5 

ต่อปี ซึ่งเป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกบัอัตรา

ตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

2.2 ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้คา้ง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

2.3 การคํ้าประกนัการกูย้มื 

• บริษัท ฯ  คํ้ า ป ร ะ กัน ใ ห้

บรษิทัในเครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

1,041.07 

 

38.88 

1,041.07 

(1,079.95) 

- 

 

 

 
 

 

 

- 

150,000.00 

- 

150,000.00 
 

 

 

38.88 

 

- 

38.88 

- 

38.88 

 

 

 
 

 

 

- 

- 

- 

- 

  

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.04 ล้าน

บาท และมดีอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 0.04 

ล้านบาท และสําหรับปีบัญชี สิ้นสุด 31 

ธ.ค. 2562 บรษิทัฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 

1.04 ลา้นบาท และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบัคง

ค้าง ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยใน

อตัรารอ้ยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี ซึง่เป็นอต้รา

ทีเ่ทยีบเคยีงกบัอตัราตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่

ของบรษิทัฯ 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้คํ้าประกันการกู้ยืมให้บริษัท 

ออรจิิ้น รามคําแหง อินเตอร์เชนจ์ จํากดั 

วงเงนิ 150.00 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 232 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

25. บรษิทั ออรจิิน้ 

วนั ทองหลอ่ 

จาํกดั 

• บริษัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั  ออ

รจิิ้น วนั ทองหล่อ จํากดั ร้อยละ 

51 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากึ่ง

หนึ่ง แต่เนื่องจากสญัญาร่วมทุน

ระบุว่า เรื่องที่มสีาระสําคญัต้อง

ได้ร ับการอนุมตัิจาก ผู้ร่วมทุน

อย่ างน้อยฝ่ายละหนึ่ งคน จึง

พิจารณาว่าบริษัทฯ ไม่มอีํานาจ

ควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นางกมลวรรณ วปิลุากร 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

 - นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

1. รายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

ของบรษิทัฯ 

• รายไดค้่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

 

888.00 

 

 

 

- 

 

 

สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าเช่าสํานักงานเป็น

จาํนวนเงนิรวม 0.89 ลา้นบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิอง

บรษิทัฯ 

• เป็นการใหเ้ช่าสํานักงานเดมิทีบ่รษิัทฯ 

ไมไ่ดใ้ชง้านแก่บรษิทัย่อย อตัราค่าเช่า

ตามสญัญาเทยีบเคยีงไดก้บัตลาด ซึ่ง

ขนาดรายการเขา้เกณฑ์รายการขนาด

เลก็เป็นอํานาจอนุมตัขิองฝ่ายจดัการ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

26. บรษิทั ออรจิิน้ 

สเฟียร ์จาํกดั 

• บริษัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั ออ

รจิิ้น สเฟียร ์จํากดั รอ้ยละ 51 ซึ่ง

เป็นสดัส่วนทีม่ากกว่ากึง่หนึ่ง แต่

เนื่องจากสัญญาร่วมทุนระบุว่า 

เรื่องทีม่สีาระสาํคญัตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย

ฝ่ายละหนึ่งคน จึงพิจารณาว่า

บรษิทัฯ ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

12,411.27 

 

 

18,075.36 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 12.41 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2561 จาํนวน 5.66 ลา้นบาท 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 234 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

27. บรษิทั ออรจิิน้ 

เวอรต์เิคลิ จาํกดั 

• บริษัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั  ออ

รจิิ้น เวอร์ตเิคลิ จํากดั รอ้ยละ 51 

ซึ่งเป็นสดัส่วนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

แต่เนื่องจากสญัญาร่วมทุนระบุว่า 

เรื่องทีม่สีาระสาํคญัตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย

ฝ่ายละหนึ่งคน จึงพิจารณาว่า

บรษิทัฯ ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

• - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

47,036.32 

 

 

179,538.82 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 47.04 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2561 จาํนวน 132.50 ลา้นบาท 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

28. บรษิทั ออรจิิน้ 

รามคาํแหง จํากดั 

• บรษิัท ร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้บรษิทั  ออ

รจิิน้ รามคาํแหง จาํกดั รอ้ยละ 51 

ซึ่งเป็นสดัส่วนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

แต่เนื่องจากสญัญาร่วมทุนระบุว่า 

เรื่องทีม่สีาระสาํคญัตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย

ฝ่ายละหนึ่งคน จึงพิจารณาว่า

บรษิทัฯ ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

   - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

13,688.23 

 

 

40,250.80 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรหิารงานและ

ค่านายหน้าอสงัหารมิทรพัย์เป็นจํานวน

เงินรวม 13.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2561 จาํนวน 26.56 ลา้นบาท 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 236 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

29. บรษิทั ออรจิิน้ 

ไพรม์ 2 จาํกดั 

• บรษิัท ร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 

จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ บรษิทั ออ

ริจิ้น ไพร์ม 2 จํากัด ร้อยละ 51 

ซึ่งเป็นสดัส่วนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

แต่เนื่องจากสญัญาร่วมทุนระบุว่า 

เรื่องทีม่สีาระสาํคญัตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย

ฝ่ายละหนึ่งคน จึงพิจารณาว่า

บรษิทัฯ ไมม่อีํานาจควบคุม 

 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

16,030.88 

 

 

39,516.33 

 

 

สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรหิารงานและค่า

นายหน้าอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นจาํนวนเงนิรวม 

16.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 

23.49 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกจิใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 237 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

30. บรษิทั ออรจิิน้ 

พารค์ ท ี1 จาํกดั 

• บริษัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท พาร์ค ออริจิ้น จํากดั 

(บรษิทัย่อย) ถอืหุน้บรษิทั ออรจิิน้ 

พาร์ค ที 1 จํากดั ร้อยละ 51 ซึ่ง

เป็นสดัส่วนทีม่ากกว่ากึง่หนึ่ง แต่

เนื่องจากสัญญาร่วมทุนระบุว่า 

เรื่องทีม่สีาระสาํคญัตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย

ฝ่ายละหนึ่งคน จึงพิจารณาว่า

บรษิทัฯ ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

   - นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

• - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

1.1 เงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้า

จากกรรมการ และผูบ้รหิาร 

- คุณลกัษณะน้อย พึง่รศัม ี

- คุณปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- คุณสมสกุล แสงสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

1.2 รายไดจ้ากการบรหิารงาน

และค่านายหน้าขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

2,480.00 

250.00 

556.00 

3,286.00 

 

 

 

 

 

24,744.38 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

755,315.78 

 

• กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของ บรษิทัฯ 

ได้ทําสญัญาซื้อขายห้องชุดของโครงการ 

พาร์ค ออรจิิ้น ทองหล่อ จํานวน 4 หอ้ง คดิ

เป็นจํานวนเงนิรวม 46.01 ล้านบาท และ

สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทั ออรจิิ้น พาร์ค ท ี1 จํากดั ไดร้บัเงนิ

มัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากกรรมการ

จาํนวน 3.29 ลา้นบาท 

 

 

 

 
• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการบรหิารงานและ

ค่านายหน้าอสงัหารมิทรพัย์เป็นจํานวน

เงนิรวม 24.74 ลา้นบาท   

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกตทิัว่ไป

และเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่

ลูกคา้ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเหน็

ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล  

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกจิใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 238 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

31. บรษิทั พารค์ 

ออรจิิน้ ราชเทว ี

จาํกดั 

• บริษัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บริษัท พาร์ค ออริจิ้น จํากดั 

(บรษิทัย่อย) ถอืหุน้บรษิทั พาร์ค 

ออรจิิน้ ราชเทว ีจาํกดั รอ้ยละ 51 

ซึ่งเป็นสดัส่วนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

แต่เนื่องจากสญัญาร่วมทุนระบุว่า 

เรื่องทีม่สีาระสาํคญัตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติจาก ผู้ร่วมทุนอย่างน้อย

ฝ่ายละหนึ่งคน จึงพิจารณาว่า

บรษิทัฯ ไมม่อีํานาจควบคุม 

• กรรมการร่วมกนักบับรษิทัฯ 

   - นายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

- นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์
 

 

24,399.25 

 

45,597.90 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบรหิารงานและ

ค่านายหน้าอสงัหาริมทรพัย์เป็นจํานวน

เงินรวม 24.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2561 จาํนวน 21.20 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกจิใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 239 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

32. บรษิทั 

ดสิทรคิท ์แกรนด ์

เรยีลเอสเตท 

จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท บริทาเนีย จํากัด ถือหุ้น

บริษัท ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียล

เอสเตท จาํกดั รอ้ยละ 99.99  

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ์ 

- นายนาวนิ เลก็นาวา 

- นายธาํรง ปลกูจติรสม 

- นายจกัรนิทร ์ศรสีุข 

1. รายการความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

1.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

1.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยคา้ง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

- 

2,000.00 

(2,000.00) 

0.00 

 

 

 

 

 

 

14.62 

 

- 

14.62 

(14.62) 

0.00 
 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

• บรษิทัฯ ไดใ้หเ้งนิกูย้มืเงนิระยะสัน้แก่บรษิทั 

ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท จํากดั ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2562 บรษิัทฯ ได้ให้กู้เพิม่ระหว่าง

งวดจาํนวน 2.0 ลา้นบาท และไดร้บัชาํระคนื

ระหว่างงวดทัง้จํานวน และไม่มยีอดเงนิให้

กูย้มืคงคา้ง ทัง้นี้บรษิทัฯ มกีารคดิดอกเบี้ย

ในอตัรารอ้ยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี ซึง่เป็นอตัรา

ที่เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ 

 

 

 
• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562

บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.01 ล้าน

บาท ได้ร ับชําระในระหว่างปีครบถ้วน 

และไมม่ดีอกเบีย้คา้งรบั  

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

33.บรษิทั เบลกรา

เวยี บางนาจํากดั 

(เดมิชือ่ บรษิทั 

พารค์ ออรจิิน้ วลิ

ล่า อ่อนนุช จาํกดั 

ไดจ้ดทะเบยีน

เปลีย่นชือ่เป็น 

บรษิทั เบลกรา

เวยี บางนา จํากดั 

เมือ่วนัที ่19 

สงิหาคม 2562) 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท บริทาเนีย จํากัด ถือหุ้น

บรษิทั บรษิทั เบลกราเวยี บางนา 

จาํกดั รอ้ยละ 99.99  

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายเกรยีงไกร กรบีงการ 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

- นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ์ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

 

1. รายการความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

1.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

1.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยค้าง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

-  

 

 

 

- 

48,427.82 

(48,427.82) 

0.00 

 

 

 

 

 

 

541.81 

 

- 

541.81 

(541.81) 

0.00 
 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 
 

• บรษิทัฯ ไดใ้หเ้งนิกูย้มืเงนิระยะสัน้แก่บรษิทั 

เบลกราเวีย บางนา จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อย สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 

2562 จํานวน 48.43 ล้านบาท และได้ร ับ

ชาํระคนืระหว่างงวดจาํนวน 48.43 ลา้นบาท 

และไมม่ยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงคา้ง ทัง้นี้บรษิทัฯ 

มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.3 – 5.5 

ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตรา

ตน้ทุนเงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 
• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.54 ล้าน

บาท ไดร้บัชาํระระหว่างปีครบถว้น และไม่

มดีอกเบีย้คา้งรบั 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 241 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

34. บรษิทั เดอะ ยู

นิคอรน์ จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้   

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท 

บรษิทั เดอะ ยนูิคอรน์ จาํกดั รอ้ย

ละ 99.99  

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายวาทยุทธ ์ทองพรหม 

 

1. รายการความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

1.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

1.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยค้าง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

- รบัชาํระในระหว่างปี 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

1.3 การคํ้าประกนัการกูย้มื 

• บรษิทัในเครอืคํ้าประกนัให้

บรษิทัฯ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

- 

32,596.79 

- 

32,596.79  

 

 

 

 

650.24 

 

- 

650.24 

(322.69) 

327.55  

 

 

 

 

 

- 

45,500.00 

- 

45,500.00  
 

 

 

 

- 

- 

- 

-  

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

-  

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

-  
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั เดอะ ยนูิคอรน์ จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทั

ย่อย สําหรบัปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

จํานวน 32.60 ล้านบาท และมยีอดเงนิให้

กูย้มืคงเหลอืปลายงวดจํานวน 32.60 ลา้น

บาท ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยใน

อตัรารอ้ยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัรา

ทีเ่ทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุนเงนิกูย้มืเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.65 ล้าน

บาท และมดีอกเบีย้คา้งรบั 0.33 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัท ออรจิิ้น คอนโดมเินียม จํากดั และ

บรษิทั เดอะ ยนูิคอรน์ จาํกดั ไดค้ํ้าประกนั

การกูย้มืใหก้บับรษิทัฯ วงเงนิ 45.50 ลา้น

บาท 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 242 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

35. บรษิทั ออรจิิน้ 

รามอนิทรา จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้   

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท 

บรษิทั ออรจิิ้น รามอนิทรา จํากดั 

รอ้ยละ 99.99  

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

1. รายการความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

1.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

1.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยคา้ง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

    - ยอดคงเหลอืตน้งวด 

    - ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

    - รบัชาํระในระหว่างปี 

    - ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

1.3 การคํ้าประกนัการกูย้มื 

• บรษิทัฯ คํ้าประกนัใหบ้รษิทั

ในเครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

- 

367,554.08 

(367,554.08) 

0.00  

 

 

 

 

 

2,615.30 

 

- 

2,615.30 

(2,615.30) 

0.00  

 

 

 

 

- 

335,840.00 

- 

335,840.00  
 

 

 

 

- 

- 

- 

-  

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

-  
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิัท ออรจิิ้น รามอินทรา จํากดั ซึ่งเป็น

บรษิัทย่อย สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 

ธ.ค. 2562 จํานวน 367.55 ล้านบาท และ

ไดร้บัชําระคนืระหว่างงวดจํานวน 367.55 

ล้านบาท และไม่มยีอดเงนิให้กู้ยมืคงค้าง 

ทัง้นี้บรษิทัฯ มกีารคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ย

ล ะ  4. 3 –  5.5 ต่ อ ปี  ซึ่ ง เ ป็ น อัต ร าที่

เทียบเคียงกบัอัตราต้นทุนเงนิกู้ยืมเฉลี่ย

ของบรษิทัฯ 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 2.62 ล้าน

บาท ไดร้บัชาํระระหว่างปีครบถว้น และไม่

มดีอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้คํ้าประกันการกู้ยืมให้บริษัท 

ออรจิิ้น รามอินทรา จํากดั และบรษิัท วนั 

รามอนิทรา จาํกดั วงเงนิ 335.84 ลา้นบาท 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 243 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

36. บรษิทั ออรจิิน้ 

ลาดพรา้ว จาํกดั 

(เดมิชือ่ บรษิทั 

พารค์ พลิล่า 

จาํกดัไดจ้ด

ทะเบยีนเปลีย่น

ชือ่เป็น บรษิทั ออ

รจิิน้ ลาดพรา้ว 

จาํกดั เมือ่วนัที ่

17 กนัยายน 

2562) 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้   

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท 

บริษัท ออริจิ้น ลาดพร้าว จํากดั 

รอ้ยละ 99.99  

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

 

1. รายการความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

1.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

1.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยคา้ง

รบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

    - ยอดคงเหลอืตน้งวด 

    - ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

    - รบัชาํระในระหว่างปี 

    - ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

- 

145,952.21 

- 

145,952.21  

 

 

 

 

1,711.92 

 

- 

1,711.92 

(456.78) 

1,255.14  
 

 

 

 

- 

- 

- 

-  

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บริษัท ออริจิ้น ลาดพร้าว จํากดั ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อย สําหรบัปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 

2562 จํ านวน  145.95 ล้านบาท และมี

ยอดเงนิให้กู้ยมืคงเหลอืปลายงวดจํานวน 

145.95 ล้านบาท ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิด

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี 

ซึ่งเป็นอตัราที่เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุน

เงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 1.71 ล้าน

บาท และมดีอกเบีย้คา้งรบั 1.26 ลา้นบาท 

 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 244 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

37. บรษิทั ออรจิิน้ 

สุขมุวทิ สายลวด 

จาํกดั 

( เดิมชื่ อ  บริษัท 

น อ ต ติ้ ง  ฮิ ล ล์  

ดิสทริคท์ ระยอง 

จํ า กั ด  ไ ด้ จ ด

ทะเบียนเปลี่ยน

ชื่อเป็น บรษิทั ออ

รจิิ้น สุขุมวทิ สาย

ลวด จํากัด เมื่อ

วนัที่ 21 มกราคม 

2563) 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้   

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท 

บริษัท นอตติ้ง ฮิลล์ ดิสทริคท์ 

ระยอง จาํกดั รอ้ยละ 100.00  

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายอรุช ช่างทอง 

- นางสาวธญัวลยั ขวญัใจ 

- นางสาววจิติรา ศรสีุพรรณ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

 

1. รายการความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

1.1 เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

1.2 ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้คา้งรบั 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

    - ยอดคงเหลอืตน้งวด 

    - ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

    - รบัชาํระในระหว่างปี 

    - ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

1.3 การคํ้าประกนัการกูย้มื 

• บรษิทัฯ คํ้าประกนัใหบ้รษิทั

ในเครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

   -  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

- 

39,000.00 

- 

39,000.00  

 

 

 

 

154.68 

 

- 

154.68 

(16.84) 

137.84  

 

 

 

 

 

- 

83,000.00 

- 

83,000.00  
 

 

 

 

- 

- 

- 

-  

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

-  
 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั ออรจิิน้ สุขมุวทิ สายลวด จาํกดั ซึง่

เป็นบรษิัทย่อย สําหรบัปีบญัช ีสิ้นสุด 31 

ธ.ค. 2562 จํานวน 39.00 ลา้นบาท และมี

ยอดเงนิให้กู้ยมืคงเหลอืปลายงวดจํานวน 

39.00 ล้านบาท ทัง้นี้บริษัทฯ มีการคิด

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี 

ซึ่งเป็นอตัราที่เทยีบเคยีงกบัอตัราต้นทุน

เงนิกูย้มืเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 0.15 ล้าน

บาท และมดีอกเบีย้คา้งรบั 0.14 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้คํ้าประกันการกู้ยืมให้บริษัท 

ออริจิ้น สุขุมวิท สายลวด จํากัด วงเงิน 

83.00 ลา้นบาท 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เ มื่ อ บ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น บ ริษัท ย่ อ ย

มากกว่ารอ้ยละ 90 ถอืเป็นรายการที่

ได้ร ับยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 245 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

38. บริษัท ดิ ออ

รจิิน้ ดุสติ จาํกดั 

• บริษัทร่วมทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คอื บรษิทั ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้  

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท 

บรษิทั ด ิออรจิิน้ ดุสติ จาํกดั รอ้ย

ละ 51.00  

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายอรุช ชา่งทอง 

- นายจุมพล ประวทิยธ์นา 

 

1. รายการความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

1.1 เงนิใหกู้ย้มืกจิการร่วมคา้ 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

- ชาํระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

1.2 ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยคา้ง

รบักจิการร่วมคา้ 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

    - ยอดคงเหลอืตน้งวด 

    - ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 

    - รบัชาํระในระหว่างปี 

    - ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

- 

145,000.00 

(130,000.00) 

15,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

1,293.63 

 

- 

1,293.63 

(1,282.33) 

11.30  
 

 

 

 

- 

- 

- 

-  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 
 

 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่

บรษิทั ด ิออรจิิน้ ดุสติ จาํกดั สาํหรบังวดปี

บัญชี สิ้ นสุ ด  31 ธ .ค .  2562 ให้กู้ เพิ่ม

ระหว่างงวด 145.00 ล้านบาท และไดร้บั

ชําระคืนระหว่างงวด 130.00 ล้านบาท 

และมยีอดเงนิใหกู้ย้มืคงคา้งจํานวน 15.00 

ล้านบาท ทัง้นี้บรษิัทฯ มกีารคดิดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ 4.3 – 5.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอ้

ตราที่เทียบเคียงกบัอตัราต้นทุนเงนิกู้ยมื

เฉลีย่ของบรษิทัฯ 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มดีอกเบี้ยรบั จํานวน 1.29 ล้าน

บาท และมดีอกเบี้ยค้างรบั จํานวน 0.01 

ลา้นบาท 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่กิจการ

ร่วมคา้ 

• เป็นการใหกู้ย้มืตามเงือ่นไขทีก่ําหนด

ใ น สัญ ญ า ร่ ว ม ทุ น  JVA for The 

Hampton Sriracha By Origin and 

Dusit ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 

(อตัราดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี) ซึ่งไดร้บั

อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อ

วนัที ่14 สงิหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 
 

  

สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 12 หน้าท่ี 246 

บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

39. บรษิทั วนั 

รามอนิทรา จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บรษิัท วนั ออรจิิ้น จํากดั ถือหุ้น

บริษัท บริษัท วัน รามอินทรา

จาํกดั รอ้ยละ 100.00  

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นายปิตพิงษ์ ไตรนุรกัษ์ 

- นางสาวศรินิทรา จรยิคุณ 

- นางสาวศุภกญัญา ชุ่มจนิดา 

1. รายการความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

• บรษิทัฯ คํ้าประกนัใหบ้รษิทัใน

เครอื 

- ยอดคงเหลอืตน้งวด 

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

-  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

- 

335,840.00 

- 

335,840.00  
 

 

 

 

 

- 

- 

- 

-  
 

 

 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้คํ้าประกันการกู้ยืมให้บริษัท 

ออรจิิ้น รามอินทรา จํากดั และบรษิัท วนั 

รามอนิทรา จาํกดั วงเงนิ 335.84 ลา้นบาท 

• เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในการดําเนินงานแก่บริษัท

ย่อย 

• ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทย่อยที่มี

บุคคลเกีย่วโยงถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ถือเป็นรายการที่ได้ร ับยกเว้นการ

ปฏบิตัติามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

40. บรษิทั พารค์ 

รชัดา จาํกดั 

• บรษิัทย่อย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื 

บริษัท พาร์ค ลกัชวัรี่ จํากดั ถือ

หุ้นบริษัท บริษัท พาร์ค ร ัชดา

จาํกดั รอ้ยละ 100.00  

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เป็น

กรรมการ 

- นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ 

- นายสุรนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

- นายสมสกุล แสงสุวรรณ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายได้จากการบริหารงาน

แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย

อสงัหารมิทรพัย ์
 

 

3,455.23 

 

- 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทฯ มรีายได้จากการบริหารงานและ

ค่านายหน้าอสงัหาริมทรพัย์เป็นจํานวน

เงนิรวม 3. 46 ลา้นบาท   

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัตาม

อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดง

เทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบธุรกิจใน

ลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

41. นางอารดา 

จรญูเอก 

• ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทฯ โดยถือ

หุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 18.79 

• เป็นภรรยานายพรีะพงศ ์จรญูเอก 

• ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

และประธานอํานวยการ 

เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับรษิทัฯ 

1. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

คํ้าประกนัการชาํระหนี้การเช่า

ซื้อรถยนต์ของบรษิทัฯ 

 

 

- 

 

 

300.36 

• บรษิทัฯ ทาํสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทั  

• ลสีซิง่เพื่อเช่ารถยนต์ใช้ในการดําเนินงาน

ของกิจการ โดยนางอารดา จรูญเอก คํ้า

ประกันการชําระหนี้การเช่าซื้อรถยนต์ 

สําหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

จํานวน 0.30 ล้านบาท และไม่มภีาระคํ้า

ประกนัคงค้างสําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2562   

• เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง

การ เ งิน แก่ บ ริษัทฯ  ซึ่ ง ร ายการ

ดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และ

ไม่ได้มคี่าธรรมเนียมการคํ้าประกัน

แต่อย่างใด 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

42. นายสหสั 

ตรทีพิยบุตร 

• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหารความเสี่ยงของ

บรษิทัฯ 

•  

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้า

จากลกูคา้ 

 

814.80 

 

621.80 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

นายสหสั ตรทีพิยบุตร ไดท้าํสญัญาซื้อขาย

ห้องชุดโครงการ ไนท์บรดิจ์ ไพร์ม สาทร 

จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวนเงนิ 7.08 ลา้นบาท  

สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้า 

จาํนวน 0.81 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกตทิัว่ไป

และเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่

ลูกคา้ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเหน็

ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล 

 

43. นายลกัษณะ

น้อย พึง่รศัม ี

ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของ

บรษิทั ซึง่เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลง

นามผกูพนับรษิทัฯ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

1.1 รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 

 

 

 

• 1.2 เงินมัดจําและเงินรับ

ล่วงหน้าจากลกูคา้ 

 

4,548.97 

 

 

 

2,480.00 

 

- 

 

 

 

590.60 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันายลกัษณะน้อย พึง่

รศัม ีได้ซื้อห้องชุดโครงการ ไนท์บริดจ์ 

ไพร์ม สาทรจํานวน 1 ห้อง มูลค่า 4.55 

ลา้นบาท   

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

นายลกัษณะน้อย พึง่รศัม ีไดท้าํสญัญาซื้อ

ขายหอ้งชุดโครงการ พาร์ค ออรจิิ้น ทอง

หล่อ จํานวน 2 ห้อง จํานวนเงิน 24.61 

ลา้นบาท 

• สําหรบังวดปีบญัชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้า 

จาํนวน 2.48 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกตทิัว่ไป

และเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่

ลกูคา้ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเหน็

ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

44. นายนิวตั ิ

ลมนุพนัธ ์

• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

ของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการผู้มี

อํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้า

จากลกูคา้ 

 

541.6 

 

442.40 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบันายนิวตัิ ลมุนพนัธ์ 

ไดท้าํสญัญาซื้อขายหอ้งชุดโครงการ ไนท์

บรดิจไ์พรม์ สาทร จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวน

เงนิ 5.01 ลา้นบาท  

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้ร ับเงินมัดจํา และเงินรับ

ล่วงหน้า จาํนวน 0.54 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  

ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทัว่ไป

และเทยีบเคยีงไดก้บัราคาขายแก่ลูกคา้

ภายนอกรายอื่น ดังนั ้น  จึง เห็นว่ า

รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 

45.บรษิทั ซโีอ

แอล จาํกดั 

(มหาชน) 

• เป็นกิจการที่มกีรรมการร่วมกัน

กับบริษัทฯ  ได้แก่  น ายสหัส 

ตรีทิพยบุตร ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบริหารความ

เสีย่งของบรษิทัฯ 

1 รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• ซื้ออุปกรณ์สาํนกังาน 

 

 

56.13 

 

330.28 

 

• บรษิทัฯ ซื้ออุปกรณ์สาํนกังาน เช่น เครือ่ง

เขยีน กระดาษ เป็นต้น จากบรษิัท ซีโอ

แอล จาํกดั (มหาชน) เพือ่ใชใ้นการดาํเนิน

ธุรกิจทัว่ไปของบรษิัทฯ สําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธ.ค 2562 จาํนวน 0.06 ลา้นบาท 

• ราคาซื้อสนิคา้เป็นราคาตลาดทัว่ไปที่

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 

ขายให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนัน้ จึง

เห็นว่ ารายการดังกล่ าวมีคว าม

เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

46.นายวทิยา 

ธญัญศรสีงัข ์

• ดําร งตํ าแหน่งกรรมการของ

บรษิทั ดจิติอล บตัเลอร ์จาํกดั 

1. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

• เ งิ น กู้ ยื ม จ า ก บุ ค ค ล ที่

เกีย่วขอ้งกนั 

    -  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

    -  กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

    -  ชาํระคนืระหว่างงวด 

    -  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

1,313.00 

140.00 

- 

1,453.00  
 

 

 

 

 

- 

1,313.00 

- 

     1,313.00     
 

• บริษัทกู้ยืมเงินระยะสัน้ จากกรรมการ

บรษิัท ดจิติอล บตัเลอร์ จํากดั เพื่อใชใ้น

การดํ า เนิน ธุ รกิจทัว่ ไปของบริษัทฯ 

สําหรบังวดปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธ.ค. 2562  

มยีอดคงเหลือต้นงวดจํานวน 1.31 ล้าน

บาท กูเ้พิม่ระหว่างงวดจํานวน 0.14 ลา้น

บาท และมยีอดคงเหลอืปลายงวดจํานวน 

1.45 ลา้นบาท 

• เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

47. นายวรกร วรีา

พชัร ์

• ดําร งตํ าแหน่งกรรมการของ

บรษิทั ดจิติอล บตัเลอร ์จาํกดั 

1. รายการความช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

• เ งิ น กู้ ยื ม จ า ก บุ ค ค ล ที่

เกีย่วขอ้งกนั 

    -  ยอดคงเหลอืตน้งวด 

    -  กูเ้พิม่ระหว่างงวด 

    -  ชาํระคนืระหว่างงวด 

    -  ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 

 

 

 

 

1,313.00 

140.00 

- 

1,453.00  
 

 

 

 

 

- 

1,313.00 

- 

     1,313.00     
 

• บริษัทกู้ยืมเงินระยะสัน้ จากกรรมการ

บรษิัท ดจิติอล บตัเลอร์ จํากดั เพื่อใชใ้น

การดํ า เนิน ธุ รกิจทัว่ ไปของบริษัทฯ 

สําหรบังวดปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธ.ค. 2562  

มยีอดคงเหลือต้นงวดจํานวน 1.31 ล้าน

บาท กูเ้พิม่ระหว่างงวดจํานวน 0.14 ลา้น

บาท และมยีอดคงเหลอืปลายงวดจํานวน 

1.45 ลา้นบาท 

• เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่บรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

48. นายปิตพิงษ์ 

ไตรนุรกัษ์ 

• ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร

ของบริษัทและ เ ป็นปร ะธาน

เจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาธุรกจิ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

1.1 รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 

 

 

 

1.2 เงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้า

จากลกูคา้ 

 

4,600.00 

 

 

 

743.40 

 

1,790.00 

 

 

 

- 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

ได้ทําสญัญาซื้อขายห้องชุดโครงการเคน

ซงิตนั สุขุมวทิ-เทพารกัษ์ จํานวน 2 หอ้ง 

คดิเป็นจาํนวนเงนิรวม 4.60 ลา้นบาท 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

นายปิติพงษ์ ไตรนุรกัษ์ ได้ทําสญัญาซื้อ

ขายหอ้งชุดโครงการ พาร์ค ออรจิิ้น ทอง

หล่อ จํานวน 1 ห้อง จํานวนเงิน 10.65 

ล้านบาท และโครงการไนท์บรดิจ์ ไพร์ม 

รชัโยธนิ จํานวน 1 หอ้ง จํานวนเงนิ 5.85 

ลา้นบาท 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้ร ับเงินมัดจํา และเงินรับ

ล่วงหน้า จาํนวน 0.74 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกตทิัว่ไป

และเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่

ลกูคา้ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเหน็

ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

49. นายสมสกุล 

แสงสุวรรณ 

• ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร

ของบริษัทและ เ ป็นปร ะธาน

เจ้ าห น้ าที่ ส าย งานออกแบบ

ผลติภณัฑ ์

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เงนิมดัจาํและเงนิรบัลว่งหน้า 

 

 

603.90 

 

- 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

นายสมสกุล แสงสุวรรณและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ได้ทําสัญญาซื้อขายห้องชุด

โครงการ พารค์ ออรจิิน้ ทองหล่อ จาํนวน 

1 ห้อง จํานวนเงนิ 10.75 ล้านบาท และ

โครงการด ิออรจิิน้ รามอนิทรา 83 จาํนวน 

1 หอ้ง จาํนวนเงนิ 2.16 ลา้นบาท 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้ร ับเงินมัดจํา และเงินรับ

ล่วงหน้า จาํนวน 0.60 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  

ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทัว่ไป

และเทยีบเคยีงไดก้บัราคาขายแก่ลูกค้า

ภายนอกรายอื่น ดังนั ้น  จึงเห็นว่ า

รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 

50. นายสริพิงศ ์

ศรสีว่างวงศ ์

• ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

สายงานการตลาดและการขาย 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เงนิมดัจาํและเงนิรบัลว่งหน้า 

 

 

5.00 

 

- 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั นายสริพิงศ ์ศรสีว่าง

วงศ์ ไดท้ําสญัญาซื้อขายบา้นโครงการบริ

ทาเนีย วงแหวน-หทยัราษฎร์ จํานวน 1 

หลงั จาํนวนเงนิ 3.99 ลา้นบาท 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้ร ับเงินมัดจํา และเงินรับ

ล่วงหน้า จาํนวน 0.005 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกตทิัว่ไป

และเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่

ลกูคา้ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเหน็

ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

51. นายเกรยีง

ไกร กรบีงการ 

• ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบรหิารงานก่อสรา้ง 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• เงนิมดัจาํและเงนิรบัลว่งหน้า 

 

 

316.20 

 

- 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

นายเกรยีงไกร กรบีงการ ไดท้าํสญัญาซื้อ

ขายหอ้งชุดโครงการ พารค์ ออรจิิน้ จุฬา-

สามย่าน จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวนเงนิ 5.91 

ลา้นบาท และโครงการด ิออรจิิ้น สุขุมวทิ 

105 จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวนเงนิ 1.59 ลา้น

บาท 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ได้ร ับเงินมัดจํา และเงินรับ

ล่วงหน้า จาํนวน 0.32 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกตทิัว่ไป

และเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่

ลกูคา้ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเหน็

ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล 

52. นายสุรนิทร ์

สหชาตโิภคานนัท ์

• ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร

ของบริษัทและ เ ป็นปร ะธาน

เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

1.1 รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 

 

 

 

 

 

1.2 เงนิมดัจาํและเงนิรบัลว่งหน้า 

 

 

4,783.33 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

455.40 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ได้ทํา

สญัญาซื้อขายหอ้งชุดโครงการไนทบ์รดิจ์ 

ไพร์ม สาทร จํานวน 1 ห้อง คิดเป็น

จาํนวนเงนิรวม 4.78 ลา้นบาท 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ ได้ร ับเงินมัดจํา และเงินรับ

ล่วงหน้า จาํนวน 0.46 ลา้นบาท 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกตทิัว่ไป

และเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่

ลกูคา้ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเหน็

ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติ

บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2562 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ  

31 ธ.ค. 2561 

53. นางสาวกนก

ไพลนิ วไิลแกว้ 

• ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร

ของบริษัทและ เ ป็นปร ะธาน

เจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

1. รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

• รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 

 

 

1,840.00 

 

- 

 

• สําหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 

นางสาวกนกไพลนิ วไิลแกว้ ไดท้าํสญัญา

ซื้อขายห้องชุดโครงการน็อตติ้ง ฮิลล์ 

สุขุมวิท  105 จํานวน 1 ห้อง คิด เ ป็น

จาํนวนเงนิรวม 1.84 ลา้นบาท 

 

• เป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  

• ราคาขายหอ้งชุดเป็นราคาปกตทิัว่ไป

และเทียบเคียงได้กับราคาขายแก่

ลกูคา้ภายนอกรายอื่น ดงันัน้ จงึเหน็

ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล 
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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 2560 

วิสสตุา จริยธนากร 3853 บริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั 

บริษัทฯ และ 

งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 

เติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ 4501 บริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั 

บริษัทฯ และ 

งบการเงินรวม 

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที ่

31 ธันวาคม 2562 

เติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ 4501 บริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั 

 

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2560 - 2562)  

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นสาํหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สุดวัน

เดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นสาํหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สุดวัน

เดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นสาํหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สุดวัน

เดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  พนับาท  ร้อยละ  

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 820,323.0 3.58  1,819,169.2   6.69   1,329,733.4  4.15  

เงินลงทนุชัว่คราว 9,421.5 0.04  -     -    -  - 

ลกูหนีอ่ื้น 293,530.9 1.28  135,305.9   0.50   530,500.0   1.65  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั - -  7,000.0   0.03   307,913.2   0.96  

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 18,084,854.3 78.89  20,151,370.6   74.08   22,582,088.8   70.39  

เงินมดัจําคา่ที่ดิน 708,186.6 3.09  1,009,355.4   3.71   871,009.5   2.72  

เงินจา่ยลว่งหน้า - คา่งานก่อสร้าง 294,405.5 1.28  152,151.3   0.56   338,326.5   1.05  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 124,548.6 0.54  230,803.3   0.85   521,237.8   1.62  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,335,270.3 88.70  23,505,155.6   86.41   26,480,809.2   82.55  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
    

  

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกนั - - - -  27,999.5   0.09  

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,052,120.6 4.59  1,780,373.5   6.54   2,665,672.1   8.31  

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - -  7,999.9   0.03   7,999.9   0.02  

ที่ดินรอการพฒันา 121,055.1 0.53  28,235.4   0.10   28,235.4   0.09  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 337,095.4 1.47  372,905.1   1.37   402,274.2   1.25  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 439,785.1 1.92  765,895.9   2.82   1,718,036.2   5.36  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 244,484.5 1.07  237,276.5   0.87   235,539.1   0.73  

คา่ความนิยม 189,910.6 0.83  190,416.2   0.70   190,416.2   0.59  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 174,182.0 0.76  150,638.5   0.55   220,621.9   0.69  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 31,455.4 0.14  164,430.2   0.60   101,874.7   0.32  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,590,088.7 11.30  3,698,171.3   13.59   5,598,669.4   17.45  

รวมสินทรัพย์ 22,925,359.1 100.00  27,203,326.9   100.00   32,079,478.6   100.00  
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

พนับาท  ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร - -  1,780,215.7   6.54   1,388,736.6   4.33  

ตัว๋แลกเงิน 695,382.5 3.03  763,835.1   2.81   348,157.8   1.09  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 3,543,743.1 15.46  2,603,096.3   9.57   2,574,396.6   8.03  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั    2,626.0   0.01   2,906.0   0.01  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสว่นที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 4,545,689.8 19.83  4,271,083.1   15.70   2,708,197.9   8.44  

หุ้นกู้ ระยะยาวสว่นทีถึ่งกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - -  1,198,562.9   4.41   1,998,908.7   6.23  

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,126.1 0.01  936.2   0.00   409.8   0.00  

เงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 2,654,263.4 11.58  2,009,878.4   7.39   1,077,613.3   3.36  

รายได้รับลว่งหน้า 1,809.0 0.01  2,530.7   0.01   1,545.0   0.00  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 416,789.8 1.82  481,626.2   1.77   634,773.8   1.98  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 46,113.2 0.20  68,986.8   0.25   86,558.2   0.27  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 11,905,916.9 51.93  13,183,377.3   48.46   10,822,203.9   33.74  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
  

    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,629,080.0 11.48  487,944.0   1.79   4,063,499.5   12.67  

หุ้นกู้ ระยะยาว- สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,196,850.9 5.22  4,024,985.8   14.80   5,542,823.6   17.28  

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,452.7 0.01  516.6   0.00   106.8   0.00  

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,927.5 0.03  15,558.7   0.06   19,077.3   0.06  

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 770,589.9 3.36  687,826.3   2.53   695,923.5   2.17  

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,048.2 0.00  1,799.7   0.01   1,976.3   0.01  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,606,949.2 20.10  5,218,631.2   19.18   10,323,406.9   32.18  

รวมหนีสิ้น 16,512,866.1 72.03  18,402,008.5   67.65   21,145,610.9   65.92  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

    

ทุนเรือนหุ้น 
  

    

ทนุจดทะเบียน 1,024,677.6 4.47  1,542,604.1   5.67   1,545,776.2   4.82  

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 813,148.7 3.55  1,224,537.0   4.50   1,226,430.9   3.82  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 2,233,574.7 9.74  2,299,052.1   8.45   2,336,545.6   7.28  

สว่นตํา่กวา่มลูคา่หุ้นบริุมสิทธิของบริษัทยอ่ย (16,317.7) (0.07)  (26,569.7)  (0.10)  (26,569.7)  (0.08) 

สํารองสว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 23,001.7 0.10  50,014.0   0.18   68,935.3   0.21  

กําไรสะสม จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 102,467.8 0.45  154,260.4   0.57   154,577.6   0.48  

กําไรสะสม ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,965,768.1 8.57  3,734,019.1   13.73   5,934,672.3   18.50  

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 856.7 0.00  1,994.6   0.01   (37,947.9)  (0.12) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,122,500.0 22.34  7,437,307.4   27.34   9,656,644.0   30.10  

สว่นของผู้ทีมี่สว่นได้เสียที่ไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 1,289,993.0 5.63  1,364,010.9   5.01   1,277,223.7   3.98  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,412,493.0 27.97  8,801,318.3   32.35   10,933,867.7   34.08  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,925,359.1 100.00  27,203,326.9   100.00   32,079,478.6  100.00  
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 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

 พนับาท   ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

กาํไรขาดทุน:         

รายได้ 
  

    

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 8,764,850.6 87.76  14,523,121.2   87.29   12,278,599.7   86.95  

รายได้คา่บริหารโครงการ 487,468.7 4.88  1,225,925.9   7.37   918,893.5   6.51  

เงินปันผลรับ      250.0   0.00  

กําไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน - -  311,977.5   1.88   564.0   0.00  

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 641,057.9 6.42  314,821.6   1.89   458,557.8   3.25  

รายได้อ่ืน 94,343.7 0.94  261,987.0   1.57   465,257.4   3.29  

รวมรายได้ 9,987,720.9 100.00  16,637,833.3   100.00   14,122,122.3   100.00  

ค่าใช้จ่าย 
  

    

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 5,662,437.3 56.69  8,610,999.3   51.76   6,934,189.6   49.10  

คา่ใช้จา่ยในการขาย 1,179,181.5 11.81  2,446,535.1   14.70   2,167,178.3   15.35  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 273,299.8 2.74  425,105.8   2.56   520,091.7   3.68  

รวมค่าใช้จ่าย 7,114,918.6 71.24  11,482,640.2   69.02   9,621,459.6   68.13  

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

2,872,802.3 28.76  5,155,193.0   30.98   4,500,662.7   31.87  

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า ( 218,465.3 ) ( 2.18 )  (536,360.1)  (3.22)  (238,978.0)  (1.69) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  2,654,337.0   26.58   4,618,833.0   27.76   4,261,684.8   30.18  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน ( 50,986.1 ) ( 0.51 )  (262,470.2)  (1.58)  (272,785.1)  (1.93) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,603,350.9 26.07  4,356,362.8   26.18   3,988,899.7   28.25  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ ( 582,942.8 ) ( 5.84 )  (980,608.6)  (5.89)  (848,192.5)  (6.01) 

กาํไรสาํหรับปี 2,020,408.1 20.23  3,375,754.2   20.29   3,140,707.2   22.24  

กาํไรสาํหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,020,882.9 20.23  3,337,952.6   20.06   3,027,133.1   21.44  

 

 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสดรวม 

 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (พนับาท) ( 77,807.3 ) 1,385,256.0 (1,705,413.2) 

เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  (พนับาท) ( 1,570,549.9 ) (3,556,274.7) (1,506,998.9) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (พนับาท) 1,947,990.3  3,169,864.9  2,722,976.4 

เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (พันบาท) 299,633.2  998,846.2  (489,435.8) 

เงนิสดต้นงวดยกมา (พันบาท) 520,689.8  820,323.0  1,819,169.2 

เงนิสดปลายงวด (พันบาท) 820,323.0  1,819,169.2  1,329,733.4 
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13.1.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

หมายเหต ุ 

* อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า และระยะเวลาขายสนิค้า ไม่ได้สะท้อนภาพการหมนุเวียนยอดขายของบริษัทฯ อย่างแท้จริง เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นท่ีนํามาคํานวณเป็น

ลกูหนีท้ัว่ไป เช่น ดอกเบีย้ค้างรับจากบคุคลท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึง่ไม่ได้เป็นลกูหนีท่ี้เกี่ยวข้องกบัรายได้จากการขายของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

** อตัรากําไรอื่น คือ (รายได้ค่าบริหารโครงการ+กําไรจากการโอนสทิธิสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน+กําไรจากการจําหน่าย    เงินลงทนุในบริษัทย่อย+รายได้อื่นๆ)/รายได้รวม (ตัง้แต่ปี 2560 

บริษัทเร่ิมมีรายได้ค่าบริหารโครงการ,กําไรจากการโอนสทิธิสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน, กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย และรายได้อื่น) 

*** กําไรสทุธิท่ีใช้คํานวณคือ กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

**** อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) คํานวณตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิสาํหรับหุ้นกู้ของบริษัทในอตัราไม่เกิน 2:1 ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาส

ในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้  จํานวน 1 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่ประกนัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

งบการเงนิรวม  

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
  

 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 1.72 1.78  2.45  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.09 0.15  0.17  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) -0.01 0.11 -0.14 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า* (เทา่) 57.53 67.73  36.88  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 6 5  9  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 0.50 0.45  0.32  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย  (วนั) 722 802  1,109  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 2.78 2.80  2.68  

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 129 128  134  

วงจรเงินสด (วนั) 599 679  985  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร     

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 35.40 40.71 43.53 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 18.82 20.94 21.64 

อตัรากําไรอ่ืน** (ร้อยละ) 12.24 12.71 13.05 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (ร้อยละ) -4.72 45.56 -64.18 

อตัรากําไรสทุธิ*** (ร้อยละ) 20.23 20.06 21.44 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 55.25 53.15 35.42 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 13.62 13.32 10.21 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 303.51 289.64 168.59 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.67 0.66 0.48 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.58 2.09 1.93 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น**** (เทา่) 1.41 1.42 1.47 

อตัราสว่นความสามารถชําระหนีด้อกเบีย้ (เทา่) 1.74 5.49 -0.49 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) -0.01 0.11 -0.23 

อตัราการจ่ายปันผล  (ร้อยละ) 6.21 28.49 44.06 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

 
    สว่นท่ี 3 ข้อท่ี 14 หน้าท่ี 258 

 

14.  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

  

14.1   คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

สาํหรับปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯมีรายได้รวม จํานวน 16,637.8 ล้านบาท และ 14,122.1 ล้านบาท ตามลาํดบั 

และมีกําไรสทุธิ จํานวน 3,338.0 ล้านบาท  และ 3,027.1 ล้านบาท ตามลาํดบั แม้ภาพรวมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2562 จะ

ถือเป็นช่วงปรับฐาน แตก่ลุม่บริษัทยงัคงสามารถรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นได้ในระดบัร้อยละ 43.53 ซึง่สงูกวา่ปี 2561 ท่ีอยูใ่นร้อย

ละ 40.71 อีกทัง้ยงัสามารถทําอตัรากําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เทา่กบั ร้อยละ 21.44 ของรายได้รวม ซึง่สงูขึน้

จากปี 2561 ท่ีอยูใ่นร้อยละ 20.06 สาเหตหุลกัมาจากความสามารถในการบริหารจดัการต้นทนุ และคา่ใช้จ่าย รวมทัง้ปรับปรุง

กระบวนการทํางานภายในเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และจากการท่ีบริษัทฯ มีความสามารถในการทําอตัรากําไรท่ีดีขึน้ ทัง้

ในสว่นของอตัรากําไรขัน้ต้น และอตัรากําไรสทุธิเพ่ิมขึน้จากปี 2561 ทําให้สดัสว่นกําไรท่ีลดลง น้อยกวา่สดัสว่นรายได้ท่ีลดลง 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 12,278.6 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 86.95 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 จํานวน 2,244.5 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 15.45 เน่ืองจากใน

ปี 2561 กลุม่บริษัทมีการรับรู้รายได้จากโครงการ พาร์ค 24 เฟส 2 ซึง่มีมลูคา่โครงการมากกวา่ โครงการใหมท่ี่มีการรับรู้รายได้

ในปี 2562 จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ ไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาทร, โครงการ นอตติง้ ฮิลล์ สขุมุวิท 105, โครงการ ไนท์บริดจ์ 

พหลโยธิน อินเตอร์เชนจ์ และโครงการ เคนซิงตนั สขุมุวิท-เทพารักษ์ 

อีกทัง้ในปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มกํีาไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จํานวน 458.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 3.25 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 143.7 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 45.66 โดยในปี 2562 กลุม่บริษัทมี

การร่วมลงทนุเพ่ิมขึน้ ดงันี ้

(1) บริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดเีวลลอ็ปเมนท์ จํากดั เพ่ือพฒันาโครงการ “พาร์ค ออริจิน้ จฬุา-สามยา่น” 

(2) บริษัท เอสคอน เจแปน (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือพฒันาโครงการ “ไนท์บริดจ์ สขุมุวิท-เทพารักษ์”  

(3) บริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) เพ่ือพฒันาโครงการ “เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจิน้ แอนด์ ดสุติ”  

(4) CI:Z Investment Limited Liability Partnership จากประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือพฒันาเป็นโรงแรมระดบัไฮเอนด์ตอ่ไป 

 โดยเป็นพนัธมิตรใหมจ่ากประเทศญ่ีปุ่ น จํานวน 2 ราย ได้แก ่บริษัท เอสคอน เจแปน (ประเทศไทย) จํากดั และ CI:Z 

Investment Limited Liability Partnership รวมทัง้พนัธมิตรใหมท่ี่มีประสบการณ์บริหารงานธุรกิจโรงแรมกวา่ 70 ปี ได้แก ่

บริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) 

   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จากปี 2561 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) จํานวน 4,876.2 

ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.92 โดยหลกัเป็นต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เพ่ือรองรับโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต, ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และ เงินลงทนุในการร่วมค้า ในสว่นของหนีส้นิรวมเพ่ิมขึน้ 2,743.6 ล้าน

บาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.91 โดยหลกัเป็นหุ้นกู้ ระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษัทมสีว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพ่ิมขึน้จากปี 2561 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) จํานวน 2,132.5 ล้านบาท คิด

เป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 24.23 เน่ืองจากกลุม่บริษัทมีกําไรสะสมท่ีเพ่ิมขึน้ตามผลประกอบการของกลุม่บริษัท 
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ในขณะเดียวกนักลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็น 2.09 เท่า และ  

1.93 เท่า ตามลําดบั และอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็น 1.42 เทา่ 

และ 1.47 เทา่ ตามลาํดบั ทัง้นี ้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2562 ลดลงจากสิน้ปี 2561 เน่ืองจาก ชําระคืนเงิน

กู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ตัว๋แลกเงิน และ เงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจาก

ลกูค้าลดลงจากการเร่ิมทยอยโอนกรรมสทิธ์ิ  

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

14.1.1.1 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 และ 2562 

รายได้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุและบ้านจดัสรรให้

ผู้ซือ้หลงัจากได้รับชําระเงินจากผู้ซือ้ครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับปี  2561  และปี 2562 จํานวน 

14,523.1  ล้านบาท และ 12,278.6 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 87.29 และ 86.95  ของรายได้รวม ตามลาํดบั 

สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 

 ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

รายได้ 
    

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  14,523.1   87.29   12,278.6   86.95  

รายได้คา่บริหารโครงการ  1,225.9   7.37   918.9   6.51  

เงินปันผลรับ    0.3   0.00  

กําไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน  312.0   1.88   0.6   0.00  

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  314.8   1.89   458.6   3.25  

รายได้อ่ืน  262.0   1.57   465.3   3.29  

รวมรายได้  16,637.8   100.00   14,122.1   100.00  

  

 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  14,523.1  100.00  12,278.6  100.00  

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  8,611.0  59.29 6,934.2  56.47  

กาํไรขัน้ต้น  5,912.1   40.71  5,344.4  43.53  

 

ในปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 12,278.6 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 86.95 ของ

รายได้รวม ลดลงจากปี 2561 จํานวน 2,244.5 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 15.45 เน่ืองจากในปี 2561 กลุม่บริษัทมกีารรับรู้

รายได้จากโครงการ พาร์ค 24 เฟส 2 ซึง่มีมลูคา่โครงการมากกวา่ โครงการใหมท่ี่มกีารรับรู้รายได้ในปี 2562 จํานวน 4 โครงการ 
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ได้แก่ โครงการ ไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาทร, โครงการ นอตติง้ ฮิลล์ สขุมุวิท 105, โครงการ ไนท์บริดจ์ พหลโยธิน อินเตอร์เชนจ์ และ

โครงการ เคนซิงตนั สขุมุวิท-เทพารักษ์ 

 

โดยสามารถแสดงการรับรู้รายได้แตล่ะโครงการเทียบกบัมลูคา่โครงการได้ดงันี ้

 

โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสทิธ์ิ ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

สะสม 

โครงการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 
(ล้าน

บาท) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โครงการ Knightsbridge Sukhumvit 107 831.2 8.1 0.98  6.9   0.83   831.2   100.00  

โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean  1,470.0 245.5 16.64  9.3   0.63   1,437.8   97.81  

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

โครงการ Pause A,B Sukhumvit 107 372.2 25 6.75  14.9   4.01   372.2   100.00  

โครงการ B Loft Sukhumvit 109 240.0 2.8 1.16  -     -     240.0   100.00  

โครงการ Tropicana 638.8  12.1 1.87  -     -     638.8   100.00  

โครงการ Notting Hill Tiwanon-Kaerai 366.3  121.2 30.95  20.8   5.69   365.5   99.80  

โครงการ Notting Hill  Phahol-Kaset  560.3  130.4 22.94  14.5   2.58   560.3   100.00  

โครงการ The Cabana  1,106.4  343.7 32.3  79.4   7.18   1,106.4   100.00  

โครงการ Pause Sukhumvit 115  547.9  82.9 15.01   -     547.9   100.00  

โครงการ Pause Sukhumvit 103  608.7  226.7 37.82  16.5   2.72   608.7   100.00  

โครงการ Knight Bridge Sky City Sapanmai  1,369.1  130.1 9.5  -     -     1,369.1   100.00  

โครงการ Pause ID Sukhumvit 107  365.9  227.1 62.07  -     -     365.9   100.00  

โครงการ Kensington Laemchabung 1  571.8  107.8 18.86  -     -     571.8   100.00  

โครงการ KnightsBridge The Ocean 

Sriracha 

 2,700  582 33.86  298.4   11.05   1,877.8   69.55  

โครงการ Kensington Laemchabung 2  627.3  285.2 45.48  31.1   4.96   627.3   100.00  

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

โครงการ Notting Hill Exclusive 

Charoenkrung 

 453.8  158.9 35.31  76.6   16.89   453.8   100.00  

โครงการ Britania Srinakarin   871.3 513.8 59.81  346.1   39.72   871.3   100.00  

โครงการ Park 24 Phase1 6,000  1,763.50 29.91  272.5   4.54   5,176.5   86.28  

โครงการ Knightsbridge Tiwanon  1,220.0  903.6 78.57  300.9   24.66   1,204.5   98.73  

โครงการ Notting Hill laemchabang   1,300.0  630.5 52.54  306.7   23.59   937.2   72.09  
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โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสทิธ์ิ ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

สะสม 

โครงการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 
(ล้าน

บาท) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โครงการ Notting Hill Praksa  1,650.0  930.5 62.03  435.4   26.39   1,365.9   82.78  

โครงการ Kensington Kaset Campus  1,097.6  1,026.90 94.21  65.2   5.94   1,092.1   99.50  

โครงการ Notting Hill Sukhumvit 105  2,715.0  730.3 31.08  1,798.9   66.26   2,529.2   93.16  

โครงการ Notting Hill Jatujak Interchange 650.0  330.6 49.66  299.9   46.14  630.5   97.00  

โครงการ B-Loft Sukhumvit 107 A  130.0  10.6 8.19  60.4   46.43   71.0   54.59  

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 115 A  160.0  50.5 36.1  59.2   37.02   109.7   68.58  

โครงการ Park 24 Phase 2 11,500.0  4,811.70 43.09  1,023.0   8.90   5,834.7   50.74  

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 115 B  160.0     69.7   43.56   69.7   43.56  

โครงการ Kensington Phahol 63  500.0     92.8   18.55   92.8   18.55  

โครงการ Kensington Sukhumvit - 

Thepharak 

 2,500.0     1,505.4   60.22   1,505.4   60.22  

โครงการ Knightsbridge Prime Sathorn  3,890.0     2,475.6   63.64   2,475.6   63.64  

โครงการ Knightsbridge Phaholyothin 

Interchange 

 2,100.0     1,386.2   66.01   1,386.2   66.01  

โครงการ B-Loft Sukhumvit 107 B  110.0     1.6   1.45   1.6   1.45  

โครงการ Britania Mega Town Bangna  1,900.0     422.8   22.25   422.8   22.25  

โครงการ Britania Bangna KM.12  1,000.0     555.4   55.54   555.4   55.54  

โครงการ Britania Wongwaen-Hathairat  1,050.0     135.8   12.94   135.8   12.94  

โครงการ Britania Bangna KM.42  1,500.0     37.9   2.53   37.9   2.53  

โครงการ Britania Bangna - Suvarnabhumi  2,700.0     58.8   2.18   58.8   2.18  

รวมทัง้สิน้   14,523.00 
 

12,278.60   41,684.8   

 

 

รายได้ค่าบริหารโครงการและกาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

ในปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้คา่บริหารโครงการ จํานวน 918.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.51 ของรายได้รวม 

ลดลงจากปี 2561 จํานวน 307.0 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 25.04 เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทฯ เรียกเก็บรายได้คา่บริหาร

โครงการ จากโครงการท่ีมมีลูคา่การขายท่ีสงูกวา่ในปี 2562 โดยมีโครงการใหญ่ท่ีเปิดตวัในไตรมาส 3 ของปี 2561 ได้แก ่

โครงการพาร์ค ออริจิน้ ทองหลอ่ และโครงการพาร์ค ออริจิน้ พญาไท  อยา่งไรก็ตามในปี 2562 บริษัทยงัคงดาํเนินการบริหาร

โครงการให้กบับริษัทร่วมค้า ซึง่ประกอบด้วยโครงการคอนโดมเินียม 9 โครงการและโรงแรมอีก 5 โครงการ สง่ผลให้บริษัทยงัคง
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รับรู้รายได้คา่บริหารโครงการอยา่งตอ่เน่ือง อีกทัง้ยงัมีกําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย สาํหรับปี 2562 จํานวน 

458.6 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 3.25 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 143.7 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

45.66 โดยในปี 2562 กลุม่บริษัทมีการร่วมลงทนุเพ่ิมขึน้ ดงันี ้

(1) บริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดเีวลลอ็ปเมนท์ จํากดั เพ่ือพฒันาโครงการ “พาร์ค ออริจิน้ จฬุา-สามยา่น” 

(2) บริษัท เอสคอน เจแปน (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือพฒันาโครงการ “ไนท์บริดจ์ สขุมุวิท-เทพารักษ์”  

(3) บริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) เพ่ือพฒันาโครงการ “เดอะ แฮมป์ตนั ศรีราชา บาย ออริจิน้ แอนด์ ดสุติ”  

(4) CI:Z Investment Limited Liability Partnership จากประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือพฒันาเป็นโรงแรมระดบัไฮเอนด์ตอ่ไป  

โดยเป็นพนัธมิตรใหมจ่ากประเทศญ่ีปุ่ น จํานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เอสคอน เจแปน (ประเทศไทย) จํากดั และ CI:Z 

Investment Limited Liability Partnership รวมทัง้พนัธมิตรใหมท่ี่มีประสบการณ์บริหารงานธุรกิจโรงแรมกวา่ 70 ปี ได้แก ่

บริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน)   

  

รายได้อื่นๆ  

สาํหรับปี  2562 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้อ่ืน เทา่กบั 465.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.29 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้จาก

ปี 2561 จํานวน 203.3 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 77.59 สว่นใหญ่เน่ืองจากกลุม่บริษัทมีรายได้จากการรับบริหารนิติบคุคล

อาคารชดุ รายได้จากบริการรับทําความสะอาด ซึง่สอดคล้องกบัจํานวนโครงการท่ีรับบริหารเพ่ิมขึน้ และเงินมดัจํารับจากการ

ยกเลกิสญัญาการจอง 

 

ค่าใช้จ่าย 

• ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์หลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีดิน และค่าก่อสร้างอาคาร โดยระหว่างการ

ก่อสร้างโครงการและยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้ กลุ่มบริษัทฯ จะบนัทึกต้นทุนดงักล่าวเป็นต้นทุนโครงการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะมีการโอนต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายมาเป็นต้นทนุ

ขายอสงัหาริมทรัพย์ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เมื่อมีการบนัทกึรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

สาํหรับปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  จํานวน 8,611.0 ล้านบาท และ 6,934.2 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.29 และ 56.47 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ตามลาํดบั 

สาํหรับปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มต้ีนทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ เทา่กบั 6,934.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.10 ของ

รายได้รวม ลดลงจากปี 2561 จํานวน 1,676.8 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 19.47 นอกจากนีท้างกลุม่บริษัทยงัมีการบริหาร

จดัการต้นทนุได้ดียิง่ขึน้ โดยเทียบจากอตัราต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ลดลงจาก ร้อยละ 59.29 ในปี 

2561 เป็นร้อยละ 56.47 ในปี 2562 
 

• กาํไรขัน้ต้นและอัตรากาํไรขัน้ต้น 

สําหรับปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจํานวน 5,344.4 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  คิดเป็นลดลง

ร้อยละ 9.60  แต่อย่างไรก็ตามกลุม่บริษัทสามารถรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นได้ในระดบัร้อยละ 43.53 สงูกว่าปี 2561 ท่ีอยู่ในร้อย

ละ 40.71 อีกทัง้ยังสามารถทําอตัรากําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 21.44 ของรายได้รวม ซึ่ง
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ปรับตวัสงูขึน้จากปี 2561 ท่ีอยู่ในร้อยละ 20.06 สาเหตหุลกัมาจากการบริหารจดัการในเร่ืองของต้นทนุ และค่าใช้จ่าย รวมทัง้

การปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในเพ่ือให้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายขายและการตลาดคา่

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย และคอมมิชชัน่จากการขาย เป็น

หลกั  

สาํหรับปี 2561 และ 2562 กลุม่บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขาย จํานวน 2,446.5 ล้านบาท และ 2,167.2 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 279.4 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 11.42  ซึง่บริษัทสามารถบริหาร

คา่ใช้จา่ยให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยเงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหารเป็นหลกั 

สําหรับปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 425.1 ล้านบาท และ 520.1 ล้านบาท 

ตามลําดบั เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 95.0 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.34 เน่ืองจาก การเพ่ิมขึน้ของ

เงินเดือน สวสัดิการพนกังาน คา่เสือ่มราคา  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยบริหารอ่ืนๆ เป็นหลกั ซึง่สอดคล้องกบัการขยายตวัของ

กลุม่บริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

• ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

สาํหรับปี 2561 และ 2562 กลุม่บริษัทฯ มสีว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า จํานวน 536.4 ล้านบาท และ 

239.0 ล้านบาท ตามลาํดบั คดิเป็นร้อยละ 1.69 ของรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 297.4 ล้านบาท คิด

เป็นลดลงร้อยละ 55.44 โดยผลขาดทนุมาจากการร่วมค้าของโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการพฒันา และจะเร่ิมทยอยรับรู้รายได้

ในปี 2563 เป็นต้นไป ดงันัน้จะทําให้กลุม่บริษัทฯ เร่ิมมีกําไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้นไป  

 

• ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

ประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายธนาคาร,ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าซือ้, ดอกเบีย้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้หุ้นกู้ และตัว๋แลกเงิน 

สาํหรับปี 2562 เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 10.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 3.93  เน่ืองจาก มีดอกเบีย้จ่าย

หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารท่ีนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

สําหรับปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 132.4 ล้านบาท คิดเป็น

ลดลลงร้อยละ 13.50  ซึง่ผนัแปรตามผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ  
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•  กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 

สาํหรับปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ จํานวน 3,027.1  ล้านบาท (NP equity holder) ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจํานวน 310.8 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.31 หลกัๆ เน่ืองมาจาก ปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรจากการสทิธิสญัญาจะ

ซือ้จะขายท่ีดินรวม 312.0 ล้านบาท และ หากไมร่วมรายการดงักลา่วในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ ยงัคงสามารถทํากําไรได้ใกล้เคยีง

ปี 2561 ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทําอตัรากําไรท่ีดีขึน้ ทัง้ในสว่นของอตัรากําไรขัน้ต้น และอตัรากําไรสทุธิ

เพ่ิมขึน้จากปี 2561 

โดยจากความสามารถในการทํารายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ กําไรท่ีได้จากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

และรายได้จากการรับบริหารโครงการให้แก่บริษัทร่วมทนุ รวมถึงการบริหารจดัการต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทําให้กลุม่บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิสาํหรับปี 2561 และ ปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 20.06 และ ร้อยละ 21.44 ตามลาํดบั 

• อัตราผลตอบแทนของผู้ถอืหุ้น 

สําหรับปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้ นเท่ากับร้อย 53.15 และร้อยละ 35.42 

ตามลาํดบั เน่ืองจาก กลุม่บริษัทฯ มีกําไรสะสมเพ่ิมขึน้จากการทํากําไรเพ่ิมขึน้สาํหรับปี 

14.1.1.2  การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

• ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 27,203.3 ล้านบาท และ 32,079.5 ล้านบาท ตามลําดับ 

เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 จํานวน 4,876.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.92 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยหลกัจะเป็นต้นทุน

โครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เพ่ือรองรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต, ท่ีดินอาคารอุปกรณ์ เพ่ือพัฒนา

โครงการในธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และ เงินลงทนุในการร่วมค้า  

• ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย คือ ต้นทนุของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุม่บริษัทฯ ลงทนุเพ่ือพฒันา

เป็นโครงการหรือท่ีได้มีการพฒันาเป็นโครงการแล้วเสร็จพร้อมขาย รายการนีจ้ึงเปรียบเสมือนรายการสนิค้าคงเหลอืของกิจการ

ท่ีดําเนินธุรกิจผลิตสินค้าหรือซือ้มาขายไป ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายประกอบด้วยต้นทุนการดําเนิน

โครงการ ได้แก่ คา่ท่ีดิน คา่ก่อสร้าง ต้นทนุกู้ยืมเพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และอ่ืนๆ  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์สุทธิจํานวน 20,151.4 ล้านบาท และ 

22,582.1 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 74.08  และร้อยละ 70.39 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มต้ีนทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 22,582.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 

ร้อยละ 12.06  เน่ืองจาก กลุม่บริษัทฯ มีการพฒันาโครงการทัง้ในรูปแบบของคอนโดมิเนียมและบ้านจดัสรรเป็นไปตามแผน

อยา่งตอ่เน่ือง  
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• เงนิมัดจาํที่ดิน 

ณ สิน้ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีเงินมดัจําคา่ท่ีดิน จํานวน 871.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของสินทรัพย์รวม โดยมี

การวางมดัจําของท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการตามแผนขยายโครงการในอนาคต  

• เงนิจ่ายล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ เงินจ่ายลว่งหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจํานวน 152.2 ล้านบาท และ 338.3 ล้านบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 0.56 และร้อยละ 1.05 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มเีงินจา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 122.36  ซึง่เป็นผลจากจํานวน

และมลูคา่ของโครงการท่ีเร่ิมก่อสร้างในระหวา่งปี 2562 ท่ีสงูขึน้จากปี 2561 ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงินลว่งหน้า-คา่ก่อสร้าง จะ

ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการตกลงกนัระหว่างกลุม่บริษัทฯ และผู้ รับเหมา โดยปกติสว่นใหญ่กลุม่บริษัทฯ จะชําระค่าจ้างลว่งหน้าค่า

ก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 5 ของมลูคา่ก่อสร้างตามสญัญา  

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินมัดจําอ่ืน  เช่น เงินมัดจําการซือ้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

ตกแต่งสําหรับโครงการ ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า ค่าคอมมิชชัน่รอตดับญัชีรายจ่าย และค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าอ่ืน เป็น

หลกั  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  230.8 ล้านบาท และ 521.2 ล้านบาท ตามลาํดบั คิด

เป็นร้อยละ 0.85 และร้อยละ 1.62 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั และ ณ สิน้ปี 2562 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 

2561 เน่ืองจาก กลุม่บริษัทฯ มีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง “รายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า”  หรือ 

TFRS 15 ซึ่งมีผลบังคบัใช้กับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาเร่ิมในหรือหลงั วันท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทําให้บริษัทมี

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ในสว่นของค่าคอมมิชชัน่รอตดับญัชีรายจ่าย นอกจากนีย้งัมีลกูหนีก้รมสรรพากร เงินคํา้ประกนั

และคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าท่ีเพ่ิมขึน้อีกด้วย 

• ที่ดินรอการพัฒนา 

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีท่ีดินรอการพฒันา จํานวน  28.2 ล้านบาท และ 28.2 ล้านบาท ตามลําดบั 

คิดเป็นร้อยละ 0.10  และร้อยละ 0.09  ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั 

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเป็นการโอนมาจากรายการต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เน่ืองจากกลุม่

บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในอาคารชดุของโครงการ เพ่ือปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีให้แก่รายยอ่ย เช่น ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ร้านซกัรีด ร้าน
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ขายของชํา ร้านอาหาร เป็นต้น ทัง้นี ้ลงทนุในห้องชุดของโครงการดงักลา่ว เพ่ือเป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่

ลกูค้าผู้ซือ้ห้องชดุของคอนโดมิเนียมภายในโครงการ  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ห้องชุดของโครงการ Sense of London Sukhumvit 109, 

โครงการ Knighstbridge Sukhumvit 107, โครงการ Knighstbridge 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, โครงการ Park 24, โครงการ Kensington Sukhumvit – Thepharak, 

โครงการ Knightsbridge Prime Sathorn และ โครงการ Knightsbridge Phaholyothin Interchange เพ่ือปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีให้แก่

รายย่อยเพ่ือเป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าผู้ซือ้ห้องชดุของคอนโดมิเนียมภายในโครงการดงักลา่ว สว่น

ท่ีดินและอาคาร Portobello Mall เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในลกัษณะของ Community Mall อยู่ในโซนศรีราชา โดย 

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจํานวน 372.9  ล้านบาท และ 402.3  ล้านบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 1.37 และร้อยละ 1.25 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ ท่ีดินสาํหรับพฒันาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 

ในนามบริษัท ออริจิน้ วนั จํากัด (บริษัทย่อย)และ บริษัท วนั รามอินทรา จํากัด (บริษัทย่อย) , อาคารและสิ่งปลกูสร้างของ

สาํนกังานขายและสาํนกังานใหญ่ เป็นหลกั  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มี ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิจํานวน 765.9 ล้านบาท และ 1,718.0 ล้าน

บาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อย 2.82  และร้อยละ 5.36  ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2562 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 124.32 สาเหตหุลกัมาจากกลุม่บริษัทฯ มี

การลงทนุเพ่ิมเติมใน ท่ีดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 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

สินทรัพย์สทุธิท่ีระบุได้ท่ีได้รับมา ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ สิน้ปี 2561 จํานวน 

190.4 ล้านบาท โดยการวดัมลูคา่นีไ้ด้เสร็จสมบรูณ์แล้วในระหวา่งปี 2561 
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• สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดขึน้สําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้

ใช้ ซึ่งกลุม่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผลขาดทนุ

ทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวน 150.6 ล้านบาท และ 220.6 ล้าน

บาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ  0.55 และร้อยละ 0.69 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2562 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 46.46 สาเหตุหลกัมาจากท่ีกลุ่ม

บริษัทฯ มีกําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ 

14.1.1.3  การวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้ิน 

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 18,402.0 ล้านบาท และ 21,145.6 ล้านบาท ตามลําดบั เพ่ิมขึน้

จากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 14.91 หนีส้ินส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก หุ้นกู้ ระยะยาว และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์   

• เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าท่ีเก่ียวข้องกบังานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์

ตกแตง่อาคาร และด้านการตลาด (งานโฆษณาประชาสมัพนัธ์) ซึง่มีเจ้าหนีค้า่งานกอ่สร้างท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทรับเหมากอ่สร้าง

เพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นรายการหลกั  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 2,603.1 ล้านบาท และ  2,574.4 ล้าน

บาท ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ลดลงจากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 1.10 มีสาเหตหุลกัมาการจ่าย

ชําระเจ้าหนีง้านก่อสร้างในระหวา่งงวดเพ่ิมขึน้ 

• เงนิมัดจาํรับและเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ คือ เงินท่ีได้รับจากผู้ซือ้ก่อนถึงวนัโอนกรรมสิทธ์ิ เช่น เงิน

จองเงินทําสญัญา และเงินดาวน์ จะถกูบนัทึกเป็นเงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าและจะโอนเป็นรายได้เมื่อมีการ

โอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ซือ้ ทัง้นี ้เงินจองเงินทําสญัญา และเงินดาวน์ โดยเฉลีย่คิดเป็นประมาณร้อยละ10 ถึง 20 ของมลูคา่การขาย

ห้องชดุ ขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะโครงการ 
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 ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีเงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าจํานวน 2,009.9 ล้านบาท และ  

1,077.6 ล้านบาท ตามลําดบั  โดย ณ สิน้ปี 2562 เงินมดัจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า ลดลงจากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 

46.38 เน่ืองจากมีการทยอยโอนออกไปรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสทิธ์ิเพ่ิมขึน้ 

• ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจํานวน 481.6 ล้านบาท และ 634.8 ล้านบาท ตามลาํดบั 

โดยภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2562 เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 31.80 ซึง่ผนัแปรตามผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 

• ตั๋วแลกเงนิ 

ตัว๋แลกเงินของกลุม่บริษัทฯ เป็นตัว๋แลกเงินท่ีออกให้แก่นกัลงทนุสถาบนั และ/หรือ นกัลงทนุรายใหญ่ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียนและใช้ในการในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีตัว๋แลกเงินจํานวน 763.8 ล้านบาท และ 348.2 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2562 ตัว๋แลกเงิน ลดลงจากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 54.42 เน่ืองจาก มีการชําระคืนตัว๋แลกเงินระยะสัน้ และ จดัหา

แลง่เงินทนุจากระยะยาวมาทดแทนเพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์   

 

• เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและใช้ในการในการพฒันาโครงการ

คอนโดมิเนียมของบริษัทฯ  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 1,780.2 ล้านบาท และ 1,388.7 

ล้านบาท ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2562 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลงจากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 21.99 เน่ืองจาก มีการชําระคืนเงิน

กู้ ยืมระยะสัน้ และ จัดหาแล่งเงินทุนจากระยะยาวมาทดแทนเพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนในการพัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์   

• เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 4,759.0 ล้านบาท และ 6,771.7 

ล้านบาท ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2562 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 42.29 สาเหตเุพ่ือนํามาใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์   

• หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 
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หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายการสัญญาเช่าการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทลีสซิ่งในการเช่า

ยานพาหนะเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 4-5 ปี  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้รวมจํานวน 1.5  ล้านบาท และ 0.5  ล้านบาท 

ตามลาํดบั ณ สิน้ปี 2562 หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ ลดลงจากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 64.44 เน่ืองจาก มีการทยอยชําระเงินคืนตาม

สญัญาเช่าซือ้  

• หุ้นกู้ 

หุ้นกู้ของกลุม่บริษัทฯ เป็นหุ้นกู้ ระยะยาวท่ีออกให้แก่นกัลงทนุสถาบนั และ/หรือ นกัลงทนุรายใหญ่ เพ่ือใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนและใช้ในการในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ  

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 5,223.5 ล้านบาท และ 7,541.7 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2562 หุ้นกู้ ระยะยาว เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 44.38 เพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในการ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์   

 

• ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 8,801.3 ล้านบาท และ  10,933.9 ล้านบาท ตามลาํดบั 

เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2561 ร้อยละ 24.23 ทัง้นี ้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก มีกําไรสะสมท่ีเพ่ิมขึน้ตามผลประกอบการ  

 

14.1.1.4  การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

 

งบกระแสเงนิสด 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน  1,705.4  ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่

เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานหกัด้วยต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายและเงินมดัจํารับและเงินรับลว่งหน้า

จากลกูค้าแล้ว 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

สําหรับปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 1,507.0 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ใช้ไป

เพ่ือการลงทนุใน ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพ่ือพฒันาโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ สาํนกังานขายและห้องตวัอยา่ง นอกจากนี ้

ยงัมีการลงทนุในบริษัทร่วมค้าอีกด้วย 

 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
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สําหรับปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 2,723.0 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจาก

การออกหุ้นกู้  จากการเงินกู้ ยืมระยะยาว เป็นหลกั ทัง้นี ้เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการลงทุน การดําเนินงาน และ ใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนในกิจการ      

 

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 

 

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 
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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 

ทัง้นี ้ธปท. มีประกาศเพ่ิมเติมเมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2563 ได้ประกาศปรับปรุงหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ี

อยูอ่าศยั และสนิเช่ืออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยให้ประชาชนกู้ซือ้บ้านเพ่ืออยูอ่าศยัจริงได้ง่ายขึน้ 

และบนพืน้ฐานของหลกัการและวตัถปุระสงค์ของการมีมาตรการในการดแูลการเก็งกําไร และสง่เสริมการออมของประชาชน

ดงันี ้

1. สง่เสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านหลงัแรกได้ง่ายขึน้ และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการเข้าอาศยั 

โดยในการกู้ซือ้บ้านหลงัแรกท่ีราคาตํ่ากวา่ 10 ล้านบาท แม้วา่ยงัคงเพดาน LTV 100% สาํหรับสนิเช่ือบ้าน แตผู่้กู้สามารถกู้ เพ่ิม

ได้อีก 10% ของมลูค่าหลกัประกนัสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการเข้าอาศยัอยู่จริง เช่นการตกแต่งบ้าน ซอ่มแซมหรือต่อเติม 

ซึ่งหนีส้่วนนีเ้มื่อกลายเป็นหนีท่ี้มีบ้านเป็นหลกัประกนัจะมีดอกเบีย้ตํ่ากว่าการกู้แบบไม่มีหลกัประกนั นอกจากนี ้กําหนดให้

วางเงินดาวน์น้อยลงจากเดิม 20% เป็น 10% สาํหรับการกู้ซือ้บ้านหลงัแรกท่ีมีราคาตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป 

2. ดแูลผู้ จําเป็นต้องมีบ้าน 2 หลงัท่ีมีวินยัการผอ่นชําระหนีส้ญัญาท่ี 1 มาพอสมควรให้เข้าถึงสนิเช่ือได้ง่ายขึน้ ขณะท่ี

ยงัคงสง่เสริมให้มีการออมก่อนกู้  โดยผ่อนเกณฑ์ให้การกู้ซือ้บ้านสญัญาท่ี 2 ท่ีราคาตํ่ากวา่ 10 ล้านบาท ต้องมีเงินดาวน์ 10% 

หากผอ่นชําระสญัญาท่ี 1 มาแล้วอยา่งน้อย 2 ปี (จากเดิมกําหนด 3 ปี) แตย่งัไมเ่หมาะสมท่ีจะยกเลกิเพดาน LTV สาํหรับการกู้

ซือ้บ้านสญัญาท่ี 2 เพราะพบข้อมลูวา่ มากกว่าคร่ึงของผู้กู้ ท่ีซือ้อาคารชดุ 2 หลงัพร้อมกนัมีระยะห่างระหว่างการกู้สญัญาท่ี 1 

และสญัญาท่ี 2 ไมถ่ึง 1 ปี สะท้อนวา่เป็นการกู้ เพ่ือเก็งกําไรมากกวา่อยูอ่าศยัจริง 

2) สภาวะเศรษฐกิจ 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกซึง่สง่ผลกระทบต่อประเทศไทยและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคอาจจะทําให้ผู้บริโภคมี

กําลงัซือ้ลดลงหรืออาจตดัสินใจชะลอการซือ้ออกไปซึ่งทําให้กลุ่มบริษัทฯ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขายโครงการเป็น

ระยะเวลาท่ีนานขึน้และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯได้ 

3) ความสามารถในการทาํกาํไร 

แนวโน้มต้นทนุการดําเนินธุรกิจท่ีปรับตวัสงูขึน้ เช่น ค่าท่ีดิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าวสัดกุ่อสร้าง ซึ่งจะมีผลตอ่การพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึน้ในการบริหารจดัการต้นทุนค่าท่ีดินและค่าก่อสร้าง และการ

ดําเนินกลยุทธ์การตลาดท่ีจะสามารถคงระดับราคาขายอสงัหาริมทรัพย์หรือคงระดับความสามารถในการทํากําไรให้มี

ประสทิธิภาพเหมือนกนัท่ีผา่นมาในอดีต 
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4) เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เน่ืองด้วยการดําเนินธุรกิจด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย กลุ่มบริษัทฯ ต้องมีการพึ่งพึงเงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงินเป็นจํานวนมาก ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการ ภาคธนาคารเร่ิมมีความเข้มงวดในการ

ปลอ่ยสนิเช่ือมากขึน้ นอกจากนัน้ต้นทนุทางการเงินอาจมีความเสี่ยงท่ีจะปรับตวัสงูขึน้ได้ สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ อาจจะชะลอ

การพฒันาโครงการใหม่ๆ  ในอนาคต แตอ่ยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ยงัมีการระดมเงินทนุจากแหลง่เงินทนุระยะยาวในสว่นของ

หุ้นกู้  เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุระยะยาวและมีต้นทนุคงท่ี เพ่ือลดความเสยีงทางการเงินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
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เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 

 

เอกสารแนบ 1.1 –รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษา ผู้มีอํานาจควบคมุ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสดุ

ในสายงานบญัชีและการเงิน ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทําบญัชีและเลขานกุารบริษัท  

 

นายลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี (อายุ 68 ปี) 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 6 กมุภาพนัธ์ 2557 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      

การถอืหุ้น   กรรมการ     1,086,354 หุ้น  (ร้อยละ 0.044) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• Certificate in Management Development Program The Wharton School of the University of Pennsylvania 

• Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France) 

• Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่่ี SCC/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• DCP รุ่นท่่ี 122/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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2557 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

2561 – 2562  ประธานกรรมการ     บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาสาํนกัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่การเงินและการลงทนุ บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ซิงเกอร์ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จํากดั 

2558 – 2559  กรรมการอิสระ     บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์ 

2548 – 2555  กรรมการผู้จดัการ     บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติง้ เซอร์วิสเซส จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 1 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 วนัท่ี 5 เมษายน 2559 

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 2 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 วนัท่ี 25 เมษายน 2562
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นายสหสั   ตรีทิพยบุตร (อายุ 73 ปี) 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 6 กมุภาพนัธ์ 2557 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      

การถอืหุ้น   กรรมการ     845,088 หุ้น (ร้อยละ 0.034) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท  MS in Computer and Information Sciences, Syracuse University, USA. 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่ี 28/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• SFE รุ่นท่ี 17/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• HMS รุ่นท่ี 2/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั 

2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ     บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
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2549 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2551 – 2555 ประธานกรรมการ     บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากดั 

2551 – 2555  กรรมการ      บริษัท เทรดสยาม จํากดั 

2547 – 2551  กรรมการผู้จดัการ     บริษัท กรุงไทยแอกซา่ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 1 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 วนัท่ี 5 เมษายน 2559 

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 2 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 วนัท่ี 25 เมษายน 2562
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พลอากาศเอกบุรีรัตน์   รัตนวานิช (อายุ 72 ปี) 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 6 กมุภาพนัธ์ 2557 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      

การถอืหุ้น   กรรมการ     4,857 หุ้น (ร้อยละ 0.000) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ  

• วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นท่ี 28 

• หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 42 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่ี 26/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• DCP รุ่นท่ี 122/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 5  

สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร ระดบัสงูภาครัฐ 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท สาลี ่อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท    บริษัท สาลี ่อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ    บริษัท สาลี ่อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

2552 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท สาลี ่อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
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2558 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท บรูพาเทคนิคอลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 

(มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท บรูพาเทคนิคอลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 

(มหาชน) 

2555 – 2556 รองประธานกรรมการ    บริษัท วิทยกุารบินแหง่ ประเทศไทย จํากดั 

2555 – 2556 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   บริษัท วิทยกุารบินแหง่ ประเทศไทย จํากดั 

2552  รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ    กองบญัชาการกองทพัไทย 

2552 - 2554  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น ไม่มี 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 1 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 วนัท่ี 5 เมษายน 2559 

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 2 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 วนัท่ี 25 เมษายน 2562
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นายชนิภทัร   วิสุทธิแพทย์ (อายุ 52 ปี) 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 18 มิถนุายน 2559 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ      

การถอืหุ้น   กรรมการ     ไมม่ ี

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

• ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DCP รุ่นท่ี 162/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• Director Diploma Program รุ่นท่ี 36/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ลอว์ ออฟฟิศ จํากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ลอว์ คลบั จํากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ช็อกโกทอส จํากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ทนุทศกณัฐ์ จํากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท โอโอวนัแบรนด์ดิง้ จํากดั 
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2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท เวลลอว์ จํากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เฌอร่า จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท เคเอชเคพี จํากดั 

2558 – ปัจจบุนั Partner      บริษัท สาํนกังานกฎหมายสยามซิตี ้จํากดั 

2559 – 2562 กรรมการ      บริษัท เฟิร์ม จํากดั 

2561 – 2562 กรรมการ      บริษัท 159 แคปปิตอล จํากดั 

2561 – 2561 กรรมการ      บริษัท เจ เค เอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

2560 – 2562 กรรมการ      บริษัท ซารินา่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ควิก ลสิซิ่ง จํากดั 

2559 – 2561 กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จํากดั 

2557 – 2562 Partner      บริษัท สาํนกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จํากดั 

2558 – 2559 กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2558 Partner      บริษัท คอมพาสลอว์ จํากดั 

2553 – 2557 Partner      บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จํากดั 

2551 – 2553 ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมายและภาษี   บริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 10 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 1 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 วนัท่ี 4 เมษายน 2560 
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นางกมลวรรณ   วิปุลากร (อายุ 57 ปี) 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 19 พฤษภาคม 2561 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ      

การถอืหุ้น   กรรมการ     39,760 หุ้น (ร้อยละ 0.002) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Western Illinois University, USA 

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑติ ภาควิชาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ประกาศนียบตัร Harvard Executive Program, Harvard Business School, Harvard University, USA 

• ประกาศนียบตัร Stanford Executive Program, Stanford Center for Professional Development, Stanford University, 

USA 

ประวัติการฝึกอบรม 

• Strategic Board Master Class Retreat (SBM) (2/2560) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 19 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) (122/2552) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลกัสตูร Diploma Examination (Exam) (26/2552) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั  

2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

2561 – 2562 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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2557 – ปัจจบุนั กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการกํากบัดแูลกิจการ    บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2561 กรรมการผู้จดัการใหญ่    บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

2554 – 2561 กรรมการตรวจสอบ    บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2561 กรรมการสรรหา     บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

2552 – 2553 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน   บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี
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นายนิวัติ  ลมุนพนัธ์ (อายุ 60 ปี) 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 10 ตลุาคม 2557 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร      

การถอืหุ้น   กรรมการ     180,093 หุ้น (ร้อยละ 0.007) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

• หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่น 49 

• หลกัสตูรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 9 ( ปปร.9 ) 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่ี 105/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• DCP รุ่นท่ี 269/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• RCP รุ่นท่ี 44/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• AACP รุ่นท่ี 36/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – 2560 กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท    บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      การไฟฟา้นครหลวง 

2558 – ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง  กระทรวงมหาดไทย 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 
เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 284 

2554 – 2558 กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท วิคแอนด์ฮคุลนัด์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 3 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 1 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 วนัท่ี 4 เมษายน 2560 
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นายเมธา   จันทร์แจ่มจรัส (อายุ 55 ปี) 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 พฤษภาคม 2558 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ  

การถอืหุ้น   กรรมการ     180,000 หุ้น  (ร้อยละ 0.007) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท การบริหารและการจดัการ มหาวิทยาลยัอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DCP รุ่นท่ี 124/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• RCP รุ่นท่ี 45/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• 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 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั 

2553 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา-เอชดีซเีฮาส์ซิ่ง จํากดั 

2553 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา - โมฮนั มธูา เรียล เอสเตท จํากดั 

2553 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา ลกัโซร่า เฮ้าส์ซิง่ จํากดั                                                 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 
เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 286 

2552 – 2557 กรรมการ       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

2552 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ จํากดั 

2552 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วสิ จํากดั 

2552 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 1 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 วนัท่ี 4 เมษายน 2560 
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นายพีระพงศ์   จรูญเอก (อายุ 44 ปี) 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 16 ธนัวาคม 2552 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      

การถอืหุ้น   กรรมการ     693,606,354 หุ้น (ร้อยละ 28.277) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา 461,124,656 หุ้น (ร้อยละ 18.799) 

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   203,279,918 หุ้น (ร้อยละ 8.287) 

- บริษัท ทนุพีระดา จํากดั   115,500,000 หุ้น (ร้อยละ 4.709) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    เป็นสามีของนางอารดา   จรูญเอก 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาโท Master Degree of Engineering, University of New South Wales, Australia 

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DCP รุ่นท่ี 122/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• International Construction and Engineering Contract, 

The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 27 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 
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2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั                                              

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 1 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 2 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
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นางอารดา   จรูญเอก (อายุ 44 ปี) 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 16 ธนัวาคม 2552 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอํานวยการ      

การถอืหุ้น   กรรมการ     461,124,656 หุ้น (ร้อยละ 18.799) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา 693,606,354 หุ้น (ร้อยละ 28.277) 

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   203,279,918 หุ้น (ร้อยละ 8.287) 

- บริษัท ทนุพีระดา จํากดั   115,500,000 หุ้น (ร้อยละ 4.709) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    เป็นภริยาของนายพีระพงศ์   จรูญเอก 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโท Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่ี 111/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• RCL รุ่นท่ี 4/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั ประธานอํานวยการ    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

2552 – 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2552 – 2557 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร    บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั                                              

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 1 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

* ตอ่วาระครัง้ท่ี 2 โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
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นางสาวกนกไพลนิ   วิไลแก้ว (อายุ 37 ปี) 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 3 สงิหาคม 2558 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

การถอืหุ้น   กรรมการ     391,258 หุ้น (ร้อยละ 0.016) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประวัติการฝึกอบรม 

• - 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

2558 – 2559 ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558  ผู้จดัการฝ่ายการเงิน    บริษัท เสริมสร้างพลงังาน จํากดั 

2554 – 2558 ผู้จดัการแผนกการเงินโครงการ   บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2558 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน    บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน)     

2552 – 2554 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน    บริษัท เอ็นพีเอส โอเซี่ยนสตาร์ จํากดั 

2547 – 2552 รักษาการผู้จดัการฝ่ายการเงิน   บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)                                              

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 
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บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี
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นายสุรินทร์   สหชาติโภคานันท์ (อายุ 54 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 1 เมษายน 2558 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

การถอืหุ้น   กรรมการ     775,250 หุ้น (ร้อยละ 0.032) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี เทคโนโลยีและบริหารงานก่อสร้าง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ประวัติการฝึกอบรม 

• Chief Transformation Officer (CTO), สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบริหารงานก่อสร้าง  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2559 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2549 – 2558 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม   บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 

2552 – 2557 ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้าง    บริษัท โปรเจคเอเชีย จํากดั                  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

บริษัทหรือองค์กรอื่น ไม่มี 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี
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นายปิตพิงษ์   ไตรนุรักษ์ (อายุ 42 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2557 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ /  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจใหม ่/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

การถอืหุ้น   กรรมการ     833,509 หุ้น (ร้อยละ 0.034) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา 1,350 หุ้น (ร้อยละ 0.000) 

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาวชิาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี ณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม 

• - 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจใหม ่  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

2560  กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2559 – 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2552 – 2557 ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป                 บริษัท ชีวาทยั จํากดั             

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 
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บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี
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นายสมสกุล   แสงสุวรรณ (อายุ 57 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 22 ตลุาคม 2559 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานออกแบบผลติภณัฑ์  

การถอืหุ้น   กรรมการ     74,039 หุ้น (ร้อยละ 0.003) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต-นกับริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

• - 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานออกแบบผลติภณัฑ์  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จํากดั 

2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2559 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2558 ผู้ อํานวยการสถาปัตยกรรม    บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากดั 

2549 – 2554 รองผู้ อํานวยการอาวโุส    บริษัท ฮสัเซลล์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2547 – 2549 รองกรรมการผู้จดัการ    บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ ไอคิว จํากดั 

2546 – 2547 ผู้จดัการฝ่ายแบบ              บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี
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นายสิริพงศ์   ศรีสว่างวงศ์ (อายุ 49 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาดและการขาย 

การถอืหุ้น   กรรมการ     ไมม่ ี

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• เคหะพฒันศาสตรมหาบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควชิาเคหะการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

• - 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2562 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาดและการขาย บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2559 – 2562 กรรมการผู้จดัการ     บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดเิวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 

2558 – 2559 กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม        บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2555 – 2558 ผู้บริหารสงูสดุหนว่ยงานธุรกิจคอนโด 2    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอบเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

2549 – 2554 ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ คอนโด 1    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

2549 – 2554 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ คอนโด 1  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

2549 – 2554 ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ คอนโด 1              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

บริษัทหรือองค์กรอื่น ไม่มี 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี
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นายเกรียงไกร   กรีบงการ (อายุ 49 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 10 สงิหาคม 2561 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 

การถอืหุ้น   กรรมการ     162,000 หุ้น (ร้อยละ 0.007) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประวัติการฝึกอบรม 

• - 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2561 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2561 – 2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบริหารองค์กร  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั 

2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั 

2552 – 2559 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร     บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั  

2552 – 2559 ประธานคณะกรรมการกลุม่      บริษัท 304 พลาซา่ จํากดั 

2552 – 2559 กรรมการบริษัทกลุม่    บริษัท 304 อินดสัเตรียลปาร์ค จํากดั 

2552 – 2559 กรรมการ      บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จํากดั 

2552 – 2559 ประธานคณะกรรมการจดัซือ้ – จดัจ้าง   บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
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บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี
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นางสาวจารุณี   กุณาสทิธ์ิ (อายุ 39 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 4 มกราคม 2560 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

การถอืหุ้น   กรรมการ     30,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001) 

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา 20,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001) 

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม 

• - 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2560 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2559 – 2560 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชี    บริษัท วีมา เอ็นไวรอนเม็นทอล เทคโนโลยีส์ จํากดั 

2555 – 2559 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี     บริษัท อี 85 จํากดั 

2552 – 2554 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ   บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) 

2547 – 2552 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ   บริษัท ดับ๊เบิล้เอ 1991 จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

บริษัทหรือองค์กรอื่น ไม่มี 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี
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นางสาววาริศา วาระแก่นทราย (อายุ 34 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 14 มิถนุายน 2557 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานกุารบริษัท 

การถอืหุ้น   กรรมการ     2,572 หุ้น (ร้อยละ 0.000)          

คูส่มรส / ผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไมม่ ี

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายการเงินและหลกัทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม 

• CSP รุ่นท่ี 61/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2559 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมาย    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 – 2559 ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2553 – 2556 ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย    บริษัท 304 พลาซา่ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

บริษัทหรือองค์กรอื่น ไม่มี 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไมม่ ี
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 
 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 /               

2. นายนิวติั ลมนุพนัธ์ /,//  X   X           

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร /            X    

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช /                

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส /  /   /           

6. นางกมลวรรณ วิปลุากร / X               

7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ /                

8. นายพีระพงศ์ จรูญเอก /, //,/// / /              

9. นางอารดา จรูญเอก /, //,/// /               

10. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ //./// / / X /  X X X X X X  X X  

11. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ //. ///  / / X / / / / / / /  / / X 

12. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ //,/// /   /  /  /      /  

13. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว //./// /   / / / / /     / /  

14. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ ///                

15. นายเกรียงไกร กรีบงการ ///  / / / / /  / / / / /  /  

16. นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ ///                

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 (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  X                 

6. นางกมลวรรณ วิปลุากร              X  X   

7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์                   

8. นายพีระพงศ์ จรูญเอก  /                X 

9. นางอารดา จรูญเอก  /                / 

10. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ X / X X X X X X X  X X  / X /   

11. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์  /        X   X      

12. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ  /           /      

13. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว  / /   / / / / /  / /  /   / 

14. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ                   

15. นายเกรียงไกร กรีบงการ   / / /              

16. นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์                   

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) 

 
 บริษัท

ยอ่ย 34 

บริษัท 

ยอ่ย 35 

บริษัท

ยอ่ย 36 

บริษัท

ยอ่ย 37 

บริษัท

ยอ่ย 38 

บริษัท

ยอ่ย 39 

บริษัท

ยอ่ย 40 

บริษัท

ยอ่ย 41 

บริษัท

ยอ่ย 42 

บริษัท

ยอ่ย 43 

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี           

2. นายนิวติั ลมนุพนัธ์           

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร           

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช           

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส           

6. นางกมลวรรณ วิปลุากร           

7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์           

8. นายพีระพงศ์ จรูญเอก           

9. นางอารดา จรูญเอก           

10. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ X X X  X X X X   

11. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์    X     X  

12. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ         /  

13. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / / / /     /  

14. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ           

15. นายเกรียงไกร กรีบงการ    /       

16. นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์           

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) 

 
 บริษัท

ร่วม

ทนุ 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 

บริษัท

ร่วมทนุ 

11 

บริษัท

ร่วมทนุ 

12 

บริษัท

ร่วมทนุ 

13 

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี              

2. นายนิวติั ลมนุพนัธ์              

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร              

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช              

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส X  X X X X X    X   

6. นางกมลวรรณ วิปลุากร  X      X X X    

7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์              

8. นายพีระพงศ์ จรูญเอก / / / / / / / / / / /   

9. นางอารดา จรูญเอก              

10. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์  /      / / / / X  

11. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์              

12. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ /  / / / / /       

13. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว            / / 

14. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ              

15. นายเกรียงไกร กรีบงการ              

16. นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์              

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

 

บริษัทยอ่ย 1 = 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 เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั 

บริษัทยอ่ย 5 = บริษัท บริทาเนีย จํากดั 

บริษัทยอ่ย 8 = บริษัท ออริจิน้ อีอีซี จํากดั                   

บริษัทยอ่ย 11 = บริษัท พรีโม เดดคอร์ จํากดั 

บริษัทยอ่ย 3 = บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จํากดั 

บริษัทยอ่ย 6 = บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จํากดั 

บริษัทยอ่ย 9 = บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จํากดั 

บริษัทยอ่ย 12 = บริษัท ดิจิตอล บตัเลอร์ จํากดั  

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

บริษัทยอ่ย 16  =  บริษัท ออริจิน้ วนั ระยอง จํากดั บริษัทยอ่ย 17 =  บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี 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 พาร์ค พิลลาร์ อาร์4 จํากดั บริษัทยอ่ย 24 =  บริษัท ออริจิน้ รามคําแหงอินเตอร์เชนจ์ จํากดั                    

บริษัทยอ่ย 25 =  บริษัท  เดอะ ยนิูคอร์น จํากดั บริษัทยอ่ย 26 =  บริษัท วนั ดิสทริคท์ ระยอง จํากดั บริษัทยอ่ย 27 =  บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พญาไท จํากดั 

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

บริษัทยอ่ย 31 =  บริษัท วนั พญาไท จํากดั  

บริษัทยอ่ย 34 =  บริษัท ออริจิน้ รามอินทรา จํากดั  

 บริษัทยอ่ย 37 =  บริษัท เบลกราเวีย บางนา จํากดั 

 บริษัทยอ่ย 40 =  บริษัท วนั รามอินทรา จํากดั  

 บริษัทยอ่ย 43 =  บริษัท ไนท์บริดจ์ สขุมุวิท ปณุณวิถี จํากดั    

 

 

 

 

                           

 

         

บริษัทยอ่ย 32 = บริษัท ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท จํากดั 

บริษัทยอ่ย 35 =  บริษัท นอตติง้ ฮิลล์ ดิสทริคท์ ระยอง จํากดั 

บริษัทยอ่ย 38 =  บริษัท เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ จํากดั 

บริษัทยอ่ย 41 =  บริษัท วนั ดิสทริคท์ ระยอง 2 จํากดั 

บริษัทยอ่ย 33 = Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd. 

บริษัทยอ่ย 36 =  บริษัท ออริจิน้ ลาดกระบงั จํากดั 

บริษัทยอ่ย 39 =  บริษัท บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จํากดั 

บริษัทยอ่ย 42 =  บริษัท พาร์ค รัชดา จํากดั 
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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 

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 

บริษัทร่วมทนุ 11 =  บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 จํากดั 

บริษัทร่วมทนุ 12 =  บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ จํากดั 

บริษัทร่วมทนุ 13 =  บริษัท ดิ ออริจิน้ ดสุิต จํากดั
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 รายช่ือบริษัทย่อย วัน ออริจิน้  พรีโม โซลูช่ัน บริทาเนีย 

(ออริจิน้ เฮ้าส์) 

ออริจิน้ คอนโดมิเนียม ออริจิน้ ไพรม์ 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี /     

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์  X X   

3. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส  / /   

4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก /     

5. นางอารดา จรูญเอก /     

6.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ /   / X 

7. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว /  / / / 

8. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์   / / X / 

9. นาจมุพล ประวิทย์ธนา   /   

10.     นายสมสกลุ แสงสวุรรณ /   / / 

11.    นายวาทยทุธ์ ทองพรหม    / / 

12. นางสาวรวีกร บญุพรม  /    

13. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  /    

14. นายไพโรจน์ อานามวฒัน์      

15. นายมาโรจน์ วนานนัท์  /    

16.     นายเกรียงไกร กรีบงการ  / / / / 

17. นางจตพุร ผิวขาว      

18. นางกมลวรรณ วิปลุากร X     

19. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์   /   
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                     รายช่ือบริษัทย่อย วัน ออริจิน้ พรีโม โซลูช่ัน บริทาเนีย ออริจิน้ คอนโดมิเนียม ออริจิน้ ไพรม์ 

 รายช่ือกรรมการ   (ออริจิน้ เฮ้าส์)   

21. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ      

22. นายสหสั ตรีทิพยบตุร      

23. นายประพจน์ จิตต์ตรง      

24. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพฒัน์      

25. นายธนา ตอ่สหะกลุ      

26. นายวิทยา ธัญญศรีสงัข์      

27. นายวรกร วีราพชัร์      

28. นายศรกวี ปรูณโชต ิ      

29. นายรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล      

30. นายรณชาติ  มหทัธนะพฤทธิ      

31. นายณฐัวฒิุ อมรวิวฒัน์  /    

32. นายเธียรรุจ ธรณวิกรัย  /    

33. นายชาญชยั พนัธุ์โสภา      

34. นายประสิทธ์ิ จรัสวิชากร      

  

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

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

อินเตอร์เชนจ์ 

(ออริจิน้ เอกมัย) 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี      

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์      

3. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส      

4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก      

5. นางอารดา จรูญเอก      

6.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ / X / X X 

7. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / / /  / 

8. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์ X / X   

9. นาจมุพล ประวิทย์ธนา /   / / 

10.     นายสมสกลุ แสงสวุรรณ  /    

11.    นายวาทยทุธ์ ทองพรหม  /    

15. นายมาโรจน์ วนานนัท์      

16.     นายเกรียงไกร กรีบงการ  /    

17. นางกมลวรรณ วิปลุากร      

18. นางจตพุร ผิวขาว    /  

  

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
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 รายช่ือบริษัทย่อย พรีโม เรียลเตอร์ ดิจิตอล บัตเลอร์ พรีโม เดคคอร์  

(เวิร์ค เอเจนซ)ี 

พรีโม แมเนจเม้นท์ อูโน่ เซอร์วิส 

 รายช่ือกรรมการ      

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก      

6. นางอารดา จรูญเอก      

7.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ /  / / / 

9. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์  X  X X X 

12.    นายวาทยทุธ์ ทองพรหม / / / / / 

 17.     นายเกรียงไกร กรีบงการ / / / / / 

22. นายสหสั ตรีทิพยบตุร  X    

23. นายประพจน์ จิตต์ตรง  /    

24. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพฒัน์ /  / / / 

25. นายธนา ตอ่สหะกลุ /  / / / 

26. นายวิทยา ธัญญศรีสงัข์  /    

27. นายวรกร วีราพชัร์  /    

28. นายศรกวี ปรูณโชต ิ  /    

29. นายรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล  /    

30. นายรณชาติ  มหทัธนะพฤทธิ  /    

34. นายประสิทธ์ิ จรัสวิชากร   /   

 

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
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 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ แคปปิตอล 1 ออริจิน้ แคปปิตอล 

คอลลาจ 107 

พาร์ค ลักชัวร่ี 

(พาร์ค ออริจิน้) 

คราวน์ เรสซิเดนซ์ ออริจิน้ คอลลาจ 107 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส   X   

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก   /   

3. นางอารดา จรูญเอก   /   

4.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ X X / X X 

5. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / / /   

6. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์   /   

7. นาจมุพล ประวิทย์ธนา  /   / 

8.     นายสมสกลุ แสงสวุรรณ   /   

9.    นายวาทยทุธ์ ทองพรหม    /  

10. นายไพโรจน์ อานามวฒัน์   /   

11.     นายเกรียงไกร กรีบงการ /   / / 

12. นางจตพุร ผิวขาว    /  

13. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพฒัน์    /  

25. นายธนา ตอ่สหะกลุ    /  

    

 หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
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หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ สเฟียร์ ออริจิน้ เวอร์ติเคิล ออริจิน้ ไพร์ม 2 ออริจิน้ รามคาํแหง ออริจิน้ พาร์ค ที1 ออริจิน้ วัน 

ทองหล่อ 

ดิ ออริจิน้ ดุสิต 

 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. นายโคอิชิโร นากามรูะ      /  

9. นายอทัสชิึ โยเนยะ      /  

10. นางกมลวรรณ วิปลุากร      X  

11.  นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว       X 

12. นางสาวนฤมล คณุาภิรัตนกลุ       / 

13. นางสาวมณิศา มิตรไพบลูย์       / 

14. นายสกิุจ งามสงา่พงษ์       / 

15. นายอรุช ชา่งทอง       / 
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หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

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

บริดจ์ เทพารักษ์ 

พาร์ค ออริจิน้ 

พระราม 4 

 รายช่ือกรรมการ       

1. นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส X     X 

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก / / / /  / 

3. นางอารดา จรูญเอก       

4. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์  / / / X  

5 นายสมสกลุ แสงสวุรรณ /     / 

6 นายมาซายะ ฮิราโอะ /     / 

7 นายยทูากะ ฮายาซากะ /     / 

8. นายโคอิชิโร นากามรูะ   / /   

9. นายอทัสชิึ โยเนยะ   / /   

10. นางกมลวรรณ วิปลุากร  X X X   

11.       นายชวนท รัตตกลุ  /     

12.           นางสาวภาณิศา สวุรรณเมธาจารย์  /     

13. นายเคนทาโร่ โอคาโมโตะ     /  

14. นายมิโนรุ โมโมตะ     /  

15. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว     /  

16. นายจมุพล ประวิทย์ธนา     /  
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หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 

 

 

 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ รามอินทรา ออริจิน้ แคปปิตอล 

พระราม 9 

วัน พญาไท วัน รามอินทรา ออริจิน้ ลาดกระบัง พาร์ค ออริจิน้ พญาไท 

 รายช่ือกรรมการ       

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก       

2. นางอารดา จรูญเอก       

3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ X X / X X X 

4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / /   / / 

5 นายจมุพล ประวิทย์ธนา / /   / / 

6 นายเกรียงไกร กรีบงการ       

7 นางจตพุร ผิวขาว   /    

8. นายชวนท รัตตกลุ       

9. นางกมลวรรณ วิปลุากร   X    

10.    นางสาวศิรินทรา จริยคณุ    /   

11. นางสาวศภุกญัญา ชุม่จินดา    /   
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หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 

 รายช่ือบริษัทย่อย พาร์ค รัชดา พาร์ค ออริจิน้ ที 2 ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท 

ปุณณวิถี 

พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 

(ออริจิน้  ไนท์บริคจ์ 

พระโขนง) 

วัน สุขุมวิท 59 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก      

2. นางอารดา จรูญเอก      

3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์  X  X / 

4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / /  /  

5 นายจมุพล ประวิทย์ธนา  /  /  

6 นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ X     

7 นางจตพุร ผิวขาว     / 

8. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ /     

9. นางกมลวรรณ วิปลุากร     X 

10. นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์   X   

11. นายภราดร ธนไพศาลกิจ   /   

12. นายปัญญาวฒัน์ จนัทร์รุ่งแสง   /   
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  หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 รายช่ือบริษัทย่อย วัน ดิสทริคท์ 

ระยอง 

สเตเบิล้ โฮม พร็อพ

เพอร์ตี ้

ดิสทริคท์ แกรนด์ 

เรียลเอสเตท 

Origin Global ( 

Hong Kong ) 

Co.,Ltd. 

เบลกราเวีย บางนา 

(พาร์ค ออริจิน้ วิล

ล่า อ่อนนุช) 

เบลกราเวีย ราช

พฤกษ์ 

บริทาเนีย วง

แหวน ราม

อินทรา 

 รายช่ือกรรมการ        

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก    X    

2. นายเกรียงไกร กรีบงการ     /   

3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ X     X X 

4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว    / /   

 5. นายจมุพล ประวิทย์ธนา     /   

 6. นางจตพุร ผิวขาว /       

7. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์  X   X   

8. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์   X  /   

9. นางอารดา จรูญเอก    /    

10. นางสาวศิริทรา จริยคณุ /       

11. นายจีระวฒัน์ เหมะธุลิน  /      

12 นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ      / / 

13 นายเกียรติศกัดิ์ หนสูรุา  /      

14     นายนาวิน เล็กนาวา   /     

15      นายธํารง ปลกูจิตรสม   /   / / 

16 นายจกัรินทร์ ศรีสขุ   /     



     

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ อีอีซี  

(ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2) 

ออริจิน้ ลาดพร้าว 

(พาร์ค พิลลาร์) 

ออริจิน้ สุขุมวิท 

สายลวด (นอตติง้ 

ฮิลล์ ดิสทริคท์ 

ระยอง) 

เดอะ ยูนิคอร์น วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 

 รายช่ือกรรมการ      

1. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ /  X  X 

2. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / / / /  

3 นายจมุพล ประวิทย์ธนา   /   

4 นายเกรียงไกร กรีบงการ /     

5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ X X  X  

 6. นางสาวศิรินทรา จริยคณุ     / 

7. นางสาวศภุกญัญา ชุม่จินดา     / 

 8.  นายวาทยทุธ์ ทองพรหม /   /  

 9. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ / /    

10. นายอรุช ชา่งทอง   /   

11. นางสาวธญัวลยั ขวญัใจ   /   

12. นางสาววิจิตรา ศรีสพุรรณ   /   



 
   

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

 

 
 

 
เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 320 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – สกุล  :  นายสธิุภณ  พรวิลาศสริิ 

ตาํแหน่ง   :  ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การศึกษา  :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์ 

                                              มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน :  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

    ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

    ตําแหนง่งาน : ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

       บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั 

    ประเภทธุรกิจ : อตุสาหกรรมนํา้ตาล และ Bio-based 

    ตําแหนง่งาน : ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

     บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟูด้ จํากดั (มหาชน) 

    ประเภทธุรกิจ : เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

    ตําแหนง่งาน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัท 

     บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

    ประเภทธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

    ตําแหนง่งาน : ผู้ตรวจสอบ 

ประวัติการอบรม  

- ตลุาคม 2556   หลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท (FPCS) รุ่นท่ี 28 

- พฤศจิกายน 2550 – พฤษภาคม 2551   หลกัสตูรการตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต

สากล (รุ่นท่ี 16) and Internal Auditing Education Partnership (IAEP) of 

The Internal Auditors, Inc., Faculty of Commerce and Accountancy 

Chulalongkorn University, Thailand. 

วุฒบิัตรประกาศนียบตัร   :           ผู้สอบบญัชีภาษีอากร เลขท่ี TA002795 
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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 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชุมจํานวน 9 ครัง้ เพ่ือหารือและพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ ท่ีสําคญั ด้วยความ

เป็นอิสระ โปร่งใส และมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในจํานวนนีม้ีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการ 1 ครัง้ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562 ดงันี ้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

นายสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9 

พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ 9/9 

นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการตรวจสอบ 9/9 

คณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่น ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความสําคัญกับการกําหนด

โครงสร้างและกระบวนการทํางานท่ีเป็นระบบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลท่ีดี 

มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

โดยผลการปฏิบตัิงานในรอบปีสรุปได้ ดงันี ้

 

1.  การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2562 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทาน

และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ โดยได้สอบถามผู้สอบบญัชีในเร่ืองของ

ความถกูต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ของงบการเงิน รวมถึงพิจารณารายการปรับปรุงทางบญัชีท่ีสําคญั การประมาณการ

ทางบญัชีซึง่มผีลกระทบตอ่งบการเงิน และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูอยา่ง

ถกูต้องเพียงพอ รวมทัง้ความมีอิสระของผู้สอบบญัชีเพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัทํางบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน

และหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มคีวามเช่ือถือได้ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงิน 

 

2.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้ข้อเสนอแนะและหารือร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ฝ่ายจดัการ รวมทัง้สอบทานระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผู้สอบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายในทกุไตรมาส
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ในเร่ืองการดําเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด การร่ัวไหลหรือทุจริต ความเช่ือถือได้ของ

รายงานทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบั ซึ่งผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสอดคล้องกนัว่าไม่พบ

ประเด็นข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผลและ

บรรลตุามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญัต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตาม

แนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission-Enterprise 

Risk Management) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยในปี 2562 บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุง และพฒันาระบบ

การบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในให้เหมาะสมและมีประสทิธิภาพมากขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง

และขยายตวัทางธุรกิจ ซึง่สรุปการดําเนินการท่ีสาํคญัได้ดงันี ้

• การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และผ่านการรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชันในโครงการดงักล่าวแล้วเมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 

2562 ท่ีผา่นมา 

• การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน  เช่น  Origin Matrix เพ่ืออํานวย

ความสะดวกแก่ลกูค้าและพนกังานขายในการเลือกซือ้ห้องชุด/ลดข้อผิดพลาดในการบนัทึกการจองซือ้ห้องชดุ, 

พัฒนาระบบOrigin Connect เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารและบริการลูกบ้านและยกระดบัมาตรฐานการ

ให้บริการลกูค้า เป็นต้น 

• การจัดทําและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ในกระบวนการต่าง ๆ ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้

ครอบคลุมกระบวนการหลกัท่ีสําคญั โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและสภาพการณ์ท่ี

เปลีย่นแปลงไป 

• การปรับปรุงโครงสร้าง/กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และตวัชีว้ดัความเสี่ยงท่ี

สาํคญัให้สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร โดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกท่ีเปลีย่นแปลงไป  

• การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการป้องกนัและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน ทัง้ท่ีโครงการก่อสร้าง และ

โครงการนิติบคุคลซึง่เป็นความเสีย่งท่ีสาํคญัของธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์และการให้บริการบริหารนิติบคุคลซึ่ง

ต้องเก่ียวข้องกบับคุลากรภายในและบคุคลภายนอก เพ่ือกําหนดกระบวนการและแนวทางปฏิบตัิในการป้องกนั

และรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างได้อย่างเหมาะสมและฉบัไวซึ่งจะลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากเหตุ

ดงักลา่ว  

 

3.  การกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาแต่งตัง้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมี

คณุสมบตัิทัง้ด้านวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ทํางาน ท่ีมีความเหมาะสมในการบริหารงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้อนมุตัิแผนงานตรวจสอบประจําปีซึง่ได้จดัทําขึน้บนพืน้ฐานของการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit) 

โดยครอบคลมุทัง้กิจกรรมทางธุรกิจและระบบงาน ท่ีสาํคญัของบริษัท รวมทัง้กํากบัดแูลและสนบัสนนุงานตรวจสอบภายใน
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ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน โดยมีการหารือและพบปะกบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไมม่ีฝ่ายจดัการ ในปี 

2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ใช้ทีมตรวจสอบภายในจากภายนอก(Outsource Internal Audit) ท่ีมี

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือตรวจสอบการควบคมุโครงการก่อสร้าง และการควบคมุการพฒันาระบบงานIT เพ่ือประเมินและ

ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความเพียงพอและประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน  

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะนําในการพฒันางานตรวจสอบภายในเชิงรุก (Proactive) ซึง่เป็นการขยาย

ผลการตรวจสอบในการสร้างความเข้าใจและตระหนกัรู้ของพนกังานท่ีจะนําไปสูก่ารลดข้อผิดพลาดร่ัวไหลและป้องกนัการ

ทจุริตในองค์กร 

 

4.  การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของภาครัฐ และองค์กรกํากบัดแูล 

โดยได้สนบัสนนุและผลกัดนัให้ฝ่ายจดัการรวบรวมและติดตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรการควบคุมสินเช่ือของธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างถกูต้อง มีกระบวนการในการปอ้งกนัและ

ควบคมุกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายตา่งๆดงักลา่วนอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการ

รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทจุริต (Whistleblowing) เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการดําเนินการอย่างสมเหตสุมผล

สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและปรัชญาการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

5.  การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการพิจารณาและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทมีการดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจอยา่งสมเหตสุมผล โปร่งใส เป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทและมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

 

6.  การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลกิจ้าง และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชปีระจาํปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

กําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้สอบบญัชีบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

มีความรู้ความสามารถ ผลงานการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ียอมรับและมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

ซึง่ในการพิจารณานีไ้ด้คํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทสงูสดุ โดยเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและได้ผา่นการอนมุตัิจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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7.  ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงเนือ้หา เก่ียวกบัอํานาจ หน้าท่ี 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ชดัเจนเป็นปัจจุบนั เหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดูแล

กิจการท่ีดี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรให้ชดัเจน โดยนําแบบการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบตัิท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวทาง

กํากับดแูลกิจการท่ีดีมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อกําหนดในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็น

และข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษัทมีระบบการบริหารความ

เสี่ยง ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทัง้มีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้อง

ตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง

ตามแบบประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ใน

การปรับปรุงการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึน้และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบมี

คณุสมบตัิและการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดของ ตลท., ก.ล.ต. 

และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

(นายสหสั ตรีทิพยบตุร) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรอง

ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ขอรับรองวา่  

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอ่ยแล้ว  

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทัง้ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

3. บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ 

ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2563 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
 

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว หรือ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสาร

นีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว หรือ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย กํากบั

ไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่อ     ตาํแหน่ง      ลายมือชื่อ 

 

นางอารดา จรูญเอก 

 

กรรมการ                                               ______________________ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 

นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ                                               ______________________ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 

 

 
 

          ______________________ 

 

 

                 ______________________ 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

 

นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว กรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

 

นางสาววาริศา วาระแก่นทราย 
 

เลขานกุารบริษัท 
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