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02	 	 สารจัากประธุานิกรรมการบริษััท

06	 	 ผูู้้บริหาร
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185		 การควบค่มภายในิและรายการระหว�างกันิ

ส่่วนที่่� 3  งบการเงิน

236		 งบการเงินิ

239		 งบแสดำงฐานิะการเงินิ

ส่่วนที่่� 4  การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

310		 การรับรองความถููกต้องของข้อมูล
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิส่ัยที่ัศน์
ออริจัิ�นิฯ	ม่วิสัยทัศนิ์	ม่�งมั�นิท่�จัะเป็นิบริษััทพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ครบวงจัร	และพื่ัฒนิาองค์กรให้เจัริญเติบโตอย�างยั�งย่นิภายใต้หลักบรรษััทภิบาล	โดำยเราจัะส�งมอบสินิค้าและบริการท่�ดำ่	โดำยยึดำถู่อลูกค้าเป็นิศูนิย์กลาง	ดำ้วยการคิดำท่�มากกว�า
ให้มากกว�า	เพื่่�อลูกค้าไดำ้มากกว�า

พัันธุกิจ
เราใส�ใจัในิรายละเอ่ยดำความต้องการของลูกค้าในิท่กๆ	ดำ้านิ	ดำ้วยการออกแบบและพื่ัฒนิาโครงการอย�างสร้างสรรค์	 เพื่่�อส�งมอบสินิค้าและบริการท่�สร้างความพื่ึงพื่อใจัให้กับลูกค้า	 รวมทั�งม่�งเนิ้นิท่�จัะพื่ัฒนิาบ่คลากร	 และองค์กรให้เติบโต
อย�างยั�งย่นิร�วมกับ	คู�ค้า	ลูกค้า	ผูู้้ถู่อห่้นิ	พื่ันิธุมิตร	พื่นิักงานิ	และสังคม

ค่านิยม

Optimize
เพื่่�มผู้ลงานิอย�างยอดำเย่�ยม

Integrity
ซื่่�อสัตย์ส่จัริต

Responsive
พื่ร้อมปรับเตรียมอย�างฉัับไว	

Neat
ร�วมกันิคิดำประณ่ตในิงานิ

Innovation
แสวงหาสร้างค่ณค�าทำาสิ�งใหม�

Service Excellence
เต็มท่�ในิการบริการ

Growth
พื่ร้อมเติบใหญ�ไปพื่ร้อมกันิ

Teamwork
ร�วมใจักันิเป็นิหนิึ�งเดำ่ยว
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	 ปี	2563	 เป็นิอ่กปีท่�	ออริจัิ�นิไดำ้เติบโต	 และเป็นิการเติบโตท่�สำาคัญทั�งในิ
แง�ธุ่รกิจัและในิแง�ประสบการณ์ในิการก้าวผู้�านิสถูานิการณ์ท่�ไม�ม่ใครคาดำ
คิดำ	ถู่อเป็นิหนิึ�งในิความปกติแบบใหม�	 (New	normal)	ท่�ผู้มเคยไดำ้กล�าวถูึง
มาในิหลายๆ	ครั�งก�อนิหนิ้านิ่�	 ดำ้วยความตะหนิักถูึงดำังกล�าว	 ออริจัิ�นิจัึงม่�ง
เนิ้นิท่�จัะเป็นิองค์กรท่�แข็งแกร�งและม่ความย่ดำหย่�นิ	พื่ร้อมท่�จัะเผู้ชิญกับการ
เปล่�ยนิแปลงท่กรูปแบบ	และเนิ้นิการเจัริญเติบโตอย�างยั�งย่นิเสมอมา	การท่�
เราม่การเตรียมพื่ร้อมล�วงหนิ้าอยู�เสมอนิั�นิ	 เม่�อเกิดำเหต่การณ์ ไม�คาดำคิดำ
อย�างเช�นิ	การระบาดำของโรคโควิดำ-19	 ในิปี	2563	นิ่�	 เราจัึงสามารถูรับม่อ
ไดำ้เป็นิอย�างดำ่

	 สถูานิการณ์การระบาดำของโรคโควิดำ-19	นิั�นิ	ส�งผู้ลกระทบในิภาพื่รวม
เศรษัฐกิจั	 สังคม	 ช่วิต	 และความเป็นิอยู�ของคนิทั�งโลกยาวนิานิตลอดำทั�งปี	
2563	สำาหรับภาคอสังหาริมทรัพื่ย์ ไดำ้รับผู้ลกระทบทั�งทางตรงและทางอ้อม	
ไม�ว�าจัะเป็นิดำ้านิกำาลังซื่่�อ	ความเช่�อมั�นิในิการตัดำสินิใจัซื่่�อ	หรือการเปล่�ยนิในิ
เชิงพื่ฤติกรรมของผูู้้บริโภค	ดำ้วยการเป็นิองค์กรตอบสนิองการเปล่�ยนิแปลง
ไดำ้อย�างรวดำเร็ว	ออริจัิ�นิสามารถูพื่ลิกสถูานิการณ์ให้กลับมาม่ยอดำขายท่�สูง
ขึ�นิไดำ้อย�างรวดำเร็วตั�งแต�เดำ่อนิม่นิาคม	ดำ้วยกลย่ทธุเพื่่�มช�องทางการขายท่�
หลากหลาย	ไม�ว�าจัะเป็นิการเปิดำโอกาสให้พื่นิักงานิเครือออริจัิ�นิกว�า	1,200	
คนิ	กลายเป็นิ	Micro-Influencer	 ภายใต้โครงการ	 Everyone	 can	 sell
ซื่ึ�งสามารถูสร้างยอดำขายโครงการกล่�ม	Ready	to	move	ไดำ้กว�า	2,500	ล้านิ
บาท	หรือการเป็นิผูู้้นิำาตลาดำโดำยการกลับมาเปิดำโครงการเป็นิรายแรกๆ	ของ
ปี	ค่อ	โครงการ	The	Origin	Onnut	ซื่ึ�งใช้กลย่ทธุกลย่ทธุ์ใหม�	Origin	Next	
Normal	ลดำต้นิท่นิดำ้านิการบริหารจััดำการ	ปรับโครงสร้างราคาให้สอดำคล้อง
กับสถูานิการณ์ของผูู้้บริโภค	พื่ร้อมกับปรับรูปแบบการขายเป็นิแบบออนิไลนิ์	
100%	 แบบไม�ม่สำานิักงานิขายเป็นิครั�งแรก	สร้างปรากฎการณ์	One	day	
Sold	out	ภายใต้สถูานิการณ์แบบ	New	normal

	 ทั�งนิ่�แม้ว�าสถูานิการณ์ของโรคโควิดำ-19	จัะม่แนิวโนิ้มท่�ดำ่ขึ�นิหลังจัากเริ�ม
ม่การใช้วัคซื่่นิมากขึ�นิ	 อย�างไรก็ตามคาดำว�าพื่ฤติกรรมผูู้้บริโภคบางอย�าง
ไดำ้เปล่�ยนิแปลงไปแล้ว	อาทิเช�นิ	การให้ความสำาคัญกับเรื�องส่ขอนิามัย	การ
ดำูแลส่ขภาพื่	การรักษัาระยะห�างทางสังคม	หรือ	รูปแบบการใช้ช่วิตประจัำาวันิ	

อาทิเช�นิ	การ	Work	at	home	การช็อปปิ�งออนิไลนิ์	การใช้บริการเดำลิเวอร์รี�	
แนิวโนิ้มการ	Digital	Disruption	ท่�ถููกเร�งให้เกิดำเร็วขึ�นิ	ในิท่กๆ	อ่ตสาหกรรม	
เห็นิไดำ้ชัดำเจันิว�าการเปล่�ยนิเหล�านิ่�ย�อมส�งผู้ลต�อภาคอสังหาริมทรัพื่ย์
โดำยเฉัพื่าะธุ่รกิจัการพื่ัฒนิาท่�อยู�อาศัยอย�างมาก	ออริจัิ�นิเองไดำ้ปรับเปล่�ยนิ
และใส�แนิวคิดำการพื่ัฒนิารูปแบบใหม�เพื่่�อให้สอดำคล้องกับการเปล่�ยนิแปลง
ของผูู้้บริโภคอยู�เสมอ	 ไม�ว�าจัะในิการพื่ัฒนิาสินิค้า	หรือการบริการ	 เพื่่�อให้
ลูกค้าไดำ้รับการตอบสนิองความต้องการท่ก	Life	Style	และ	Life	Stage

	 นิอกจัากนิ่�ออริจัิ�นิยังม่�งเนิ้นิสู�การเป็นิองค์กรแห�งความยั�งย่นิ	 โดำย
ในิปี	 2563	 เราไดำ้ม่การทบทวนิ/ปรับปร่งโครงสร้างการดำำาเนิินิงานิ	 ดำังนิ่�
ดำ้านิการบริหารความเส่�ยงและการดำำาเนิินิงานิทางดำ้านิบรรษััทภิบาลและ
ความยั�งย่นิ	ตามแนิวปฏิิบัติท่�ดำ่	(Best	Practices)	เพื่่�อยกระดำับการดำำาเนิินิ
งานิดำ้านิการกำากับดำูแลกิจัการ	 ไดำ้ม่การปรับปร่งโครงสร้างคณะกรรมการ
ตรวจัสอบ	 และ	 คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	 อ่กทั�งยังม่การแต�งตั�ง
คณะกรรมการบรรษััทภิบาลเพื่่�อการพื่ัฒนิาท่�ยั�งย่นิ	 ขึ�นิอ่กช่ดำหนิึ�ง	 เพื่่�อ
กำากบัดำแูลและขบัเคล่�อนิการดำำาเนินิิงานิทางดำา้นิบรรษัทัภบิาล	และการดำำาเนินิิ
งานิทางดำ้านิความยั�งย่นิให้เป็นิไปอย�างต�อเนิ่�อง

	 ทั�งนิ่�	 ออริจัิ�นิไดำ้ผู้ลประเมินิการกำากับดำูแลกิจัการบริษััทจัดำทะเบ่ยนิไทย
ประจัำาปี	2563	ในิระดำับ	“ดำ่เลิศ”	จัากสมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััท
ไทย	(IOD)	แสดำงถูึงเจัตนิาท่�จัะเป็นิบรรษััทภิบาล

ส่ดำท้ายนิ่�เช่�อว�าความปกติใหม�	(New	Normal)	จัะคงอยู�กับเราต�อไป	เรายัง
จัะพื่บสถูานิการณ์ท่�ส�งผู้ลกระทบโลกอย�างฉัับพื่ลันิไม�ว�าจัะในิดำ้านิท่�เป็นิบวก
หรือเป็นิลบ	นิอกเหนิ่อจัากการระบาดำของโรคโควิดำ-19	ไดำ้อ่ก	ดำังนิั�นิออริจัิ�นิ
ยังคงเตรียมพื่ร้อมสำาหรับสถูานิการณ์ในิอนิาคตไว้เสมอ	อย�างไรก็ตามการ
ก้าวผู้�านิสถูานิการณ์ใดำๆ	ย�อมต้องอาศัยความสนิับสนิ่นิจัากผูู้้ม่ส�วนิร�วม
ท่กท�านิ	ผู้มต้องขอขอบพื่ระค่ณ	ทั�งคณะกรรมการบริษััท	ผูู้้บริหาร	พื่นิักงานิ
ท่กท�านิ	ตลอดำจันิลูกค้า	สถูาบันิการเงินิ	พื่ันิธุมิตร	คู�ค้า	และ	ผูู้้ถู่อห่้นิ	ท่�ส�ง
เสริมการดำำาเนิินิงานิของบริษััทให้ก้าวผู้�านิสถูานิการณ์ต�างๆ	ท่�ผู้�านิมา	และ
สามารถูก้าวเดำินิไปข้างหนิ้าอย�างมั�นิคงต�อไป

สารจากประธานกรรมการบริษัท

นายลักษณะน้อย พั่�งรัศม่
ประธุานิกรรมการบริษััท
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	 ปี	 2563	 เป็นิปีท่�ทั�งโลกต้องเผู้ชิญกับสถูานิการณ์ท่�เหนิ่อความคาดำ
หมาย	 กับสภาวะการระบาดำของโรค	 COVID-19	 ซื่ึ�งเป็นิอ่กปีท่�เป็นิแบบ
ทดำสอบความสามารถูในิการปรับตัวและความแข�งแกร�งของออริจัิ�นิ	 โดำย
ออริจัิ�นิเช่�อมาเสมอว�าในิโลกย่คใหม�	การเปล่�ยนิแปลงจัะเกิดำขึ�นิอย�างรวดำเร็ว
มากยิ�งขึ�นิ	เราจัึงเป็นิองค์กรท่�เตรียมพื่ร้อมสำาหรับการเปล่�ยนิแปลงและก้าว
ไปขา้งหนิา้อยู�เสมอ	ซื่ึ�งถูอ่เปน็ิ	Key	Success	ท่�ทำาใหเ้ราผู้�านิสถูานิการณข์อง
ปีนิ่�มาไดำ้อย�างนิ�าพื่อใจั	โดำยยอดำขายรวมทั�งปี	2563	ของเราสูงถูึง	25,774	
ล้านิบาท	ซื่ึ�งทำาไดำ้เหนิ่อกว�าเป้าหมาย	จัากทั�งโครงการท่�เปิดำตัวในิปีก�อนิหนิ้า	
และโครงการเปิดำตัวใหม�อ่ก	10	โครงการมูลค�า	13,300	ล้านิบาท	ดำ้านิราย
ไดำ้บริษััทม่รายไดำ้รวม	 11,114	ล้านิบาท	 และม่กำาไรส่ทธุิ	 2,662	ล้านิบาท	
จัากการทำาตลาดำท่�อยู�อาศัยกล่�ม	Ready	to	move	ไดำ้ค�อนิข้างโดำดำเดำ�นิ	คิดำ
เป็นิสัดำส�วนิราว	64%	ของยอดำขายทั�งหมดำ	 ขณะเดำ่ยวกันิในิกล่�มโครงการ
เปิดำใหม�	ดำ้วยจัุดำแข็งของบริษััทในิการวิเคราะห์ตลาดำ	ตลอดำจันิการเล่อกทำาเล
และตลาดำท่�ม่ศักยภาพื่	ทำาให้เราสามารถูเข้าถูึงกล่�มความต้องการ	สามารถู
พื่ัฒนิาสินิค้าค่ณภาพื่ท่�ม่ทั�ง	 Living	Solution	 และ	Reaching	Solution
ตอบโจัทย์ความต้องการ	และสร้างยอดำขายไดำ้ดำ่อย�างต�อเนิ่�อง

	 ทั�งนิ่�	 ออริจัิ�นิ	 พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 ไดำ้ปรับตัวอย�างต�อเนิ่�องตั�งแต�ช�วงก�อนิ	
COVID-19	อาทิ	ดำ้วยการปรับสัดำส�วนิธุ่รกิจัมาพื่ัฒนิาโครงการบ้านิจััดำสรร
ภายใต้บริษััท	 บริทาเนิ่ย	 จัำากัดำ	 เพื่่�มขึ�นิ	 การเปิดำตัวแบรนิดำ์บ้านิจััดำสรร
ระดำับราคาใหม�ๆ	 ทั�งกล่�มตลาดำ	 2.5-4	 ล้านิบาทอย�างแบรนิดำ์ ไบรตันิ
(Brighton)	กล่�มตลาดำ	8-20	ล้านิอย�างแกรนิดำ์บริทาเนิ่ย	(Grand	Britania)
และกล่�มตลาดำ	20	ล้านิบาทขึ�นิไปอย�างเบลกราเวีย	(Belgravia)	ส�งผู้ลให้ม่
ยอดำขายบ้านิจััดำสรรคิดำเป็นิสัดำส�วนิราว	 25%	ของยอดำขายทั�งหมดำในิปีนิ่�
ซื่ึ�งครอบคล่มกล่�มลูกค้าในิท่กระดำับ

	 ขณะเดำ่ยวกันิ	บริษััทยังรักษัาระดำับการพื่ัฒนิาโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยม
ในิปริมาณใกล้เค่ยงเดำิม	แต�ใช้หลากหลายกลย่ทธุ์เพื่่�อให้เข้าถูึงตลาดำไดำ้กว้าง
ขึ�นิ	อาทิ	การเปิดำตัวแบรนิดำ์ใหม�	โซื่โห	แบงค็อก	(SOHO	Bangkok)	โครงการ
แรกบนิทำาเลรัชดำา	 เพื่่�อขยายฐานิตลาดำไฮเอนิดำ์เพื่่�มขึ�นิ	 แม้จัะเพื่่�งเปิดำตัวในิ
ช�วงปลายไตรมาส	 4	 แต�ก็ ไดำ้รับการตอบรับท่�ดำ่	 โครงการไนิท์บริดำจั์	 สเปซื่	
ส่ขุมวิท	พื่ระราม	4	(KnightsBridge	Space	Sukhumvit	Rama	4)	ซื่ึ�งจัับ
ม่อพื่ัฒนิาร�วมกับ	GS	Engineering	 &	Construction	Corp	 (เกาหล่ใต้)	
พื่ัฒนิาโครงการตอบโจัทย์ความแตกต�างท่�เหนิ่อระดำับ	 จันิสามารถูขายปิดำ

โครงการไดำ้อย�างรวดำเร็ว	ดำ้านิแบรนิดำ์ดำิ	ออริจัิ�นิ	(The	Origin)	ก็ใช้กลย่ทธุ์
ใหม�	Origin	Next	Normal	ลดำต้นิท่นิดำ้านิการบริหารจััดำการท่�ไม�กระทบต�อ
ตัวสินิค้า	เพื่่�อให้ผูู้้บริโภคเข้าถูึงโครงการท่�อยู�อาศัยไดำ้ง�ายขึ�นิ	และ	เปิดำขาย
โครงการ	The	Origin	Onnut	 แบบออนิไลนิ์	 100%	 เป็นิโครงการแรก	 และ
สามารถูขายไดำ้หมดำตั�งแต�วันิเปิดำตัว

	 กลย่ทธุ์	 Everyone	 can	 sell	 โครงการท่�เปิดำโอกาสให้พื่นิักงานิเครือ
ออริจัิ�นิกว�า	1,200	คนิ	กลายเป็นิ	Micro-Influencer	สร้างยอดำขายไดำ้ดำ้วย
การเข้าถูึงกล่�มเป้าหมายตัวเอง	ส�งเสริมการขายของโครงการกล่�ม	Ready	
to	move	 ไดำ้อย�างดำ่	 ประสบความสำาเร็จัสามารถูสร้างยอดำขายไดำ้ถูึงราว	
10%	ของยอดำขายในิปีนิ่�

	 ขณะท่�ปี	2564	นิั�นิม่	Game	Changer	ค่อการทยอยฉั่ดำวัคซื่่นิทั�วโลก
และโอกาสกลับมาเปิดำประเทศอ่กครั�ง	 เรื�องดำังกล�าวจัะส�งผู้ลทั�งทางตรงและ
ทางอ้อมให้ผูู้้บริโภคกลับมาม่กำาลังซื่่�อและม่ความมั�นิใจัในิการจัับจั�ายใช้สอย
มากขึ�นิ	ออริจัิ�นิ	ม่การเตรียมความพื่ร้อมในิการก้าวข้ามจัากสถูานิการณ์
ปัจัจัุบันิ	ไปสู�การเติบโตอ่กระดำับ	ภายใต้กลย่ทธุ	“	ORIGIN	NEXT	LEVEL”	
ประกอบดำ้วย	 Living	Solution	+	Business	 Expansion	 เป็นิการผู้สานิ
ระหว�างการพื่ัฒนิาความแข็งแกร�งธุ่รกิจั	 และการขยายโอกาสทางธุ่รกิจั
ดำ้วย		Next	Level	of	Living	Solution	สร้างสรรค์รูปการอยู�อาศัยตอบโจัทย์
ช่วิตแบบ	NEXT	LEVEL	ครอบคล่มทั�ง	Life	Style	และ	Life	Stage	ทั�งดำ้านิ
ฟัังก์ชั�นิ	การออกแบบ	แพื่็คเกจัราคา	ทำาเล		รูปแบบการขายและการส่�อสารกับ
ลูกค้า	รวมทั�งการบริการรูปแบบใหม�ท่�ครบวงจัรมากยิ�งขึ�นิ	และ	Next	Level	
of	Business	 Expansion	 ขยายธุ่รกิจัทั�งเชิงกว้างและเชิงลึกดำ้วยทำาเลใหม�	
(New	Location)	แบรนิดำ์ใหม�	(New	Brand)	กล่�มธุ่รกิจัใหม�	(New	Business)	
ความร�วมม่อใหม�	(New	Collaboration)	เพื่่�อตอบโจัทย์กล่�มเป้าหมายใหม�	
(New	Target	Segmentation)

	 สำาหรับการก้าวข้ามสถูานิการณ์ท่�ผู้�านิมาไดำ้อย�างเข้มแข็ง	และการท่�จัะ
กา้วต�อไปขา้งหนิา้	ย�อมเกดิำจัากการใหค้วามสนิบัสนิน่ิท่�ดำจ่ัากบรรดำาผูู้ม้ส่�วนิ
ร�วมท่กท�านิ	ไม�ว�าจัะเป็นิ	ลูกค้า	พื่ันิธุมิตร	คู�ค้า	คณะกรรมการ	ผูู้้บริหารและ
พื่นิักงานิท่กท�านิ	บริษััทจัึงขอขอบพื่ระค่ณเป็นิอย�างสูง	บริษััทสัญญาว�าจัะ
ดำำาเนิินิธุ่รกิจัดำ้วยหลักธุรรมมาภิบาล	 โดำยคำานิึงถูึงประโยชนิ์ท่�จัะเกิดำกับผูู้้ม่
ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ย	และสังคมโดำยรวมตามต�อไป

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพัีระพังศ์ จรูญเอก
ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

นิายลักษัณะนิ้อย			พื่ึ�งรัศม่	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	ประธุานิกรรมการ	/	กรรมการอิสระ	/	กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	/	กรรมการกำากับดำูแลบรรษััทภิบาล	

นิายสหัส			ตรีทิพื่ยบ่ตร	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	ประธุานิกรรมการการตรวจัสอบ	/	กรรมการอิสระ	/	กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์			รัตนิวานิิช	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการตรวจัสอบ	/	กรรมการอิสระ	/	ประธุานิกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ					

นิายชินิภัทร			วิส่ทธุิแพื่ทย์	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจัสอบ	/	กรรมการ	/	ประธุานิกรรมการกำากับดำูแลบรรษััทภิบาล	

นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
ตำาแหนิ�งปัจัจั่บันิ	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายการเงินิ

นิายนิิวัติ		ลม่นิพัื่นิธุ์	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการ	/	ประธุานิกรรมการการบริหาร

นิายเมธุา			จัันิทร์แจั�มจัรัส	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการ	

นิายพื่ีระพื่งศ์			จัรูญเอก
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	/	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร

นิางอารดำา			จัรูญเอก
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ประธุานิอำานิวยการ	/	กรรมการกำากับดำูแลบรรษััทภิบาล
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คณะกรรมการบริหาร

นิายนิิวัติ		ลม่นิพื่ันิธุ์
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	ประธุานิกรรมการบริหาร					

นิายพื่ีระพื่งศ์			จัรูญเอก
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการบริหาร	

นิางอารดำา			จัรูญเอก
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการบริหาร

นิางสาวกนิกไพื่ลินิ			วิไลแก้ว
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการบริหาร

นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์ 
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการบริหาร

นิายสมสก่ล			แสงส่วรรณ	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการบริหาร

นิายเกร่ยงไกร	กร่บงการ
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	กรรมการบริหาร
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ผู้บริหาร

นิายพื่ีระพื่งศ์			จัรูญเอก
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร				

นิางอารดำา			จัรูญเอก	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	ประธุานิอำานิวยการ					

นิางสาวกนิกไพื่ลินิ			วิไลแก้ว	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายการเงินิ

นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์	
ตำาแหนิ�งปัจัจั่บันิประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายพื่ัฒนิาธุ่รกิจั

นิายสมสก่ล			แสงส่วรรณ	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์	

นิายสิริพื่งศ์			ศร่สว�างวงศ์
ตำาแหนิ�งปัจัจั่บันิ	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิการตลาดำและการขาย

นิายเกร่ยงไกร	กร่บงการ
ตำาแหนิ�งปัจัจั่บันิ	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายบริหารงานิก�อสร้าง	&	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ

นิางสาวจัาร่ณ่			ก่ณาสิทธุิ์	
ตำาแหนิ�งปัจัจัุบันิ	ผูู้้อำานิวยการอาว่โสฝ่่ายบัญช่
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จัากความม่�งมั�นิท่�บริษััทฯ	ให้ความสำาคัญต�อการปฏิิบัติตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่อย�างต�อเนิ่�อง	ทำาให้ ในิปี	2563	บริษััทฯ	ไดำ้รับผู้ลคะแนินิการประเมินิและรางวัลต�างๆ	ดำังนิ่�

1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพัการประชุุมส่ามัญผู้ถูือหุุ้้น (Annual General Meeting - AGM)
ประจำาปี 2563	โดำยบริษััทฯ	ไดำ้รับคะแนินิประเมินิ	94	จัากคะแนินิเต็ม	100	คะแนินิ	จัากสมาคมส�งเสริมผูู้้ลงท่นิไทย

2. ผลประเมินการกำากับดำูแลกิจการบริษัที่จดำที่ะเบ่ยนไที่ยประจำาปี 2563 ในระดำับ “ดำ่เลิศ” จากส่มาคมส่่งเส่ริม
ส่ถูาบันกรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD)	 โดำยบริษััทฯ	 ไดำ้รับคะแนินิประเมินิเฉัล่�ยอยู�ท่�	 91	คะแนินิ	 จัากคะแนินิเต็ม	 100	
คะแนินิ	โดำยม่บริษััทจัดำทะเบ่ยนิในิตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทยทั�งหมดำท่�เข้ารับการประเมินิ	จัำานิวนิ	692	บริษััท

3. รางวัลโครงการอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์ดำ่เดำ่น FIABCI - Thai Prix D’ Excellence Awards 2020
	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	อ่อ่ซื่่	จัำากัดำ	โดำย	นิายอร่ช	ช�างทอง	(ท่�	2	จัากซื่้าย)	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	อ่อ่ซื่่	
จัำากัดำ	เข้ารับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ดำ่เดำ�นิ	FIABCI	-	Thai	Prix	D’	Excellence	Awards	2020	จััดำโดำยสมาคม
การค้าอสังหาริมทรัพื่ย์สากล	 โดำยโครงการคอนิโดำมิเน่ิยม	 “เคนิซิื่งตันิ	 ระยอง”	 ไดำ้รับรางวัล	ประเภท	Residential	
Condominium	ซื่ึ�งรางวัลดัำงกล�าวแสดำงให้เห็นิถูึงค่ณภาพื่และความพื่่ถู่พื่่ถัูนิในิการออกแบบ	 เพื่่�อสร้างสรรค์เม่อง
อัจัฉัริยะแห�งใหม�	(Smart	City)	ในิจัังหวัดำระยอง	โดำยไดำ้รับเก่ยรติจัาก	นิายจัำาเริญ	โพื่ธิุยอดำ	(ซื่้าย)	รองปลัดำกระทรวง
การคลัง	และ	ดำร.โสภณ	พื่รโชคชัย	(ขวา)	นิายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพื่ย์สากล	(ประเทศไทย)	ให้เก่ยรติมอบ
รางวัล	ณ	โรงแรมสวิสโฮเต็ล	กร่งเทพื่ฯ	รัชดำา

4. บริษัที่ฯ ไดำ้รับ 4 รางวัล จากงาน Thailand Property Awards 2020
	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	ไดำ้รับ	4	รางวัล	จัากงานิ	Thailand	Property	Awards	2020	ซื่ึ�งจััดำ
โดำย	Property	Guru		โดำยนิายสมสก่ล		แสงส่วรรณ		ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์		บริษััท	ออริจัิ�นิ	
พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	เป็นิผูู้้แทนิบริษััทฯ	ขึ�นิรับรางวัล	“Best	Developer	”		รางวัล		“Special	Recognition	
for	ESG”		รางวัล		“Special	Recognition	for	CSR”	

	 นิอกจัากนิ่�บรษิัทัฯ	ยงัไดำร้บัรางวลั	“Best	Luxury	Condo	Development	(Bangkok)”	จัากโครงการคอนิโดำมเินิ่ยม
ระดำับพื่รีเม่�ยม	“พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ญาไท”	พัื่ฒนิาโดำยบริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	โดำยม่	นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์	ประธุานิ
เจั้าหนิ้าท่�บริหาร	บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ	เข้ารับรางวัล	ณ	โรงแรม	ดำิ		แอทธุินิ่	โฮเทล	แบงค็อก

รางวัลที่ได้รับในปี 2563
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

1. โครงส่ร้างและการดำำาเนินงานของกลุ่มบริษัที่
1.1   นโยบายและภาพัรวมการประกอบธุุรกิจ

	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 (“บริษััทฯ”)	จัดำทะเบ่ยนิจััดำตั�งเป็นิบริษััทจัำากัดำตามกฎหมายเม่�อ
วันิท่�	16	ธัุนิวาคม	2552	ดำ้วยท่นิจัดำทะเบ่ยนิเริ�มต้นิ	10.0	ล้านิบาท	โดำยครอบครัวจัรูญเอก	(นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก	
และนิางอารดำา	 จัรูญเอก)	 เพื่่�อประกอบธุ่รกิจัพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	 ซื่ึ�งประกอบการพื่ัฒนิาโครงการท่�อยู�อาศัย
ประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยมและบ้านิจััดำสรร	ตามแนิวสถูานิ่ขนิส�งมวลชนิระบบราง	และทำาเลย�านินิิคมอ่ตสาหกรรม	ในิเขต
กร่งเทพื่มหานิคร	 และปริมณฑ์ล	 รวมทั�งในิพื่่�นิท่�โครงการพัื่ฒนิาระเบ่ยงเศรษัฐกิจัพื่่เศษัภาคตะวันิออก	 (EEC)	 ซื่ึ�ง
ดำำาเนิินิการโดำยบริษััทฯ	บริษััทย�อย	และและกล่�มบริษััท	จัำานิวนิ	60	บริษััท	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ม่�งเนิ้นิการพื่ัฒนิาโครงการ
อสังหาริมทรัพื่ย์ท่�ม่การออกแบบโครงการท่�ม่เอกลักษัณ์	(Uniqueness	Project	Design)	ฟัังก์ชั�นิการใช้งานิห้องช่ดำ
ท่�ค่้มค�า	(Best	Function	of	Unit	Plan	Design)	และเป็นิเลิศในิดำ้านิการบริการหลังการขาย	(After	Sale	Service	
Excellent)	บริษััทฯ	เป็นิหนิึ�งในิผูู้้ประกอบการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยมท่�เป็นิผูู้้บ่กเบิกโครงการ
คอนิโดำมิเนิ่ยมบริเวณสถูานิ่รถูไฟัฟั้า	BTS	แบริ�ง	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	และไดำ้ขยายการพัื่ฒนิาโครงการไปในิทำาเล
ศักยภาพื่ต�างๆ	โดำยยังไดำ้รับการตอบรับจัากลูกค้าเป็นิอย�างดำ่	เช�นิ	ทำาเลรถูไฟัฟั้าสายส่เขียวส�วนิต�อขยาย	หมอชิต-
สะพื่านิใหม�-คูคต	ทำาเลรถูไฟัฟั้าสายส่ม�วง	ทำาเลใจักลางเม่อง	สาทร-นิราธิุวาส	เจัริญกร่ง	พื่ญาไท	ทองหล�อ	ทำาเล
รถูไฟัฟั้าสายส่ส้มศูนิย์วัฒนิธุรรม-รามคำาแหง-ม่นิบ่รี	 ทำาเลรถูไฟัฟั้าสายส่เหล่องรัชดำา-ลาดำพื่ร้าว-ศรีนิครินิทร์-
เทพื่ารักษั์	ทำาเลรถูไฟัฟั้าสายส่ชมพืู่แจั้งวัฒนิะ-รามอินิทรา-ม่นิบ่รี	รวมทั�งทำาเลเม่องอ่ตสาหกรรม	ศรีราชา	–	แหลม
ฉับัง	จัังหวัดำชลบ่รี	และจัังหวัดำระยอง	สำาหรับการพื่ัฒนิาโครงการท่�อยู�อาศัยประเภทบ้านิจััดำสรร	บริษััทฯ	เนิ้นิพื่่�นิท่�
กร่งเทพื่ฯ	และปริมณฑ์ล	รวมทั�งภาคจัังหวัดำในิภาคตะวันิออก	โดำยยังคงใส�ใจัเรื�องการออกแบบท่�เป็นิเอกลักษัณ์	และ
บริการหลังการขาย	ท่�เป็นิจัุดำเดำ�นิของบริษััทฯ	ภายใต้การดำำาเนิินิงานิของกล่�มบริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ	(“	บริทาเนิ่ย	”)	
อ่กทั�งบริษััทฯ	ยังดำำาเนิินิธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์	 ไดำ้แก�	บริการจััดำหาผูู้้เช�าห้องช่ดำ	 และ
บริการรับจั้างบริหารโครงการนิิติบ่คคลอาคารช่ดำให้แก�โครงการท่�บริษััทฯ	 เป็นิผูู้้พื่ัฒนิา	 ซื่ึ�งดำำาเนิินิการโดำยบริษััท	
พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ	(“	พื่รีโม	”)

	 นิอกจัากธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	ประเภทรับรู้รายไดำ้จัากการขายแล้ว	บริษััทฯ	ยังม่การดำำาเนิินิธุ่รกิจัในิรูป
แบบการพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อให้เช�า	 และธุ่รกิจับริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับอสังหาริมทรัพื่ย์	ซื่ึ�งจัะเป็นิธุ่รกิจัท่�สร้าง
รายไดำ้ ไดำ้อย�างต�อเนิ่�องภายใต้การดำำาเนิินิงานิของกล่�มบริษััท	 วันิ	ออริจัิ�นิ	 จัำากัดำ	 (“	 วันิ	ออริจัิ�นิ	 ”)	 เพื่่�อสร้างความ

มั�นิคงให้กับกล่�มบริษััทฯ	ในิระยะยาว	จัากการม่รูปแบบรายไดำ้ท่�สมำ�าเสมอในิอนิาคต

	 ทั�งนิ่�	ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	บริษััทฯ	สามารถูปิดำโครงการแล้ว	จัำานิวนิ	31	โครงการ	มูลค�าโครงการประมาณ		
23,685.6	ล้านิบาท	ม่โครงการท่�อยู�ระหว�างการขายจัำานิวนิ	53	โครงการ	(โดำยแบ�งเป็นิ	โครงการท่�พื่ัฒนิาแล้วเสร็จั
จัำานิวนิ	32	โครงการ	มูลค�าโครงการรวมประมาณ	58,142.4	ล้านิบาท	และโครงการท่�อยู�ระหว�างการพัื่ฒนิา	จัำานิวนิ	
21	โครงการ	มูลค�าโครงการรวมประมาณ	49,300.0	ล้านิบาท)

01 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

Park	Origin	Phayathai
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วิส่ัยที่ัศน์
ออริจัิ�นิฯ	ม่วิสัยทัศนิ์	ม่�งมั�นิท่�จัะเป็นิบริษััทพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ครบวงจัร	และพื่ัฒนิาองค์กรให้เจัริญเติบโตอย�าง
ยั�งย่นิภายใต้หลักบรรษััทภิบาล	โดำยเราจัะส�งมอบสินิค้าและบริการท่�ดำ่	โดำยยึดำถู่อลูกค้าเป็นิศูนิย์กลาง	ดำ้วยการคิดำ
ท่�มากกว�า	ให้มากกว�า	เพื่่�อลูกค้าไดำ้มากกว�า

พัันธุกิจ
เราใส�ใจัในิรายละเอ่ยดำความต้องการของลูกค้าในิท่กๆ	ดำ้านิ	ดำ้วยการออกแบบและพื่ัฒนิาโครงการอย�างสร้างสรรค์	
เพื่่�อส�งมอบสินิค้าและบริการท่�สร้างความพื่ึงพื่อใจัให้กับลูกค้า	รวมทั�งม่�งเนิ้นิท่�จัะพื่ัฒนิาบ่คลากร	และองค์กรให้เติบโต
อย�างยั�งย่นิร�วมกับ	คู�ค้า	ลูกค้า	ผูู้้ถู่อห่้นิ	พื่ันิธุมิตร	พื่นิักงานิ	และสังคม

ค่านิยม

	 ทั�งนิ่�	ภายใต้วิสัยทัศนิ์	พัื่นิธุกิจั	บริษััทฯ	ม่�งเนิ้นิท่�จัะเป็นิผูู้้นิำาในิการเข้าพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ในิทำาเล
ศักยภาพื่ใหม�ๆ	ซื่ึ�งม่แนิวโนิ้มการเติบโตของความต้องการท่�อยู�อาศัยสูง	และม่ความเป็นิไปไดำ้ ในิการแข�งขันิ	เช�นิ	ทำาเล
แนิวรถูไฟัฟั้าส�วนิต�อขยาย	และย�านิอ่ตสาหกรรม	โดำยม่รูปแบบในิการขยายตัวและการพื่ัฒนิาโครงการในิแต�ละทำาเล	
2	รูปแบบหลัก	ค่อ
 
Cluster Model	 เป็นิการพัื่ฒนิาโครงการในิรูปแบบ	 และระดัำบราคาท่�หลากหลายในิแต�ละทำาเล	 เพื่่�อตอบสนิอง
ความต้องการในิท่กระดัำบราคาและท่กรูปแบบความต้องการในิทำาเลนิั�นิๆ	 ส�งผู้ลให้บริษััทฯ	สามารถูควบค่มตลาดำ
และการแข�งขันิไดำ้	 ซื่ึ�งประหยัดำต้นิท่นิการตลาดำและการดำำาเนิินิการ	 จัึงสามารถูขยายการพื่ัฒนิาโครงการในิทำาเล
นิั�นิๆ	ไดำ้อย�างต�อเนิ่�อง

Compound Mixed use Model	 หรือท่�เรียกว�า	 Origin	 District	 /	 Origin	 Smart	 City	 ซื่ึ�งเป็นิการรวมการ
พื่ัฒนิาโครงการในิรูปแบบและระดัำบราคาต�างๆ	 ไว้ ในิพื่่�นิท่�เดำ่ยวกันิ	 และเสริมดำ้วยโครงการค้าปล่กหรือท่�อยู�อาศัย
ประเภทเช�า	 ให้ม่ลักษัณะการอยู�อาศัยเป็นิช่มชนิท่�พื่ร้อมรองรับท่กความต้องการในิการอยู�อาศัย	 นิอกจัากนิ่�
บริษััทฯ	ยังให้ความสำาคัญกับท่กรายละเอ่ยดำการอยู�อาศัย	ภายใต้แนิวคิดำ	EMPARTHY	-	SMART	PRODUCTS	+	
EXCELLENT	SERVICES	สร้างมาตรฐานิเหนิ่อความคาดำหมาย	ดำ้วยการคำานิึงถูึงและใส�ใจัในิท่กความรู้สึกของ
ลูกค้าเป็นิพื่่�นิฐานิไม�ว�าจัะเป็นิการออกแบบโครงการท่�ม่เอกลักษัณ์	 (Uniqueness	 Project	 Design)	 ฟัังก์ชั�นิ
การใช้งานิห้องช่ดำท่�ค่้มค�า	 (Best	 Function	 of	 Unit	 Plan	Design)	 และเป็นิเลิศในิดำ้านิการบริการหลังการขาย
(After	Sale	Service	Excellent)

	 โดำยนิอกจัากธุ่รกิจัพื่ัฒนิาโครงการอาคารช่ดำ	บริษััทฯ	ไดำ้ดำำาเนิินิการขยายธุ่รกิจัไปยังตลาดำบ้านิจััดำสรร	และธุ่รกิจั
พื่ัฒนิาการโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�สร้างรายไดำ้ ไดำ้ต�อเนิ่�อง	 (Recurring	 Income)	 เช�นิ	 โรงแรม,	 อพื่าร์ทเม้นิท์,
สำานิักงานิเพื่่�อเช�า,	พื่่�นิท่�เช�าเพื่่�อการพื่าณิชย์	 ในิการขยายฐานิทางธุ่รกิจั	สร้างการเติบโตอย�างยั�งย่นิ	 และมั�นิคงให้
กับบริษััทฯ

Optimize
เพื่่�มผู้ลงานิอย�างยอดำเย่�ยม

Integrity
ซื่่�อสัตย์ส่จัริต

Responsive
พื่ร้อมปรับเตรียมอย�างฉัับไว	

Neat
ร�วมกันิคิดำประณ่ตในิงานิ

Innovation
แสวงหาสร้างค่ณค�าทำาสิ�งใหม�

Service Excellence
เต็มท่�ในิการบริการ

Growth
พื่ร้อมเติบใหญ�ไปพื่ร้อมกันิ

Teamwork
ร�วมใจักันิเป็นิหนิึ�งเดำ่ยว

1.1.1  วิส่ัยที่ัศน์ วัต้ถูุประส่งค์ เป้าหุ้มายและกลยุที่ธุ์ในการดำำาเนินงานของกลุ่มบริษัที่ฯ
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I
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

กลยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจของกลุ่มบริษัที่ฯ

1) การกระจายการพััฒนาโครงการต้ามแนวส่ถูาน่ขนส่่งมวลชุนระบบรางในหุ้ลายพั้�นที่่�รอบนอก และพั้�นที่่�แถูบ
นิคมอุต้ส่าหุ้กรรมที่่�ส่ำาคัญ
	 บริษััทฯ	ม่แผู้นิการกระจัายการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ประเภทอาคารช่ดำในิหลายพื่่�นิท่�ท่�ม่ศักยภาพื่	และม่ความ
สะดำวกในิดำ้านิการคมนิาคม	โดำยเนิ้นิทำาเลตามแนิวสถูาน่ิขนิส�งมวลชนิระบบรางในิเขตกร่งเทพื่มหานิคร	และปริมณฑ์ล	
ซื่ึ�งม่การขยายตัวของความต้องการท่�อยู�อาศัยสูง	 โดำยเฉัพื่าะท่�อยู�อาศัยประเภทอาคารช่ดำท่�สอดำคล้องกับรูปแบบ
การดำำาเนิินิช่วิตและกำาลังซื่่�อในิปัจัจัุบันิ	 เช�นิ	 ทำาเลรถูไฟัฟั้าสายส่เขียวส�วนิต�อขยาย	บางนิา-	 แบริ�ง-สม่ทรปราการ	
ทำาเลรถูไฟัฟั้าสายส่เขียวส�วนิต�อขยาย	 หมอชิต-สะพื่านิใหม�-คูคต	ทำาเลรถูไฟัฟั้าสายส่ม�วง	 ทำาเลรถูไฟัฟั้าสายส่
ส้มศูนิย์วัฒนิธุรรม-รามคำาแหง-ม่นิบ่รี	ทำาเลรถูไฟัฟั้าสายส่เหล่องรัชดำา-ลาดำพื่ร้าว-ศรีนิครินิทร์-เทพื่ารักษั์	ทำาเล
รถูไฟัฟั้าสายส่ชมพืู่แจั้งวัฒนิะ-รามอินิทรา-ม่นิบ่รี	 และทำาเลใจักลางเม่อง	 เป็นิต้นิ	 นิอกจัากนิ่�	 บริษััทฯ	 ไดำ้เล็งเห็นิ
ถูึงปริมาณความต้องการท่�พื่ักอาศัยท่�ใกล้แหล�งอ่ตสาหกรรมท่�ม่ค่ณภาพื่	อันิเนิ่�องมาจัากการขยายตัวของนิิคม
อ่ตสาหกรรมต�างๆ	โดำยเฉัพื่าะในิภาคตะวันิออกซื่ึ�งไดำ้รับการสนิับสนิ่นิทางนิโยบายและการลงท่นิดำ้านิสาธุารณูปโภค
มูลค�าสูง	ตามโครงการพัื่ฒนิาระเบ่ยงเศรษัฐกิจัพื่่เศษัภาคตะวันิออก	(EEC)	บริษััทฯ	จัึงม่แผู้นิในิการพัื่ฒนิาโครงการ
อสังหาริมทรัพื่ย์	ทั�งประเภทอาคารช่ดำ	บ้านิจััดำสรร	พื่่�นิท่�ค้าปล่ก	โรงแรม	และเซื่อร์วิสอพื่าร์ทเม้นิท์	บริเวณพื่่�นิท่�ใกล้
กับนิิคมอ่ตสาหกรรมอย�างต�อเนิ่�อง	เช�นิ	นิิคมอ่ตสาหกรรมปิ�นิทอง	นิิคมอ่ตสาหกรรมแหลมฉับัง	นิิคมอ่ตสาหกรรม
เหมราช	นิิคมอ่ตสาหกรรมปู่เจั้าสมิงพื่ราย	และ	นิิคมอ่ตสาหกรรมมาบตาพืุ่ดำ	เป็นิต้นิ

	 สำาหรับโครงการท่�อยู�อาศัยประเภทบ้านิจััดำสรร	 ซื่ึ�งบริษััทฯ	 ไดำ้เริ�มพัื่ฒนิาโครงการแรกในิไตรมาส	4	ปี	 2560	
บริษััทฯ	ยังคงเนิ้นิพัื่ฒนิาโครงการบริเวณพื่่�นิท่�กร่งเทพื่ฯ	ปริมณฑ์ลฝ่ั�งตะวันิออก	ตามแนิวถูนินิวงแหวนิกาจัญนิาภิ
เษัก	และ	ถูนินิบางนิา	-	ตราดำ	เนิ่�องจัากเป็นิพื่่�นิท่�ซื่ึ�งม่การเติบโตสูงท่�ส่ดำในิช�วง	2-3	ท่�ผู้�านิมา	โดำยเฉัพื่าะความต้องการ
ของผูู้้บริโภค	ม่การเติบโตท่�สูงของราคา	และยอดำขาย	จัากปัจัจััยความสะดำวกสบายในิการเดำินิทางเส้นิทางคมนิาคม
ท่�ขยายตัวทั�งถูนินิและรถูไฟัฟั้าสายใหม�	และสนิามบินิส่วรรณภูมิ	รวมทั�งยังม่โครงการท่�ขยายเพื่่�มเติมของภาคเอกชนิ
จัำานิวนิมาก	 ไม�ว�าจัะเป็นิห้างสรรพื่สินิค้าขนิาดำใหญ�	 แหล�งงานิอ่ตสาหกรรม	 และยังเป็นิพื่่�นิท่�เช่�อมโยงกร่งเทพื่ฯ	
ปริมณฑ์ล	กับพื่่�นิท่�โครงการพื่ัฒนิาระเบ่ยงเศรษัฐกิจัพื่่เศษัภาคตะวันิออก	(EEC)	อย�างไรก็ตามบริษััทฯ	ม่แผู้นิท่�จัะ
ขยายการพื่ัฒนิาโครงการท่�อยู�อาศัยประเภทบ้านิจััดำสรร	 ไปยังพื่่�นิท่�อ่�นิๆ	ท่�ม่ศักยภาพื่ทั�งในิกร่งเทพื่ฯ	ปริมณฑ์ล	
และจัังหวัดำข้างเค่ยง	รวมทั�งจัังหวัดำภาคตะวันิออกฉัะเชิงเทรา	ชลบ่รี	และระยอง

	 โดำย	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	บริษััทฯ	ม่โครงการท่�พื่ัฒนิาในิทำาเลโครงการพัื่ฒนิาระเบ่ยงเศรษัฐกิจัพื่่เศษัภาค
ตะวันิออก	(EEC)	แล้ว	11	โครงการ	ประกอบดำ้วยโครงการอาคารช่ดำ	7	โครงการ	มูลค�า	7,645.2	ล้านิบาท	โรงแรม	
3	โครงการ	และ	ศูนิย์การค้า	1	โครงการ

2) การออกแบบโครงการที่่�ม่แนวคิดำและเอกลักษณ์เฉพัาะต้ัว (Concept and Unique Design)
	 บริษััทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการออกแบบโครงการเป็นิอย�างมาก	 โดำยท่กโครงการจัะม่รูปแบบท่�เป็นิเอกลักษัณ์
เฉัพื่าะตัว	ม่ความโดำดำเดำ�นิ	ทั�งรูปแบบโครงสร้างภายนิอก	การตกแต�งห้องช่ดำ	และพื่่�นิท่�ส�วนิกลางของอาคาร	โดำยคำานิึง
ถูึงการใช้ประโยชนิ์สูงส่ดำของพื่่�นิท่�ใช้สอยในิโครงการทั�งหมดำ	ซื่ึ�งเห็นิไดำ้จัากโครงการภายใต้คอนิเซื่ปท์	“	SPACE	”		กับ
การออกแบบเพื่ดำานิสูง	4.2	เมตร	ท่�มอบพื่่�นิท่�ท่�มากกว�า	และม่ฟัังก์ชั�นิท่�ตอบโจัทย์การใช้งานิไดำ้จัริง	และการออกแบบ
ส�วนิกลางแบบ	Limitless	Facility	ซื่ึ�งเป็นิส�วนิกลางลอยฟั้าเช่�อมต�อ	3	อาคารเข้าดำ้วยกันิเพื่่�อความสะดำวกสบายของ
ลูกค้าผูู้้อยู�อาศัย	และส�งเสริมภาพื่ลักษัณ์ของการพัื่กอาศัยท่�โดำดำเดำ�นิเหนิ่อโครงการทั�วไป	ในิปี	2562	ใช้แนิวความคิดำ
เรื�อง		EMPATHY	หมายถูึง	The	ability	to	understand	and	share	the	feeling	of	another	เป็นิแนิวทางในิการ
ออกแบบและกำาหนิดำฟัังค์ชั�นิต�างทั�งในิพื่่�นิท่�ส�วนิกลางและภายในิยูนิิต	กล�าวค่อการออกแบบดำ้วยความเข้าใจั	ใส�ใจัในิ
ความต้องการ	และความรู้สึกของลูกค้าไดำ้อย�างครบถู้วนิ	และแก้ ไขปัญหาในิการใช้งานิท่�เกิดำขึ�นิให้ ไดำ้มากท่�ส่ดำ	ซื่ึ�งจัะ
เป็นิการพื่ัฒนิาท่�ต�อเนิ่�องมาจัากปี	2561	ท่�ใช้แนิวทางเรื�องประสบการณ์ท่�ลูกค้าจัะไดำ้รับ	(User	Experience)
 
	 และปี	2563	เป็นิปีท่�เต็มไปดำ้วยความท้าทายใหม�ๆ	ท่�ม่ผู้ลทำาให้รูปแบบการใช้ช่วิตท่�แตกต�างออกไปอันิเนิ่�องมาจัาก
สถูานิการณ์ของ	COVID-19		ส�งผู้ลให้การพื่ัฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์ในิปีนิ่�นิำาแนิวความคิดำเรื�อง	NEW	NORMAL	มาเป็นิ
แนิวทางในิการออกแบบดำ้วย	ซื่ึ�งสอดำคล้องกับหลักการ	Empathy	ท่�ยังเป็นิแนิวความคิดำหลักท่�นิำามาใช้ในิการพัื่ฒนิา
โครงการ	เพื่่�อให้ ไดำ้	ผู้ลิตภัณฑ์์ท่�ตอบโจัทย์ความต้องการของกล่�มลูกค้าไดำ้อย�างเต็มท่�ในิท่กแง�ม่มการใช้ช่วิต	และในิท่ก
ความแตกต�าง	โดำยแบรนิดำ์	The	Origin	ไดำ้พื่ัฒนิาต�อเนิ่�องไปอ่กขั�นิ	โดำยนิำาข้อคิดำเห็นิและคำาแนิะนิำาต�างๆ	ท่�ไดำ้จัากล่�ม
ลูกค้าจัากหลายๆ	โครงการท่�เปิดำตัวเม่�อปีก�อนิมาปรับใช้		ทำาให้ม่รูปแบบและฟัังค์ชั�นิใหม�ๆ	ท่�ตอบโจัทย์ลูกค้ามากขึ�นิ	
และการออกแบบ	รวมถูึงกำาหนิดำมาตรการโดำยคำานิึงถูึงพื่ฤติกรรม	และช่วิตประจัำาวันิของลูกบ้านิ	ภายในิโครงการท่�
ไดำ้รับผู้ลกระทบจัาก	COVID-19	ท่�ม่การแพื่ร�กระจัายของเช่�อผู้�านิการสัมผู้ัส	หรือ	การอยู�รวมกล่�มกันิของคนิจัำานิวนิ
มากนิั�นิ	ทำาให้การดำำาเนิินิช่วิตประจัำาวันิท่�ต้องใช้พื่่�นิท่�ส�วนิการร�วมกับผูู้้อ่�นิหรือ	แขกของโครงการต้องคำานิึงถูึงความ
สะอาดำ	และการรักษัาระยะห�าง	(SOCIAL	DISTANCING	)	มากขึ�นิ	ไม�ว�าจัะเป็นิการสัมผู้ัส	การจัับ	สิ�งของร�วมกันิ	การ
ต้องจััดำให้ม่พื่่�นิท่�เปิดำโล�ง	และระบายอากาศท่�ดำ่ขึ�นิ	การใช้สินิค้า	และบริการในิรูปแบบ	online	และการทำางานิจัากท่�บ้านิ	
(	work	from	home	)	อาทิเช�นิ

	 1.	บริษััทฯ	ออกแบบและกำาหนิดำให้ใช้ประตูบานิเปิดำท่�เป็นิระบบอัตโนิมัติ	หรือระบบการ์ดำสำาหรับพื่่�นิท่�ส�วนิกลาง
และในิลิฟัท์โดำยสาร	หรือระบบการ์ดำเพื่่�อลดำการสัมผู้ัสจัากม่อหรือนิิ�วโดำยตรง

	 2.	 บริษััทฯ	กำาหนิดำให้เพื่่�มจัุดำติดำตั�งเจัลแอลกอฮอลบริเวณหนิ้าทางเข้า	 โถูงลิฟัท์	 และพื่่�นิท่�ส�วนิกลางเพื่่�อเพื่่�ม
ความสะดำวกให้ลูกค้า	ในิการทำาความสะอาดำม่อไดำ้ตลอดำเวลาท่�อยู�ในิพื่่�นิท่�ของโครงการ	โดำยทำาการออกแบบใหม�ให้
เป็นิลักษัณะของเฟัอร์นิิเจัอร์ท่�เข้ากับ	รูปแบบโครงการ	และม่ลักษัณะการติดำตั�งท่�เรียบร้อยสวยงาม	นิอกจัากนิ่�ยังติดำ
ตั�งเครื�องตรวจัวัดำอ่ณภูมิก�อนิเข้าในิอาคาร	รวมถูึงการทำาความสะอาดำม่อจัับในิพื่่�นิท่�ส�วนิกลางดำ้วย	
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 3.	บริษััทฯ	ออกแบบให้เพื่่�มพื่่�นิท่�เปิดำโล�ง	และการจััดำวางเฟัอร์นิิเจัอร์	ท่�เว้นิระยะห�าง	เพื่ราะการอยู�ในิพื่่�นิท่�ปิดำ	และ
ไม�ม่การระบายอากาศท่�ดำ่	จัะเพื่่�มโอกาสในิการติดำเช่�อไดำ้	โดำยการเพื่่�มส�วนิท่�เป็นิระเบ่ยงและสวนิ	ให้มากขึ�นิ	และทำาพื่่�นิท่�
กึ�งเปิดำกึ�งปิดำ	เม่�อต้องปิดำเครื�องปรับอากาศ	ยังสามารถูเปิดำให้ระบายอากาศธุรรมชาติ	และเข้าใช้งานิไดำ้ตามปกติ

	 4.	 จัุดำรับส�ง	DELIVERY	ผู้ลจัากการท่�ม่มาตรการรัฐในิการให้ประชาชนิอยู�ในิท่�พื่ักเป็นิหลัก	 (LOCKDOWN)	
ประกอบกับการปิดำของร้านิอาหารและสถูานิบริการต�างๆ	ทำาให้เกิดำการสั�งอาหารและการซื่่�อของผู้�านิช�องทาง	online	
เป็นิจัำานิวนิมาก	เม่�อผูู้้ ให้บริการนิำาสินิค้ามาส�ง	โอกาสเส่�ยงในิการสัมผู้ัสเช่�อจัะเกิดำจัากการใกล้ชิดำกับผูู้้ส�ง	รวมถูึงเพื่่�อ
ควบค่มการรับส�งพัื่สดำ่ต�างๆ	ให้เป็นิระเบ่ยบเรียบร้อยมากขึ�นิ	ทางโครงการจัึงไดำ้ม่การออกแบบบพื่่�นิสำาหรับเป็นิจัุดำ
รับส�งสินิค้าและพื่ัสดำ่เป็นิการเฉัพื่าะ	หรือ	DELIVERY	AREA	โดำยกำาหนิดำจัุดำท่�ผูู้้ ให้บริการและผูู้้พัื่กอาศัยในิโครงการ
สามารถูรับส�งสินิค้าผู้�านิช�องทางท่�จััดำไว้	โดำยไม�ต้องออกไปภายนิอกอาคาร	ลดำการสัมผู้ัสในิระยะใกล้ชิดำ	

	 5.บริษััทฯ	 เพื่่�มบริการเข้าถูึงบริการทางการแพื่ทย์ของทางโรงพื่ยายาบาล	 ผู้�านิช�องทางออนิไลนิ์ ไดำ้ตลอดำ
24	 ชั�วโมง	 ปัจัจัุบันิกล่�มลูกค้าหันิมาใส�ใจักับส่ขภาพื่กันิมากขึ�นิ	 นิอกจัากการจััดำพื่่�นิท่�ส�วนิกลาง	พื่่�นิท่�ออกกำาลัง
กายให้สอดำคล้องกับพื่ฤติกรรมประจัำาวันิแล้ว	ทางบริษััทฯ	 ยังไดำ้ลงนิามบันิทึกความร�วมม่อทางธุ่รกิจั	 (MOU)	 กับ
โรงพื่ยาบาลสมิติเวช	 เพื่่�อเช่�อมโยงบริการดำ้านิการแพื่ทย์	 เข้ากับแอปพื่ลิเคชั�นิ	Origin	Connect	 เพื่่�อให้ลูกบ้านิ	
สามารถูเข้าถูึงบริการทางการแพื่ทย์ของทางโรงพื่ยายาบาลอย�างครบวงจัร	ในิรูปแบบโรงพื่ยาบาลเสม่อนิจัริง	หรือ	
Samitivej	Virtual	Hospital	ผู้�านิช�องทางออนิไลนิ์ ไดำ้ตลอดำ	24	ชั�วโมง

6.	บริษััทฯ	ม่การออกแบบห้องรูปแบบใหม�ให้ฟัังค์ชั�นิใช้งานิท่�มากขึ�นิ
	 -	 ปี	2562	ฟัังค์ชั�นิแบบ	SMART	CLOSET	ท่�ออกแบบขึ�นิมาเพื่่�อ	THE	ORIGIN		เป็นิห้องรูปแบบใหม�ให้ตู้เส่�อผู้้า
เป็นิไปไดำ้มากกว�าแค�ตู้เส่�อผู้้า	ไดำ้รับการตอบรับจัากกล่�มลูกค้าเป็นิอย�างดำ่		ในิการออกแบบเป็นิการจััดำวางห้องพื่่�นิท่�
ขนิาดำประมาณ	26	ตารางเมตร		
	 -	 ในิปี	2563	เราไดำ้พัื่ฒนิาขึ�นิไปอ่ก	โดำยการจััดำฟัังค์ชั�นิ	SMART	CLOSET	ให้สามารถูอยู�ในิพื่่�นิท่�ห้องขนิาดำ
เพื่ียง	22		ตารางเมตร		โดำยเป็นิ	WALK	IN	CLOSET	ต�อเนิ่�องกับห้องนิำ�า	ทำาให้ ไดำ้พื่่�นิท่�ใช้สอยเต็มท่�และค่้มค�ามาก
ขึ�นิไปอ่ก	 โดำยท่�ยังคงความโล�งสบายไม�อึดำอัดำเม่�อพื่ักอาศัยภายในิห้อง	 และสำาหรับห้อง	1	bed	plus	ซื่ึ�งทางเราเป็นิ	
Developer	รายแรกๆ	ท่�นิำาเสนิอห้องรูปแบบน่ิ�	และไดำ้ปรับห้องรูปแบบใหม�โดำยม่ขนิาดำเริ�มต้นิประมาณ	33	ตารางเมตร
ท่�สามารถูจััดำ	function	เป็นิ	1	ห้องนิอนิใหญ�	และหนิึ�งห้องเอนิกประสงค์	ม่พื่่�นิท่�นิั�งเล�นิ	และครัวปิดำ	ให้อารมณ์แบบ
ห้อง	2	bed	ท่�กว้างขวาง	ฟัังค์ชั�นิครบครันิ	โดำยห้อง	Plus	ใช้ปรับเป็นิห้องนิอนิเล็ก	ห้องแต�งตัว	หรือ	ห้องทำางานิในิ
ช�วงเวลาท่�ต้อง	work	from	home	ไดำ้เป็นิอย�างดำ่		

	 7.	บริษััทฯ	เพื่่�มช�องทางในิการเข้าถูึงผู้ลิตภัณฑ์์ให้หลากหลายมากขึ�นิ	โดำยเนิ้นิการขายแบบ	ONLINE	BOOKING
สถูานิการณ์ของ	COVID-19	ทำาให้กล่�มลูกค้าต้อง	 Lock	Down	อยู�ในิท่�พื่ักของตัวเองและลดำความเส่�ยงจัากการ

ออกไปข้างนิอก	ทำาให้ภาพื่รวมของกล่�มลูกค้าท่�ออกไปเย่�ยมชมโครงการและจัองซื่่�อห้องช่ดำลดำลงเนิ่�องจัากความไม�
สะดำวกหลายๆ	ประการ	ในิขณะท่�ความต้องการซื่่�อห้องช่ดำ	หรือท่�พื่ักอาศัยยังคงม่อยู�อย�างต�อเนิ่�อง	ทางบริษััทฯ	มอง
เห็นิข้อจัำากัดำดำังกล�าวจัึงไดำ้เปิดำโครงการใหม�	THE	ORIGIN	ONNUT	โดำยใช้วิธุ่การจัองซื่่�อห้องช่ดำผู้�านิช�องทาง	online	
100%	เป็นิครั�งแรก	โดำยไม�ม่สำานิักงานิขาย	และลูกค้าสามารถูรับข้อมูลต�างๆ	ของโครงการไดำ้อย�างครบถู้วนิ	ทั�งในิส�วนิ
ของรูปแบบห้อง	วัสดำ่	เฟัอร์นิิเจัอร์ต�างๆ	ซื่ึ�งการเปิดำขายแบบ	online	นิ่�นิอกจัากเป็นิช�องทางท่�สะดำวกทำาให้ลูกค้าเข้า
ถูึงโครงการไดำ้ง�ายแล้ว	ต้นิท่นิในิการก�อสร้างและการดำำาเนิินิงานิก็ปรับลดำลง	ทำาให้สามารถูขายห้องช่ดำในิราคาต�อ
ตารางเมตรท่�ตำ�าลงกว�าราคาคู�แข�งในิท้องตลาดำไดำ้	ทำาให้สามารถู	sold	out	ไดำ้ ในิระยะเวลาอันิรวดำเร็ว

3) การขยายโอกาส่ที่างธุุรกิจประเภที่ที่่�อยู่อาศัยที่่�หุ้ลากหุ้ลาย 
	 บริษััทฯ	ม่เป้าหมายระยะยาวในิการเป็นิหนิึ�งในิผูู้้นิำาทางดำ้านิพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�อยู�อาศัยในิท่กประเภท	โดำย
ไม�จัำากัดำเฉัพื่าะผู้ลิตภัณฑ์์ประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยมเท�านิั�นิ	แต�ยังพื่่จัารณาการพื่ัฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์ท่�อยู�อาศัยประเภทอ่�นิๆ	
รวมถูึงธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์ประเภทอ่�นิๆ	เช�นิ

	 1.	การพัื่ฒนิาโครงการแนิวราบในิเขตกร่งเทพื่ฯ	และปริมณฑ์ล	รวมทั�งย�านินิิคมอ่ตสาหกรรมในิต�างจัังหวัดำ	เพื่่�อ
เพื่่�มโอกาสท่�มาของรายไดำ้จัากการขายท่�อยู�อาศัย	รวมทั�งลดำความเส่�ยงจัากความผู้ันิผู้วนิของตลาดำอาคารช่ดำ
	 2.	การลงท่นิในิธุ่รกิจัท่�ม่การรับรู้รายไดำ้ประจัำา	(Recurring	Income)	เช�นิ	โรงแรม,	อพื่าร์ทเม้นิท์,	สำานิักงานิเพื่่�อ
เช�า,	พื่่�นิท่�เช�าเพื่่�อการพื่าณิชย์	เพื่่�อสร้างฐานิรายไดำ้ท่�สมำ�าเสมอเพื่่�มขึ�นิในิอนิาคต	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	จัะประเมินิโอกาสในิ
การการลงท่นิดำังกล�าว	 โดำยพื่่จัารณาจัากความเป็นิไปไดำ้ของโครงการ	ทั�งในิแง�การลงท่นิและการตลาดำ	 รวมทั�งผู้ล
ตอบแทนิของโครงการ	อยู�ในิระดำับท่�เหมาะสม	เพื่่�อประโยชนิ์สูงส่ดำต�อบริษััทฯ	และต�อผูู้้ถู่อห่้นิเป็นิสำาคัญ	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	
เช่�อว�าการเปิดำกว้างทางดำ้านิผู้ลิตภัณฑ์์ท่�หลากหลายของบริษััทฯ	จัะช�วยขับเคล่�อนิให้ธุ่รกิจัของบริษััทฯ	เติบโตอย�าง
ต�อเนิ่�องในิระยะยาว

	 ทั�งนิ่�	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	บริษััทฯ	ไดำ้เริ�มดำำาเนิินิการพื่ัฒนิาโครงการโรงแรม	ไดำ้แก�	โรงแรมสเตย์บริดำจั์	สวีท	
แบงค็อก	ทองหล�อ	,	โรงแรมฮอลิเดำย์	อินินิ์	แอนิดำ์	สวีทส์	ศรีราชา-แหลมฉับัง	,		โครงการ	วันิ	ส่ขุมวิท	24	,	โครงการ
อินิเตอร์คอนิติเนินิตัล	แบงค็อก	ส่ขุมวิท	,	โครงการ	วันิ	ระยอง	–	มาบตาพืุ่ต	,	โครงการ	วันิ	พื่ญาไท	,	โครงการ	วันิ	
รามอินิทรา	,	โครงการ	วันิ	ชลบ่รี	และโครงการ	วันิ	สนิามเป้า

4) พัิจารณาโอกาส่การเข้าลงทีุ่นในธุุรกิจ หุ้รือโครงการพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์จากผู้ประกอบการอื�น 
	 นิอกจัากการเติบโตจัากโครงการท่�บริษััทฯ	 เป็นิผูู้้พื่ัฒนิาเองแล้ว	 บริษััทฯ	ยังประเมินิโอกาสในิการเข้าลงท่นิในิ
กิจัการ	หรือโครงการจัากผูู้้พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์รายอ่�นิ	 เพื่่�อเพื่่�มความต�อเนิ่�อง	 และอัตราการรับรู้รายไดำ้ของ
บริษััทฯ	ในิอนิาคต	ทั�งนิ่�	การเข้าลงท่นิในิกิจัการ	หรือโครงการจัากผูู้้พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์รายอ่�นินิั�นิ	จัะสามารถู
ช�วยลดำระยะเวลาการพื่ัฒนิาโครงการ	ส�งผู้ลให้บริษััทฯ	สามารถูรับรู้รายไดำ้	และกำาไรไดำ้เร็วขึ�นิ	เป็นิต้นิ	
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

5) การขยายธุุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
	 บริษััทฯ	ไดำ้ม่การพัื่ฒนิาโครงการภายใต้บริษััทกิจัการร�วมค้า	เป็นิการเสริมศักยภาพื่ให้กับบริษััทฯ	เติบโตไดำ้ตาม
เป้าหมาย	เนิ่�องจัากสามารถูเพื่่�มโอกาสในิการลงท่นิและลดำความเส่�ยงจัากการลงท่นิโครงการขนิาดำใหญ�	อ่กทั�งการ
ร�วมท่นิยังเป็นิโอกาสพื่ัฒนิาศักยภาพื่ของบริษััทจัากการเรียนิรู้จัากองค์ความรู้ของบริษััทท่�มาร�วมท่นิ	รวมทั�งยังจัะ
ม่รายไดำ้จัากบริการต�างๆ	ตามข้อตกลงการให้บริการกับบริษััทร�วมท่นิ

	 สำาหรับในิอนิาคต	บริษััทฯ	 ยังม่โอกาสท่�ดำ่ในิการร�วมลงท่นิในิการพื่ัฒนิาโครงการอาคารช่ดำและในิธุ่รกิจัอ่�นิๆ
ต�อไป	เช�นิ	ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาและบริหารจััดำการอาคารสำานิักงานิ	โรงแรม	และธุ่รกิจับริการดำ้านิอสังหาริมทรัพื่ย์

	 ทั�งนิ่�	ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	บริษััทฯ	ไดำ้ร�วมท่นิกับ
	 -	 บริษััท	 โนิมูระ	 เรียลเอสเตท	ดำ่เวลล็อปเมนิท์	 จัำากัดำ	 ซื่ึ�งเป็นิบริษััทพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ชั�นินิำาในิประเทศ
	 	 ญ่�ป่น่ิ	ท่�มป่ระวตัคิวามสำาเรจ็ัและประสบการณท์างธุร่กจิัมาอย�างยาวนิานิทั�งในิเอเชย่	และหลายประเทศทั�วโลก
	 	 พื่ัฒนิาโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมรวมทั�งสิ�นิ	7	โครงการ	มูลค�ารวม	28,634.0	ล้านิบาท	และโครงการโรงแรม		
	 	 2	โครงการ	โดำยจััดำตั�งบริษััทย�อย	10	บริษััทในิการบริหารงานิ	**	
	 -	 บริษััท	 เอสคอนิ	 เจัแปนิ	 จัำากัดำ	 ซื่ึ�งเป็นิบริษััทดำ้านิอสังหาริมทรัพื่ย์ชั�นินิำาในิประเทศญ่�ป่่นิ	 ร�วมกันิพัื่ฒนิา
	 	 โครงการคอนิโดำมิเนิ่ยม	1	 โครงการ	มูลค�ารวม	1,300.0	ล้านิบาท	 โดำยจััดำตั�งบริษััทย�อย	1	บริษััทในิการ
	 	 บริหารงานิ	**
	 -	 บริษััท	ดำ่สิตธุานิ่	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 	 ซื่ึ�งเป็นิผูู้้นิำาดำ้านิบริหารโรงแรมในิประเทศไทย	 ร�วมกันิพื่ัฒนิาโครงการ
	 	 คอนิโดำมิเนิ่ยม	1	โครงการ	มูลค�ารวม	1,400.0	ล้านิบาท	โดำยจััดำตั�งบริษััทย�อย	1	บริษััทในิการบริหารงานิ	**
	 -	 บริษััท	Ci:z	Investment	Limited	Liability	Partnership	ซื่ึ�งเป็นิบริษััทลงท่นิสัญชาติญ่�ป่่นิ	ร�วมกันิพื่ัฒนิา
	 	 โครงการโรงแรมระดัำบไฮเอนิดำ์	1	โรงแรม	โดำยจััดำตั�งบริษััทย�อย	1	บริษััทในิการบริหารงานิ	**
	 -	 บริษััท	GS	ENGINEERING	&	CONSTRUCTION	CORPORATION	ซื่ึ�งเป็นิบริษััทพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
	 	 ชั�นินิำาในิประเทศเกาหล่	ร�วมกันิพื่ัฒนิาโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยม	2	โครงการ	มูลค�ารวม	4,300.0	ล้านิบาท	
	 	 โดำยจััดำตั�งบริษััทย�อย	2	บริษััทในิการบริหารงานิ	**

	 	 **	ข้อมูลรายละเอ่ยดำของบริษััทย�อยของบริษััทฯ	ส�วนิท่�	1	ข้อท่�	1	หนิ้า	58

1.1.2.  การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�ส่ำาคัญ

ประวัต้ิความเป็นมา
	 บริษััทฯ	จัดำทะเบ่ยนิจััดำตั�งเป็นิบริษััทจัำากัดำตามกฎหมายบริษััทจัำากัดำตามกฎหมายเม่�อวันิท่�	16	ธุันิวาคม	2552	
ดำ้วยท่นิจัดำทะเบ่ยนิเริ�มต้นิ	10.0	ล้านิบาท	โดำยครอบครัวจัรูญเอก	(นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก	และนิางอารดำา	จัรูญเอก)
เพื่่�อประกอบธุ่รกิจัพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยมตามแนิวสถูานิ่ขนิส�งมวลชนิระบบรางในิเขต
กร่งเทพื่มหานิคร	และปริมณฑ์ล	และ	จัากความรู้ความสามารถูและประสบการณ์ในิธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์	มากกว�า	
10	ปี	ทั�งในิการเป็นิผูู้้บริหารระดำับสูงในิบริษััทขนิาดำใหญ�	และ	การดำำาเนิินิธุ่รกิจัส�วนิตัว	โดำยทั�งสองท�านิเริ�มจัากการ
ดำำาเนิินิธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์ประเภทเซื่อร์วิส	 อพื่าร์ทเม้นิท์	 (Service	Apartment)	 ต�อมาในิปี	 2552	ครอบครัว
จัรูญเอกไดำ้เล็งเห็นิโอกาสทางธุ่รกิจัในิการเป็นิผูู้้พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	 จัึงไดำ้ก�อตั�งบริษััทฯ	 ขึ�นิ	 ทั�งนิ่�	 จัากความ
สำาเร็จัท่�ผู้�านิมา	บริษััทฯ	จัึงม่การพัื่ฒนิาโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมอย�างต�อเนิ่�อง	ทำาให้ม่ฐานิลูกค้าเพื่่�มมากขึ�นิ	และกล่�ม
ลูกค้าเป้าหมายสามารถูจัดำจัำาช่�อของบริษััทฯ	ในิฐานิะผูู้้ประกอบการชั�นินิำาในิธุ่รกิจัพัื่ฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์
ประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยมท่�ม่การออกแบบท่�ม่เอกลักษัณ์เฉัพื่าะตัว		สามารถูตอบสนิองความต้องการผูู้้บริโภคไดำ้ทั�งดำ้านิ
รูปแบบโครงการ	ทำาเล	ในิราคาท่�เหมาะสม

Park	Origin	Phromphong	(Park	24)
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

พััฒนาการที่่�ส่ำาคัญ
	 พื่ัฒนิาการท่�สำาคัญของบริษััทฯ	สร่ปไดำ้ดำังนิ่�

ปี 2552

ปี 2553 - 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

บริษััทฯ	ก�อตั�งขึ�นิโดำยครอบครัวจัรูญเอก	(นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก	และ	นิางอารดำา	จัรูญเอก)	ดำ้วยท่นิจัดำทะเบ่ยนิจัำานิวนิ

10.0	ล้านิบาท	เพื่่�อประกอบธุ่รกิจัการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

	เปิดำโครงการใหม�รวม	10	โครงการ	มูลค�า	4,594.4	ล้านิบาท

 จัดำทะเบ่ยนิแปรสภาพื่เป็นิบริษััทมหาชนิจัำากัดำ	 ภายใต้ช่�อ	 บริษััท	 ออริจัิ�นิ	 พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 เม่�อวันิท่�

	 10	พื่ฤศจัิกายนิ	2557	ม่ท่นิจัดำทะเบ่ยนิใหม�จัำานิวนิ	301.6	ล้านิบาท	แบ�งเป็นิ	ห่้นิสามัญ	จัำานิวนิ	603.5	ห่้นิ	มูลค�าท่�ตรา

	 ไว้ห่้นิละ	0.5	บาท	โดำยการจััดำสรรห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิจัำานิวนิ	150.0	ล้านิห่้นิ	เพื่่�อเสนิอขายให้แก�ประชาชนิเป็นิครั�งแรก

	 จััดำสรรห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิจัำานิวนิ	3.2	ล้านิห่้นิ	เพื่่�อรองรับการใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

	 ท่�ออก	และเสนิอขายให้แก�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นัิกงานิของบริษััทฯ	(ESOP	Warrant)

	 บริษััทฯ	เปิดำโครงการใหม�รวม	7	โครงการ	มูลค�า	3,777.1	ล้านิบาท

	 วันิท่�	7	ต่ลาคม	2558	คณะกรรมการตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	ไดำ้สั�งรับห่้นิสามัญ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�

	 จัำากัดำ	(มหาชนิ)	เป็นิหลักทรัพื่ย์จัดำทะเบ่ยนิ	และไดำ้เข้าทำาการซื่่�อขายหลักทรัพื่ย์อย�างเป็นิทางการ	(First	day	Trade)

	 บริษััทฯ	เปิดำโครงการใหม�รวม	8	โครงการ	มูลค�า	7,332.8	ล้านิบาท

	 บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	ไดำ้เข้าทำาสัญญากับ	Intercontinental	Hotels	Group	(IHG)	เม่�อวันิท่�	16	มิถู่นิายนิ	2559	เพื่่�อ

	 ร�วมวางแผู้นิและพื่ัฒนิาโครงการลงท่นิในิธุ่รกิจัโรงแรมท่�ม่การรับรู้รายไดำ้แบบ	Recurring	Income	โครงการแรก	ในิแปลง

	 ท่�ดำินิหนิ้ามหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์	(ศรีราชา)

	 เม่�อวันิท่�	1	ต่ลาคม	2559	ไดำ้เปิดำขายคอนิโดำมิเนิ่ยมใจักลางเม่องโครงการแรกของกล่�มบริษััทฯ	ไดำ้แก�	โครงการ	Knights

	 Bridge	Prime	Sathorn	สูง	43	ชั�นิ	จัำานิวนิ	726	หนิ�วย	มูลค�าโครงการประมาณ	3,987.0	ล้านิบาท	

	 บริษััทฯ	 ไดำ้ออกห่้นิกู้ครั�งแรก	 รวมมูลค�า	 1,200.0	ล้านิบาท	 เม่�อวันิท่�	 3	พื่ฤศจัิกายนิ	2559	ระยะเวลา	3	ปี	 โดำยครบ

	 กำาหนิดำไถู�ถูอนิห่้นิกู้ ในิปี	2562

	 บริษััทฯ	เปิดำโครงการใหม�รวม	9	โครงการ	มูลค�า	12,240.4	ล้านิบาท

	 จัากการประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2560	เม่�อวันิท่�		4	เมษัายนิ	2560	ท่�ประช่มไดำ้ม่มติอนิ่มัติให้จััดำสรรห่้นิสามัญเพื่่�ม

	 ท่นิจัำานิวนิ	 13,500,000	 ห่้นิ	 เพื่่�อรองรับการใช้สิทธิุตามใบสำาคัญแสดำงสิทธิุฯ	 ท่�ออกและเสนิอขายให้แก�กรรมการ

	 ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	(ESOP	Warrant	:	ORI	WB)

	 จัากการประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	ครั�งท่�	 1/2560	 เม่�อวันิท่�	 12	กรกฎาคม	2560	ท่�ประช่มไดำ้ม่มติอนิ่มัติให้

	 บริษััทฯ	เข้าซื่่�อห่้นิทั�งหมดำของ	บริษััท	พื่ราวดำ์	เรสซื่ิเดำนิซื่์	จัำากัดำ	(“พื่ราวดำ์	เรสซื่ิเดำนิซื่์”)	จัำานิวนิ	10,000,000	ห่้นิ	มูลค�า

	 ท่�ตราไว้ห่้นิละ	100	บาท	ซื่ึ�งเป็นิอัตราร้อยละ	100	ของ	พื่ราวดำ์เรสซื่ิเดำนิซื่์	จัากผูู้้ถู่อห่้นิเดำิม	โดำยม่ราคาเข้าซื่่�อห่้นิทั�งหมดำ

	 จัำานิวนิ	4,000,000,000	บาท	ซื่ึ�งบริษััทฯ	ไดำ้เข้าซื่่�อห่้นิดัำงกล�าวแล้วเม่�อวันิท่�	2	ต่ลาคม	2560	

	 จัากการประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	ครั�งท่�	 2/2560	 เม่�อวันิท่�	 1	พื่ฤศจัิกายนิ	2560	 ท่�ประช่มไดำ้ม่มติอนิ่มัติให้

	 บริษััทฯ	ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	เพื่่�อจััดำสรรให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััท	(ORI-W1)	ครั�งท่�	1	

	 จัำานิวนิ	406,574,337	หนิ�วย	และจััดำสรรให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	ตามสัดำส�วนิการถู่อห่้นิ	หรือ	Warrant	Rights	Offering	

	 ในิอัตราส�วนิการจัดัำสรรท่�ห่น้ิสามัญเดิำม	(มลูค�าห่น้ิท่�ตราไว	้ห่น้ิละ	0.50	บาท)	จัำานิวนิ	4	ห่น้ิต�อ	1	หนิ�วยใบสำาคญัแสดำงสิทธิุฯ

	 เม่�อวันิท่�	18	พื่ฤศจัิกายนิ	2560	ไดำ้เปิดำขายโครงการบ้านิโครงการแรกของบริษััทฯ	ค่อ	โครงการ	Britania	Srinakarin	

	 จัำานิวนิ	149	หนิ�วย	มูลค�าโครงการประมาณ	867.0	ล้านิบาท	ภายใต้	บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ	

	 ลงนิามเซื่็นิต์สัญญานิำาแบรนิดำ์และเชนิของเครือโรงแรมอินิเตอร์คอนิติเนินิตัล	 (IHG)	 เข้ามาบริหารโดำยการนิำาแบรนิดำ์

	 สเตย์บริดำจั์	สวีท	(Staybridge	Suites)	เข้ามาใช้เป็นิครั�งแรกในิเอเช่ย	แปซื่ิฟัิก	ภายใต้	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ

		 บริษััทฯ	 ลงนิามสัญญาร�วมท่นิเพื่่�อพัื่ฒนิาโครงการโรงแรมสเตย์บริดำจั์	 สวีท	 แบงค็อก	 ทองหล�อ	 ร�วมกับบริษััท	 โนิมูระ

	 เรียลเอสเตท	 ดำ่เวลล็อปเมนิท์	 จัำากัดำ	 พัื่นิธุมิตรสำาคัญของออริจัิ�นิในิการพัื่ฒนิาท่�อยู�อาศัย	 โดำยร�วมพัื่ฒนิาโครงการ

	 ดำังกล�าว	เพื่่�อให้สามารถูพื่ัฒนิาโครงการและการบริการให้ตอบโจัทย์กล่�มเป้าหมายไดำ้อย�างดำ่ท่�ส่ดำ	

		 บริษััทฯ	เปิดำโครงการใหม�รวม	8	โครงการ	มูลค�า	16,146.0	ล้านิบาท

		 บริษััทฯ	 ไดำ้ออกห่้นิกู้ครั�งท่�สอง	 รวมมูลค�า	 2,000.0	 ล้านิบาท	 เม่�อวันิท่�	 25	 มกราคม	 2561	 ระยะเวลา	 2	 ปี	 6	 เดำ่อนิ	 โดำย

	 ครบกำาหนิดำไถู�ถูอนิห่้นิกู้ ในิปี	2563

	 บริษััทฯ	ไดำ้ออกห่้นิกู้ครั�งท่�สาม	รวมมูลค�า	800.0	ล้านิบาท	เม่�อวันิท่�	11	พื่ฤษัภาคม	2561	ระยะเวลา	3	ปี	โดำยครบกำาหนิดำไถู�ถูอนิ

	 ห่้นิกู้ ในิปี	2564

	 จัากการประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2561	เม่�อวันิท่�		26	เมษัายนิ	2561	ท่�ประช่มไดำ้ม่มติอนิ่มัติเพื่่�มวงเงินิการออกและเสนิอขาย

	 ห่้นิกู้อ่กจัำานิวนิ	3,000	ล้านิบาท	(เดำิม	4,000	ล้านิบาท	เป็นิ	7,000	ล้านิบาท)	

	 จัากการประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	 2561	 เม่�อวันิท่�	 	 26	 เมษัายนิ	 2561	 ท่�ประช่มไดำ้ม่มติอนิ่มัติให้จััดำสรรห่้นิสามัญ

	 เพื่่�มท่นิจัำานิวนิ	 8,000,000	 ห่้นิ	 เพื่่�อรองรับการใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิฯ	 ท่�ออกและเสนิอขายให้แก�กรรมการ

	 ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	(ESOP	Warrant	:	ORI	WC)

	 บริษััทพื่รีโม	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 โซื่ลูชั�นิ	 จัำากัดำ	ซื่ึ�งเป็นิบริษััทย�อยท่�	 บริษััทฯ	ถู่อห่้นิอยู�ร้อยละ	99.99	 ไดำ้เปล่�ยนิช่�อ	 เป็นิ	บริษััท	พื่รีโม	

	 เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ	เม่�อวันิท่�	7	มิถู่นิายนิ	2561	

	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	จัำากัดำ	ซื่ึ�งเป็นิบริษััทย�อยท่�	บริษััทฯ	ถู่อห่้นิอยู�ร้อยละ	99.99	ไดำ้เปล่�ยนิช่�อ	เป็นิ	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	เม่�อวันิท่�

	 9	สิงหาคม	2561

	 บริษััทฯ	 ไดำ้ออกห่้นิกู้ครั�งท่�ส่�	 รวมมูลค�า	1,238.7	ล้านิบาท	 เม่�อวันิท่�	10	 ต่ลาคม	2561	ระยะเวลา	3	ปี	 โดำยครบกำาหนิดำไถู�ถูอนิ

	 ห่้นิกู้ ในิปี	2564	

	 บริษััทฯ	เปิดำโครงการใหม�รวม	7	โครงการ	มูลค�า	25,812.0	ล้านิบาท

	 จัากการประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2562	เม่�อวันิท่�	25	เมษัายนิ	2562	ท่�ประช่มไดำ้ม่มติอนิ่มัติเพื่่�มวงเงินิการออกและเสนิอขาย

	 ห่้นิกู้อ่กจัำานิวนิ	3,000	ล้านิบาท	(เดำิม	7,000	ล้านิบาท	เป็นิ	10,000	ล้านิบาท)	

	 จัากการประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2562	เม่�อวันิท่�	25	เมษัายนิ	2562	ท่�ประช่มไดำ้ม่มติอนิ่มัติให้จััดำสรรห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิจัำานิวนิ	

	 8,000,000	ห่้นิ	 เพื่่�อรองรับการใช้สิทธิุตามใบสำาคัญแสดำงสิทธิุฯ	 ท่�ออกและเสนิอขายให้แก�กรรมการผูู้้บริหาร	 และพื่นัิกงานิของ

	 บริษััทฯ	และบริษััทย�อย	(ESOP	Warrant	:	ORI	WD)

	 บริษััทฯ	ไดำ้ออกห่้นิกู้ครั�งท่�ห้า	รวมมูลค�า	1,607.0	ล้านิบาท	เม่�อวันิท่�	10	พื่ฤษัภาคม	2562	ระยะเวลา	3	ปี	โดำยครบกำาหนิดำไถู�ถูอนิ

	 ห่้นิกู้ ในิปี	2565

	 บริษััทฯ	ไดำ้ออกห่้นิกู้ครั�งท่�หก	รวมมูลค�า	1,919.0	ล้านิบาท	เม่�อวันิท่�	12	กันิยายนิ	2562	ระยะเวลา	3	ปี	โดำยครบกำาหนิดำไถู�ถูอนิ

	 ห่้นิกู้ ในิปี	2565

	 บริษััทฯ	เปิดำโครงการใหม�รวม	20	โครงการ	มูลค�า	24,568.0	ล้านิบาท

	 จัากการประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2563	เม่�อวันิท่�	27	สิงหาคม	2563	ท่�ประช่มไดำ้ม่มติอน่ิมัติเพื่่�มวงเงินิการออกและเสนิอขาย

	 ห่้นิกู้อ่กจัำานิวนิ	5,000	ล้านิบาท	(เดำิม	10,000	ล้านิบาท	เป็นิ	15,000	ล้านิบาท)	

	 บริษััทฯ	 ไดำ้ออกห่้นิกู้ครั�งท่�	 7	 จัำานิวนิ	 2	 ร่�นิ	 มูลค�ารวม	 990.6	 ล้านิบาท	 เม่�อวันิท่�	 3	 กันิยายนิ	 2563	 ม่รายละเอ่ยดำห่้นิกู้

	 ดำังนิ่�	 1.	ระยะเวลา	1	ปี	1	เดำ่อนิ	7	วันิ	มูลค�า	287.50	ล้านิบาท	ครบกำาหนิดำไถู�ถูอนิห่้นิกู้ ในิปี	2564

	 	 2.	ระยะเวลา	3	ปี	มูลค�า	703.1	ล้านิบาท	ครบกำาหนิดำไถู�ถูอนิห่้นิกู้ ในิปี	2566

	 ครั�งแรกของการเปิดำขายโครงการคอนิโดำมิเน่ิยมของบริษััทภายใต้โครงการ	“ดำิ	ออริจัิ�นิ	อ�อนิน่ิช”	(The	Origin	Onnut)	ผู้�านิช�อง

	 ทางออนิไลนิ์	100%	บนิแพื่ลทฟัอร์มอ่เวนิท์การขายออนิไลนิ์	(Online	Presales	Event	Platform)	ภายใต้ช่�อ	www.evenprop.com

	 โดำยไม�ม่สำานิักงานิขาย	ไม�ม่พื่นิักงานิขายแบบออฟัไลนิ์	

	 โรงแรมสเตย์บริดำจั์	สวีท	แบงค็อก	ทองหล�อ	เป็นิโรงแรมแห�งแรกท่�บริษััทฯ	พื่ัฒนิาร�วมกับ	บริษััท	โนิมูระ	เรียลเอสเตท	ดำ่เวลล็อปเมนิท์

	 จัำากัดำ	เปิดำดำำาเนิินิการเม่�อวันิท่�	15	มกราคม	2563

	 โรงแรมฮอลิเดำย์	อินินิ์	แอนิดำ์	สวีทส์	ศรีราชา-แหลมฉับัง	เป็นิโรงแรมแห�งท่�	2	ของบริษััทฯ	เปิดำดำำาเนิินิการเม่�อวันิท่�	1	ต่ลาคม	2563

	 บริษััทฯ	เปิดำโครงการใหม�รวม	10	โครงการ	มูลค�า	13,300.0	ล้านิบาท

ปี 2560
(ต้่อ)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

การเปล่�ยนแปลงโครงส่ร้างการถูือหุุ้้น
	 ก�อนิการปรับโครงสร้างการถู่อห่้นิในิกล่�มบริษััทฯ	นิั�นิ	ครอบครัวจัรูญเอก	(นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก	และนิางอารดำา	จัรูญเอก)	และผูู้้ถู่อห่้นิรายอ่�นิ	ถู่อห่้นิในิวันิ	ออริจัิ�นิ	และ	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	ในิสัดำส�วนิรวมร้อยละ	100.0	และร้อยละ	
100.0	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของวันิ	ออริจัิ�นิ	และ	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	ตามลำาดัำบ	ทั�งนิ่�	ครอบครัวจัรูญเอกเป็นิผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�และม่อำานิาจัควบค่มการดำำาเนิินิงานิของทั�งวันิ	ออริจัิ�นิ	และ	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	ดัำงนิั�นิ	จัึงไดำ้ทำาการการปรับ
โครงสร้างการถู่อห่้นิภายในิกล่�มบริษััทฯ	 เพื่่�อให้โครงสร้างการถู่อห่้นิม่ความโปร�งใส	 และลดำความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์กับครอบครัวจัรูญเอก	 ซื่ึ�งเป็นิผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�ของบริษััทฯ	 รายละเอ่ยดำการปรับโครงสร้างการถู่อห่้นิของกล่�ม
บริษััทฯ	สร่ปดำังนิ่�

การปรับโครงส่ร้างการถูือหุุ้้นของ วัน ออริจิ�น
	 เดิำมวันิ	ออริจัิ�นิ	ถู่อห่้นิโดำยนิางอารดำา	จัรญเอก	ในิสัดำส�วนิร้อยละ	90.0	และผูู้้ถู่อห่้นิรายอ่�นิ	ในิสัดำส�วนิ
ร้อยละ	10.0	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของวันิ	ออริจัิ�นิ	เนิ่�องจัาก	ครอบครัวจัรูญเอก	เป็นิผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�และม่
อำานิาจัควบค่มการดำำาเนิินิงานิของวันิ	 ออริจัิ�นิ	 ดำังนิั�นิ	 เพื่่�อป้องกันิมิให้เกิดำความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์
ระหว�างวันิ	ออริจัิ�นิและบริษััทฯ	จัึงไดำ้เข้าซื่่�อห่้นิทั�งหมดำของวันิ	ออริจัิ�นิ	จัากนิางอารดำา	จัรูญเอก	และผูู้้ถู่อ
ห่้นิรายอ่�นิจัำานิวนิ	2	คนิ	รวมเป็นิจัำานิวนิ	99,998	ห่้นิ	คิดำเป็นิร้อยละ	99.99	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของวันิ	ออริ
จัิ�นิ	เม่�อวันิท่�	1	ต่ลาคม	2555	และภายหลังการปรับโครงสร้างเสร็จัสิ�นิวันิ	ออริจัิ�นิ	จัึงม่ฐานิะเป็นิบริษััทย�อย
ของบริษััทฯ	โดำยบริษััทฯ	ถู่อห่้นิ	วันิ	ออริจัิ�นิ	ในิสัดำส�วนิร้อยละ	99.99	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของวันิ	ออริจัิ�นิ

 ทั�งนิ่�	ในิวันิท่�	23	มิถู่นิายนิ	2559	ท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	ครั�งท่�	1/2559	ม่มติเพื่่�มท่นิจัาก	40,000,000	
บาท	เป็นิ	400,000,000	บาท	และในิวันิท่�	15	ก่มภาพื่ันิธุ์	2562	ท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	ครั�งท่�	1/2562	
ม่มติเพื่่�มท่นิจัาก	400,000,000	บาท	 เป็นิ	 1,000,000,000	บาท	 เพื่่�อรองรับแผู้นิการลงท่นิและพื่ัฒนิา
โครงการในิธุ่รกิจัท่�ม่การรับรู้รายไดำ้แบบต�อเนิ่�องเช�นิ	โรงแรม,	เซื่อร์วิสอพื่าร์ทเม้นิท์	เพื่่�อสร้างฐานิรายไดำ้ท่�
สมำ�าเสมอเพื่่�มขึ�นิในิอนิาคตโดำยบริษััทฯ		ถู่อห่้นิวันิ	ออริจัิ�นิ	ในิสัดำส�วนิร้อยละ	99.99	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของ	
วันิ	ออริจัิ�นิ	โดำยบริษััทฯ		ถู่อห่้นิวันิ	ออริจัิ�นิ	ในิสัดำส�วนิร้อยละ	99.99	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของ	วันิ	ออริจัิ�นิ

การปรับโครงส่ร้างการถูือหุุ้้นของ พัรีโม เซอร์วิส่ โซลูชุั�น
	 เดิำมพื่รโีม	เซื่อรว์สิ	โซื่ลชูั�นิ	ถูอ่ห่น้ิโดำยครอบครัวจัรญูเอก	(นิายพื่รีะพื่งศ	์จัรญูเอก	และนิางอารดำา	จัรญูเอก)
เป็นิหลัก	ในิสัดำส�วนิร้อยละ	86.0	และผูู้้ถู่อห่้นิรายอ่�นิ	ในิสัดำส�วนิร้อยละ	14.0	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของพื่รีโม	
เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	เนิ่�องจัาก	ครอบครัวจัรูญเอก	เป็นิผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�และม่อำานิาจัควบค่มการดำำาเนิินิงานิพื่
รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	ดัำงนิั�นิ	เพื่่�อป้องกันิมิให้เกิดำความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์ระหว�างพื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	
และบริษััทฯ	บริษััทฯ	 จัึงไดำ้เข้าซื่่�อห่้นิทั�งหมดำของพื่รีโม	 เซื่อร์วิส	 โซื่ลูชั�นิ	 จัากครอบครัวจัรูญเอก	 และผูู้้ถู่อ
ห่้นิรายอ่�นิจัำานิวนิ	5	คนิ	รวมเป็นิจัำานิวนิ	99,998	ห่้นิ	คิดำเป็นิร้อยละ	99.99	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของพื่รีโม	
เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	เม่�อวันิท่�	8	ต่ลาคม	2556	และภายหลังการปรับโครงสร้างเสร็จัสิ�นิ	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ
จัึงม่ฐานิะเป็นิบริษััทย�อยของบริษััทฯ	 โดำยบริษััทฯ	ถู่อห่้นิพื่รีโม	 เซื่อร์วิส	 โซื่ลูชั�นิ	 ในิสัดำส�วนิร้อยละ	 99.99	
ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของพื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ

	 ทั�งนิ่�	ในิวันิท่�	11	กรกฎาคม	2559	ท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	ครั�งท่�	2/2559	ม่มติเพื่่�มท่นิจัาก	1,000,000	
บาท	เป็นิ		53,500,000	บาท	เพื่่�อรองรับแผู้นิการลงท่นิและพื่ัฒนิาธุ่รกิจัในิอนิาคต	โดำยบริษััทฯ	ถู่อห่้นิพื่รีโม
เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	ในิสัดำส�วนิร้อยละ	99.99	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของพื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

การเปล่�ยนแปลงโครงส่ร้างการถูือหุุ้้น	(ต�อ)

การปรับโครงส่ร้างการถูือหุุ้้นของ พัาร์ค ลักชุัวรี�
	 บริษััทฯ	เข้าซื่่�อห่้นิทั�งหมดำ	ของพื่าร์ค	ลักชัวรี�	 (	เดำิมช่�อ	“บริษััท	พื่ราวดำ์	เรสซื่ิเดำนิซื่์	จัำากัดำ”)	จัากกล่�ม
ผูู้้ถู่อห่้นิเดำิม	จัำานิวนิ	10,000,000	ห่้นิ	คิดำเป็นิร้อยละ	100	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของพื่าร์ค	ลักชัวรี�	ตามมติท่�
ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	ครั�งท่�	1/2560	เม่�อวันิท่�	12	กรกฎาคม	2560	จัึงม่ฐานิะเป็นิบริษััทย�อยของบริษััทฯ

การปรับโครงส่ร้างการถูือหุุ้้นของ บริที่าเน่ย
	 เดำิม	บริทาเนิ่ย	ถู่อห่้นิโดำยบริษััทฯ	ในิสัดำส�วนิคิดำเป็นิร้อยละ	99.97	และถู่อโดำยครอบครัวจัรูญเอก	(นิาง
อารดำา	จัรญเอก	และนิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก)	ในิสัดำส�วนิร้อยละ	0.02	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	บริทาเนิ่ยจัึงม่ฐานิะ
เป็นิบริษััทย�อยของบริษััทฯ	 โดำยบริษััทฯ	ถู่อห่้นิบริทาเนิ่ยในิสัดำส�วนิร้อยละ	99.99	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิของ
บริทาเนิ่ย

	 ทั�งนิ่�	 ในิวันิท่�	 30	พื่ฤศจัิกายนิ	 2559	 ท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	 ครั�งท่�	 1/2559	 ม่มติเพื่่�มท่นิจัาก	
1,000,000	บาท	 เป็นิ	120,000,000	บาท	และในิวันิท่�	29	พื่ฤศจัิกายนิ	2562	ท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	
ครั�งท่�	3/2562	ม่มติเพื่่�มท่นิเป็นิ	200,000,000	บาท

	 และในิปี	 2563	 บริทาเนิ่ยไดำ้ทำาการปรับโครงสร้างท่นิอ่กครั�ง	 โดำยท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	 ครั�งท่�	
1/2563	 วันิท่�	 20	กรกฎาคม	2563	ม่มติเพื่่�มท่นิเป็นิ	300,000,000	บาท	 เพื่่�อรองรับแผู้นิการลงท่นิและ
พื่ัฒนิาโครงการบ้านิจััดำสรรในิอนิาคต
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1.1.3.  การใชุ้เงินที่่� ไดำ้จากการระดำมทีุ่นเป็นไปต้ามวัต้ถูุประส่งค์หุ้รือไม่

(1)		การใช้เงินิท่�ไดำ้จัากการเสนิอขายตราสารท่นิหรือตราสารหนิ่�แต�ละครั�ง

(2)		กฎหมายท่�ใช้บังคับ
	 สำาหรับกฏิหมายท่�ใช้บังคับตราสารหนิ่�เป็นิไปตามข้อกำาหนิดำว�าดำ้วยสิทธุิและหนิ้าท่�ของผูู้้ออกห่้นิกู้และผูู้้ถู่อห่้นิ
กู้สำาหรับห่้นิกู้บริษััท	 ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 ภายใต้โครงการตราสารหนิ่�	 (Medium	Term	Note	
Program)	ของบริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	ปี	พื่.ศ.	2563	วงเงินิห่้นิกู้ทั�งสิ�นิไม�เกินิ	10,000,000,000	
บาท	 (อาย่โครงการ	2	ปี	ตามท่�ไดำ้รับอนิ่ญาตเม่�อวันิท่�	7	พื่ฤษัภาคม	พื่.ศ.	2563)	 และร�างข้อกำาหนิดำสิทธุิเพื่่�มเติม	
สำาหรับการออกตราสารหนิ่�แต�ละครั�ง

1.1.4.  ข้อผูกพัันที่่�บริษัที่ใหุ้้คำามั�นไว้ในแบบแส่ดำงรายการข้อมูลการเส่นอขายหุ้ลักที่รัพัย์และ/หุ้รือ เงื�อนไขการ
อนุญาต้ของส่ำานักงาน (ถู้าม่) และ/หุ้รือเงื�อนไขการรับหุ้ลักที่รัพัย์ของต้ลาดำหุ้ลักที่รัพัย์

	 บริษััทฯ	ม่หนิ้าท่�ต้องดำำารงอัตราส�วนิของหนิ่�สินิต�อส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	(Debt	to	Equity	Ratio)	ณ	วันิสิ�นิงวดำบัญช่
รายไตรมาสในิแต�ละไตรมาสของผูู้้ออกห่้นิกู้	ตามงบการเงินิรวมของผูู้้ออกห่้นิกู้ท่�ไดำ้ผู้�านิการสอบทานิหรือตรวจัสอบ
โดำยผูู้้สอบบัญช่แล้วเป็นิอัตราส�วนิไม�เกินิ	 2.5:1	 รายละเอ่ยดำคำาจัำากัดำความปรากฏิตามข้อกำาหนิดำว�าดำ้วยสิทธุิและ
หนิ้าท่�ของผูู้้ออกห่้นิกู้และผูู้้ถู่อห่้นิกู้

 “หุ้น่�ส่ิน”	หมายถูึง	หนิ่�สินิทางการเงินิส่ทธุิ	ซื่ึ�งไดำ้แก�	หนิ่�สินิประเภทท่�ม่ดำอกเบ่�ยของผูู้้ออกห่้นิกู้ตามท่�ปรากฏิในิงบ
การเงินิรวมท่�ตรวจัสอบหรือสอบทานิโดำยผูู้้สอบบัญช่	ซื่ึ�งรวมถูึงภาระผูู้กพื่ันิทางการเงินิท่�ม่ภาระต้องชำาระดำอกเบ่�ย	
และส�วนิของหนิ่�สินิท่�ม่ภาระต้องชำาระดำอกเบ่�ย	 ท่�อาจัเกิดำขึ�นิจัากการท่�ผูู้้ออกห่้นิกู้เข้าคำ�าประกันิ	อาวัล	หรือก�อภาระ
ผูู้กพื่ันิอ่�นิในิลักษัณะเดำ่ยวกันิให้แก�บ่คคลใดำ	ๆ 	หรือนิิติบ่คคลอ่�นิ	ท่�มิใช�บริษััทย�อยของผูู้้ออกห่้นิกู้	หักดำ้วยเงินิสดำ	และ/
หรือ	รายการเท่ยบเท�า	อย�างไรก็ดำ่	ภาระผูู้กพื่ันิทางการเงินิและส�วนิของหนิ่�สินิดำังกล�าวข้างต้นิ	ไม�รวมถูึงภาระผูู้กพื่ันิ
ทางการเงินิและส�วนิของหนิ่�สินิท่�เกิดำขึ�นิกับเจั้าหนิ่�ทางการค้า	รายรับล�วงหนิ้า	หรือหนิ่�ใดำๆ	ของผูู้้ออกห่้นิกู้ท่�ไม�ม่ภาระ
ดำอกเบ่�ย	และหนิ่�สินิตามสัญญาเช�า

 “งบการเงินรวม”	 หมายถูึง	 งบแสดำงฐานิะทางการเงินิรวมของผูู้้ออกห่้นิกู้และบริษััทย�อย	ตามหลักเกณฑ์์ของ
ตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	 ในิการจััดำทำางบการเงินิรวมท่�ไดำ้ม่การตรวจัสอบ	หรือสอบทานิโดำยผูู้้สอบบัญช	่
และผูู้้ออกห่้นิกู้ ไดำ้จััดำส�งให้แก�ตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทยแล้ว

 “ส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น”	หมายถูึง	ส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิตามงบการเงินิรวมของผูู้้ออกห่้นิกู้ท่�ไดำ้ผู้�านิการตรวจัสอบหรือ
สอบทานิโดำยผูู้้สอบบัญช่แล้ว

1.1.5.  ชุื�อ ส่ถูานที่่�ต้ั�งส่ำานักงานใหุ้ญ่ ประเภที่ธุุรกิจ เลขที่ะเบ่ยนบริษัที่ โที่รศัพัที่์ โที่รส่าร เว็บไซต้์บริษัที่ จำานวน
ชุนิดำของหุุ้้นที่่�จำาหุ้น่ายไดำ้แล้วที่ั�งหุ้มดำของบริษัที่

การใช้เงิน จำานวนเงินที่ใช้โดย
ประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

รายละเอียด /ความคืบหน้าของการใช้เงิน/
เหตุผลและมาตรการดำาเนินการ

กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

1.	เพื่่�อใช้ในิการซื่่�อสินิทรัพื่ย์	
หรือลงท่นิในิกิจัการท่�เก่�ยวข้อง
กับการดำำาเนิินิธุ่รกิจัปัจัจัุบันิ

600	ล้านิบาท	 1	ปี ใช้สำาหรับซื่่�อท่�ดำินิเพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์	
ประมาณ	600	ล้านิบาท

2.	เพื่่�อใช้ในิการซื่่�อสินิทรัพื่ย์	
หรือลงท่นิในิกิจัการท่�ไม�เก่�ยวข้อง
กับการดำำาเนิินิธุ่รกิจัปัจัจัุบันิ

- -

3.	เพื่่�อชำาระค่นิเงินิกู้	หรือหนิ่�จัาก
การออกตราสารหนิ่�

300	ล้านิบาท 1	ปี
สำาหรับค่นิเงินิกู้ระยะสั�นิ	เช�นิ	เงินิกู้ค�าท่�ดำินิ	ระยะเวลา	
1	ปี	ตั�วสัญญาแลกเงินิ	ระยะเวลา	3	เดำ่อนิ	มูลค�ารวม
ประมาณ	300	ล้านิบาท

4.	กรณ่อ่�นิ	ๆ	เช�นิ	เงินิท่นิท่�ใช้
หม่นิเวียนิในิกิจัการ

100	ล้านิบาท 1	ปี -

ช่�อบริษััท:
ช่�อย�อหลักทรัพื่ย์:

ประเภทธุ่รกิจั:
เลขทะเบ่ยนิบริษััท:

ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ:
ท่นิชำาระแล้ว:
จัำานิวนิห่้นิ:
มูลค�าห่้นิ:

ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�:

ท่�อยู�สำาหรับติดำต�อ:

เว็บไซื่ต์บริษััท:

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) (“บริษัที่ฯ”)
ORI
ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
0107557000381
1,545,776,222.50	บาท	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563
1,226,431,226.50	บาท	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563
ห่้นิสามัญ	2,452,862,453	ห่้นิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563
ห่้นิละ	0.50	บาท
เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ	อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	
จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270
ชั�นิ	20	อาคารภิรัชทาวเวอร์	แอท	ไบเทค	
เลขท่�	4345	ถูนินิส่ขุมวิท	แขวงบางนิา	เขตบางนิา	กร่งเทพื่มหานิคร	10260
โทรศัพื่ท์	:	02	030	0000				โทรสาร	:	02	398	8066
www.origin.co.th
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1.2   ลักษณะการประกอบธุุรกิจ

	 บริษััทฯ	ประกอบธุ่รกิจัพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยม	บ้านิจััดำสรร	และขยายการพัื่ฒนิาโครงการ
อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อเช�า	เช�นิ	โรงแรม	เซื่อร์วิสอพื่าร์ทเม้นิท์	และพื่่�นิท่�ค้าปล่ก	โดำยเนิ้นิการพื่ัฒนิาตามแนิวสถูานิ่ขนิส�ง
มวลชนิระบบรางในิเขตกร่งเทพื่มหานิครและปริมณฑ์ล	และพื่่�นิท่�ท่�ใกล้กับจัุดำเช่�อมต�อการเดำินิทาง	ดำ�านิขึ�นิลงทางพื่่เศษั	
ตลอดำจันิทำาเลย�านินิิคมอ่ตสาหกรรม	อ่กทั�งยังม่กล่�มธุ่รกิจัให้	 บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์	 อาทิ	
บริการจััดำหาผูู้้เช�าห้องช่ดำ	และบริการรับจั้างบริหารโครงการนิิติบ่คคลอาคารช่ดำ	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ไดำ้เนิ้นิถูึงการพื่ัฒนิา
โครงการ	ในิดำ้านิของการออกแบบรูปแบบของโครงการ	และการตกแต�งภายในิท่�ม่เอกลักษัณ์เฉัพื่าะ	การออกแบบพื่่�นิท่�
ใช้สอยให้สามารถูใช้ประโยชนิ์ไดำ้สูงส่ดำ	อ่กทั�งยังเพื่่�มเติมนิวัตกรรมใหม�ๆ	ในิสินิค้าและการบริการเพื่่�อให้สอดำคล้องกับ
รูปแบบการดำำาเนิินิช่วิตในิย่คปัจัจัุบันิ	รวมถูึงการเล่อกใช้วัสดำ่ท่�ม่มาตรฐานิ	และการบริการหลังการขายท่�ดำ่	เพื่่�อให้ห้อง
ช่ดำและโครงการของออริจัิ�นิเป็นิท่�อยู�อาศัยท่�สามารถูตอบสนิองการใช้ช่วิตของผูู้้อยู�อาศัยไดำ้อย�างสมบูรณ์แบบ

	 ท่�ผู้�านิมาบริษััทฯ	ดำำาเนิินิธุ่รกิจัพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยม	ทั�งรูปแบบอาคาร	High	
Rise	และอาคาร	Low	Rise	และโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ประเภทบ้านิจััดำสรร	แนิวราบ	โดำยขยายฐานิลูกค้าและเพื่่�ม
ส�วนิแบ�งการตลาดำของบริษััทฯ	ไปในิกล่�มสินิค้าท่กระดำับราคา	ซื่ึ�งกล่�มลูกค้าหลักของบริษััทฯ	ไดำ้แก�	กล่�มลูกค้าท่�ซื่่�อ
เพื่่�อการอยู�อาศัย	(Real	Demand)	กล่�มลูกค้าวัยเริ�มทำางานิ	(First	Jobber)	กล่�มลูกค้าท่�ต้องการเปล่�ยนิจัากการ
เช�าท่�พื่ักอาศัยเป็นิซื่่�อท่�พื่ักอาศัยท่�ม่ช�วงอาย่	21-35	ปี	กล่�มลูกค้าท้องถูิ�นิ	(Local	Demand)	ท่�ม่ความต้องการขยาย
ครอบครัว	กล่�มลูกค้าท่�มองหาท่�พื่ักอาศัยให้กับลูกหลานิท่�อยู�ในิวัยเรียนิ	และกล่�มลูกค้าต�างชาติในิย�านิอ่ตสาหกรรม	
และใจักลางเม่อง

	 ทั�งนิ่�	ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	บริษััทฯ	สามารถูปิดำโครงการแล้ว	จัำานิวนิ	31	โครงการ	มูลค�าโครงการประมาณ		
23,685.6	ล้านิบาท	ม่โครงการท่�อยู�ระหว�างการขายจัำานิวนิ	53	โครงการ	(โดำยแบ�งเป็นิ	โครงการท่�พื่ัฒนิาแล้วเสร็จั
จัำานิวนิ	32	โครงการ	มูลค�าโครงการรวมประมาณ	58,142.4	ล้านิบาท	และโครงการท่�อยู�ระหว�างการพัื่ฒนิา	จัำานิวนิ	
21	โครงการ	มูลค�าโครงการรวมประมาณ	49,300.0	ล้านิบาท)	
ทั�งนิ่�	ธุ่รกิจัของบริษััทฯ	สามารถูจัำาแนิกไดำ้เป็นิ	2	ส�วนิหลัก	ดำังนิ่�	
	 1)	ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
	 2)	ธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์

1.2.1.  โครงส่ร้างรายไดำ้แยกต้ามส่ายผลิต้ภัณฑ์์/กลุ่มธุุรกิจ
รายไดำ้รวมของบริษััทฯ	สำาหรับปีบัญช่สิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2561	–	31	ธัุนิวาคม	2563		สามารถูจัำาแนิกตาม
กล่�มธุ่รกิจัไดำ้ดำังต�อไปนิ่�

ประเภทรายได้ ดำาเนิน
การโดย

ร้อยละ
การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

งบการเงินรวม***

ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายไดำ้จัากธุ่รกิจั
พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

บริษััทฯ	และ
บริษััทย�อย

99.99 14,523,121.2 87.29% 12,278,599.7 86.95 9,870,483.01 88.80

รายไดำ้จัากธุ่รกิจัให้
บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับ
ธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์	*

บริษััทย�อย 99.99 64,228.3 0.39%** 174,969.8 1.24 225,252.36 2.03

รายไดำ้ค�าบริหาร
โครงการ

บริษััทฯ	และ
บริษััทย�อย

99.99 1,225,925.9 7.37%** 918,893.5 6.51 615,214.68 5.54

กำาไรจัากการโอนิ
สิทธุิสัญญาจัะซื่่�อจัะ
ขายท่�ดำินิ

บริษััทฯ	และ
บริษััทย�อย

99.99 311,977.5 1.88%** 564.0 0.00 - -

รายไดำ้อ่�นิ
บริษััทฯ	และ
บริษััทย�อย

85.0-
99.99

197,758.7 1.19% 290,537.6 2.06 222,423.51 2.00

รายไดำ้จัากการ
จัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิ
บริษััทย�อย

บริษััทฯ	และ
บริษััทย�อย

314,821.6 1.89% 458,557.8 3.25 180,759.41 1.63

รายไดำ้รวม 16,637,833.3 100.00 14,122,122.3 100.00 11,114,132.97 100.00

หุ้มายเหุ้ตุ้:

	 *	 รายไดำ้จัากค�าบริการ	ประกอบดำ้วย	รายไดำ้ค�าบริหารนิิติบ่คคล	รายไดำ้ค�าบริการทำาความสะอาดำนิิติบ่คคล	

	 	 รายไดำ้ค�าเช�าและรายไดำ้ค�านิายหนิ้าเป็นิหลัก

	 **		 รายไดำ้อ่�นิประกอบดำ้วย	รายไดำ้เงินิมัดำจัำารับจัากการยกเลิก	ดำอกเบ่�ยรับ	เป็นิหลัก

	 ***		 บริษััทฯ	จััดำทำางบการเงินิรวมโดำยถู่อเสม่อนิว�าบริษััทย�อย	อยู�ภายใต้การควบค่มเดำ่ยวกันิมาโดำยตลอดำ

แหุ้ล่งที่่�มา:		ข้อมูลบริษััทฯ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

1.2.2.  ข้อมูลเก่�ยวกับผลิต้ภัณฑ์์
(1) ลักษณะของผลิต้ภัณฑ์์หุ้รือบริการและการพััฒนานวัต้กรรม

1. ธุุรกิจพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์
	 บริษััทฯ	 ไดำ้แบ�งการพื่ัฒนิาโครงการคอนิโดำม่เนิ่ยมและบ้านิจััดำสรร	 เป็นิแบรนิดำ์ต�างๆ	ตามตำาแหนิ�งทางการตลาดำ	 ระดัำบราคา	 รูปแบบดำ้านิ	Concept	Design	 ของโครงการ	 และกล่�มลูกค้าเป้าหมาย	 ในิแต�ละทำาเล	 ซื่ึ�งตอบสนิองความ
ต้องการของลูกค้าแต�ละกล่�ม	ทั�งนิ่�ปัจัจัุบันิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ของบริษััทฯ	 ไดำ้ปรับเป็นิในิส�วนิของคอนิโดำมิเนิ่ยมประกอบดำ้วย	5	 	 แบรนิดำ์หลัก	และ	บ้านิจััดำสรร	4	แบรนิดำ์หลัก	ตามลักษัณะรูปแบบของโครงการ	และกล่�มลูกค้า
เป้าหมาย	ในิแต�ละทำาเล	เพื่่�อความชัดำเจันิในิรูปแบบการพื่ัฒนิาโครงการ	และการรับรู้ถูึงค่ณค�าของแบรนิดำ์ในิสายตาผูู้้บริโภคมากขึ�นิ

 คอนโดำม่เน่ยม 5 แบรนดำ์หุ้ลัก	ไดำ้แก�	Kensington	(ระดัำบกลาง),	Notting	Hill	(ระดัำบกลาง-กลางบนิ),The	Origin	(ระดัำบกลาง-กลางบนิ),	Knightsbridge	(ระดำับกลางบนิ-บนิ)	และ	Park	Origin	(ระดัำบบนิ)	จัากการศึกษัาวิจััยถูึงพื่ฤติกรรม
การเล่อกซื่่�อท่�อยู�อาศัย	ผูู้้บริโภคในิแต�ทำาเล	พื่บว�าแม้ผูู้้บริโภคแต�ละทำาเลจัะม่กำาลังซื่่�อท่�แตกต�างกันิ	แต�ในิท่กๆ	ทำาเลก็ม่ระดำับกำาลังซื่่�อต�างๆ	(ระดัำบกลาง,	กลางบนิ	และ	บนิ)	ของแต�ละทำาเล	ซื่ึ�งม่ลักษัณะความช่�นิชอบในิลักษัณะผู้ลิตภัณฑ์์และ
รูปแบบโครงการท่�แตกต�างกันิไป	บริษััทฯ	จัึงพื่ัฒนิาโครงการ	ในิ	5	แบรนิดำ์หลักนิ่�	เพื่่�อตอบสนิองความต้องการกำาลังซื่่�อของผูู้้บริโภคในิท่กกล่�มในิแต�ละทำาเล	โดำยเพื่่�มเติมรายละเอ่ยดำในิการพัื่ฒนิาโครงการในิแบรนิดำ์ต�างๆ	ให้สอดำคล้องกับ
ความต้องการของทำาเล	ณ	ขณะนิั�นิ	รวมทั�งสอดำคล้องกับรูปแบบการดำำาเนิินิช่วิตของผูู้้บริโภคแต�ละกล่�มและแต�ละทำาเลมากท่�ส่ดำ	ส�งผู้ลให้บริษััทฯ	สามารถูขยายฐานิการตลาดำไปยังผูู้้บริโภคในิท่กๆ	กล่�ม

รายละเอ่ยดำของของแบรนิดำ์คอนิโดำม่เนิ่ยม	5	แบรนิดำ์หลัก	เป็นิดำังนิ่�
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Park Origin
แนวคิดำ:
กล่�มโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมประเภทอาคาร	High	Rise	ผู้สมผู้สานิความเร่ยบ
หรูกับความเป็นิธุรรมชาติใจักลางเม่อง	 วิถู่ช่วิตแบบใหม�ช�วยให้ค่ณไดำ้สัมผู้ัส
กับธุรรมชาติ	 ขณะท่�ใช้ช่วิตสะดำวกสบายตามวิถู่ช่วิตคนิเม่อง	บนิทำาเลท่�ส่ดำ
พื่ิเศษั	ตอบสนิองกล่�มลูกค้าระดำับบนิในิแต�ละทำาเล
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Knightsbridge
แนวคิดำ:
กล่�มโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมซื่ึ�งส�วนิใหญ�เป็นิประเภทอาคาร	High	Rise	ท่�ม่แนิวคิดำ
ผู้สมผู้สานิการออกแบบ	 และการตกแต�งภายในิแบบหรูสง�างามและม่มนิต์เสนิ�ห์จัาก
การรังสรรค์งานิสถูาปัตยกรรมดำ้วยความพื่่ถู่พื่่ถัูนิ	 จัึงทำาให้ผูู้้อยู�อาศัยสามารถู
สัมผู้ัสกับการใช้ช่วิตท่�เรียบหรูท�ามกลางกลิ�นิอายความงดำงามของสถูาปัตยกรรม
ร�วมสมัย	ตอบสนิองกล่�มลูกค้าระดำับกลางบนิ-บนิในิแต�ละทำาเล
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The Origin
แนวคิดำ:
กล่�มโครงการคอนิโดำมิเน่ิยมท่�ม่แนิวคิดำตอบโจัทย์ความต้องการของคนิร่�นิใหม�ท่�
กำาลังเริ�มต้นิช่วิตการทำางานิหรือเริ�มทำาธุ่รกิจั	 และม่แนิวทางการใช้ช่วิตในิแบบของ
ตัวเอง	 โดำยพัื่ฒนิาโครงการดำ้วยความเข้าใจั	 และตอบโจัทย์ความต้องการของกล่�ม
ลูกค้าในิท่กแง�ม่มการใช้ช่วิต	และในิท่กความแตกต�าง	เพื่่�อให้ลูกค้าไดำ้ค้นิหาสิ�งท่�ตนิรัก
ใช้ช่วิตแบบท่�เป็นิตัวเอง
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Notting Hill 
แนวคิดำ:
กล่�มโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมท่�ม่แนิวคิดำของคนิร่�นิใหม�ซื่ึ�งม่ความคิดำไม�เหม่อนิใคร	
ทั�งทางดำ้านิภาพื่ลักษัณ์ทางสังคม	 และการดำำาเนิินิช่วิตประจัำาวันิ	 เพื่่�อหนิ่จัากความ
ซื่ำ�าซื่ากจัำาเจั	 และกรอบทางสังคม	สภาพื่แวดำล้อมท่�สัมผู้ัสไดำ้ถูึงความทันิสมัยซื่ึ�งเข้า
กับดำำาเนิินิช่วิตของคนิร่�นิใหม�ท่�พื่ร้อมจัะเปิดำรับสิ�งใหม�เสมอดำ้วยแรงบันิดำาลใจัจัาก
แนิวความคิดำนิ่�ไดำ้กลายมาเป็นิคอนิโดำมิเนิ่ยมส่ดำโมเดำิร์นิ	 ผู้สมผู้สานิเทคนิิคทาง
สถูาปัตยกรรมท่�สะท้อนิถูึงเสนิ�ห์ของผูู้้พื่ักอาศัยแบบคนิร่�นิใหม�	young
entrepreneurs,	ตอบสนิองกล่�มลูกค้าระดำับกลาง-กลางบนิในิแต�ละทำาเล
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Kensington
แนวคิดำ:
กล่�มโครงการคอนิโดำมิเน่ิยมท่�ม่แนิวคิดำของคนิชาญฉัลาดำในิการเล่อกสรรท่�อยู�
อาศัย	 ท่�สามารถูตอบสนิองการดำำาเนิินิช่วิตประจัำาวันิของคนิเม่อง	 และให้ค่ณภาพื่
ช่วิตท่�ดำ่กว�า	ทั�งนิ่�	 โครงการประเภท	English	–	Charming	Style	 เป็นิท่�พื่ักอาศัยท่�
ม่ค่ณภาพื่	พื่ร้อมกับให้ความรู้สึกถูึงการพัื่กผู้�อนิภายหลังการเหน็ิดำเหน่ิ�อยจัากการ
ทำางานิ	ตอบสนิองกล่�มลูกค้าทั�วไปในิแต�ละทำาเล
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

 บา้นจดัำส่รร 4 แบรนดำห์ุ้ลกั	ไดำแ้ก�	Brighton,	Britania,	Grand	Britania	และ	Belgravia		โดำยบรษัิัทฯ	ม่�งเนิน้ิความทันิสมัยของการอยู�อาศยั	ท่�ออกแบบมาจัากทก่ประสบการณท์่�สะสมมาพัื่ฒนิาโครงการใหเ้ตม็ไปดำว้ยความสมบูรณแ์บบของการ
ใชช้ว่ติท่�ครบครันิภายใตแ้นิวคดิำ	Modern	British	Luxury	สะทอ้นิถูงึความหรูหรา	ความงดำงาม	และตวัตนิของผูู้อ้ยู�อาศัยไดำอ้ย�างลงตัว	ผู้สานิกับความเขา้ใจัอย�างลกึซื่ึ�งในิความหมายของคำาว�า	”บา้นิ”	ท่�ตอ้งเปี�ยมไปดำว้ยความสข่	ความปลอดำภัย	และ
ค่ณภาพื่ชว่ติท่�ดำใ่นิทก่ๆ	วันิ	โดำยบรษิัทัฯ	ไดำพ้ื่ฒันิาใหร้ปูแบบของโครงการของทั�ง	4	แบรนิดำ	์มค่วามแตกต�าง	ตามระดำบักำาลงัซื่่�อผูู้บ้รโิภค	และทำาเลท่�ตั�งของโครงการ	เพื่่�อใหค้รอบคลม่รปูแบบการใชช้ว่ขิองผูู้บ้รโิภค	และขยายฐานิการตลาดำไปยงัผูู้บ้รโิภคในิทก่กล่�ม

รายละเอ่ยดำของของแบรนิดำ์บ้านิจััดำสรร	4	แบรนิดำ์หลัก	เป็นิดำังนิ่�
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

Brighton
แนวคิดำ:
ออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์ท่�ม่ความทันิสมัย	เข้าใจัในิเทคโนิโลย่	ตอบโจัทย์การใช้ช่วิต	
สำาหรับกล่�มคนิร่�นิใหม�	โดำยพื่ัฒนิาทาวนิ์โฮม	บ้านิแฝ่ดำ	และบ้านิเดำ่�ยว	บนิทำาเล
พื่่�นิท่�ปริมณฑ์ลและจัังหวัดำโดำยรอบกร่งเทพื่มหานิคร	 ท่�สอดำคล้องกับกล่�ม
เป้าหมาย	และเนิ้นิการเดำินิทางท่�สะดำวกและคล�องตัว
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

Britania
แนวคิดำ:
ออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์ให้ม่ความสะดำวกสบายในิการใช้ช่วิต	และม่พื่่�นิท่�สำาหรับกิจักรรม
ต�างๆ	สำาหรับกล่�มเริ�มต้นิครอบครัว	-	กล่�มครอบครัวขนิาดำเล็ก	โดำยพื่ัฒนิาทาวนิ์
โฮม	บ้านิแฝ่ดำ	และบ้านิเดำ่�ยว	บนิเขตพื่่�นิท่�กร่งเทพื่มหานิคร	และพื่่�นิท่�ปริมณฑ์ล	ใกล้
สถูานิ่รถูไฟัฟั้า	ดำ�านิขึ�นิลง	ทางพื่่เศษั	ทำาให้สามารถูเดิำนิทางไดำ้สะดำวก	และแวดำล้อม
ไปดำ้วยสิ�งอำานิวยความสะดำวกเพื่่�อตอบสนิองรูปแบบการใช้ช่วิต
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

Grand Britania
แนวคิดำ:
ออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์ท่�ช�วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของช่วิต	 สำาหรับกล่�ม
ครอบครัวขนิาดำกลาง	–	ครอบครัวขนิาดำใหญ�	โดำยพัื่ฒนิาบ้านิแฝ่ดำ	และบ้านิ
เดำ่�ยวระดัำบพื่รีเม่�ยม	บนิทำาเลท่�ตั�งท่�ติดำถูนินิสายหลัก	บริเวณกร่งเทพื่มหานิคร
และปริมณฑ์ล
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

Belgravia
แนวคิดำ:
ออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์สำาหรับกล่�มคนิร่�นิใหม�ท่�ประสบความสำาเร็จั	 เป็นิตัวของตัวเอง
โดำยพัื่ฒนิาบ้านิเดำ่ยวระดัำบลักชัวล่� 	 เนิ้นิฟัังก์ชั�นิการอยู�อาศัยแบบครอบครัว
สมัยใหม�	บนิทำาเลท่�ตั�งติดำถูนินิสายหลักในิเขตกร่งเทพื่มหานิคร

หุ้มายเหุ้ตุ้:	นิอกจัาก	6	แบรนิดำ์ท่�กล�าวมาข้างต้นิ	บริษััทฯ	ยังม่ผู้ลิตภัณฑ์์ในิแบรนิดำ์อ่�นิ	ช�วงเริ�มแรกของการพื่ัฒนิาโครงการ	อันิไดำ้แก�	โครงการ	Sense	of	London	ส่ขุมวิท	

109,	โครงการ	The	Knight	I&II,	โครงการ	B-Loft	ส่ขุมวิท	109,	โครงการ	B-Loft	ส่ขุมวิท	115,	โครงการ	B-Republic	ส่ขุมวิท	101/1,	โครงการ	Tropicana	เอราวัณ,	

โครงการ	Villa	Lasalle	ส่ขุมวิท	105,	โครงการ	The	Cabana	สำาโรง,	โครงการ	Pause	A&B	ส่ขุมวิท	107,	โครงการ	Pause	ส่ขุมวิท	103,	โครงการ	Pause	ส่ขุมวิท	115,	

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

หุ้มายเหุ้ตุ้:	ในิปี	2563	บริษััทไดำ้พัื่ฒนิาโครงการคอนิโดำมิเน่ิยม	SOHO	Bangkok	Ratchada	ซื่ึ�งเป็นิแบรนิดำ์ใหม�	ม่�งเนิ้นิกล่�มผูู้้บริโภคท่�ม่รูปแบบการใช้ช่วิตสมัยใหม�	โดำยไดำ้

ออกแบบโครงการให้ม่สิ�งอำานิวยความสะดำวก	ตอบโจัทย์การทำาธุ่รกิจั	และม่บริการเพื่่�ออำานิวยความสะดำวกให้กับกล่�มลูกค้าท่�ซื่่�อโครงการ	

แหุ้ล่งที่่�มา:	 ข้อมูลบริษััทฯ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

โครงการ พ้�นที่โครงการ
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ�

จำานวนห้อง
ทั�งหมด

จำานวนห้อง
ขายแล้ว

จำานวนห้อง
คงเหลือรอขาย ร้อยละความ

คืบหน้า
การขาย

เดือน/ปี ที่โอนกรรมสิทธิ� 
หรือคาดว่าจะโอน

กรรมสิทธิ�

จำานวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ�แล้ว

จำานวนห้องคงเหลือรอโอน
กรรมสิทธิ�

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% เมษัายนิ	2555 162 198.7 -			 -			

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

โครงการ	Notting	Hill	Sukhumvit	107 0-3-83.0 157 347.2 157 347.2 -			 -			 100.0% กันิยายนิ	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% กันิยายนิ	2557 55 114.4 -			 -			

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

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

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

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

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

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

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

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

สถูานิะการขาย	และการโอนิกรรมสิทธ์ิุของโครงการของบริษััทฯ	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

โครงการ พ้�นที่โครงการ
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ�

จำานวนห้อง
ทั�งหมด

จำานวนห้อง
ขายแล้ว

จำานวนห้อง
คงเหลือรอขาย ร้อยละความ

คืบหน้า
การขาย

เดือน/ปี ที่โอนกรรมสิทธิ� 
หรือคาดว่าจะโอน

กรรมสิทธิ�

จำานวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ�แล้ว

จำานวนห้องคงเหลือรอโอน
กรรมสิทธิ�

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท

Completed Projects

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

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

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

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

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

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

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

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

โครงการ	Pause	B	Sukhumvit	107 0-2-26.0 78 189.4 78 189.4 -			 -			 100.0% พื่ฤศจัิกายนิ	2558 78 189.4 -			 -			

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

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

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

โครงการ	Notting	Hill	Sukhumvit	105 7-0-79.0 1,113 2,715.5 1,113 2,715.5 -			 -			 100.0% ธุันิวาคม	2561 1,113 2,715.5 -			 -			

สถูานิะการขาย	และการโอนิกรรมสิทธ์ิุของโครงการของบริษััทฯ	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�	(ต�อ)
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

โครงการ พ้�นที่โครงการ
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ�

จำานวนห้อง
ทั�งหมด

จำานวนห้อง
ขายแล้ว

จำานวนห้อง
คงเหลือรอขาย ร้อยละความ

คืบหน้า
การขาย

เดือน/ปี ที่โอนกรรมสิทธิ� 
หรือคาดว่าจะโอน

กรรมสิทธิ�

จำานวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ�แล้ว

จำานวนห้องคงเหลือรอโอน
กรรมสิทธิ�

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท

Completed Projects

โครงการ	Knightsbridge	Tiwanon 1-2-83.0 373 1,224.2 373 1,224.2 -			 -			 100.0% ม่นิาคม	2561 373 1,224.2 -			 -			

โครงการ	Kensington	Kaset	Campus 4-0-85.0 448 1,097.3 448 1,097.3 -			 -			 100.0% มิถู่นิายนิ	2561 448 1,097.3 -			 -			

โครงการ	Notting	Hill	Jatujak	Interchange 1-0-92.0 156 646.9 156 646.9 -			 -			 100.0% ต่ลาคม	2561 156 646.9 -			 -			

โครงการ	Knightsbridge	Prime	Sathorn 2-3-75.7 726 3,986.9 726 3,986.9 -			 -			 100.0% กันิยายนิ	2562 726 3,986.9 -			 -			

โครงการ	Britania	Bangna-KM.12 39-2-84.7 182 1,161.9 182 1,161.9 -			 -			 100.0% มิถู่นิายนิ	2560 182 1,161.9 -			 -			

Ready to Move

โครงการ	Knightsbridge	Sky	River	Ocean 1-3-60.0 460 1,473.0 458 1,466.8 2   6.2			 99.6% กันิยายนิ	2559 457 1,461.3 1   5.5			

โครงการ	Knightsbridge	Ocean	Sriracha 4-0-4.5 722 2,700.0 591 2,258.8 131 441.2			 79.1% กันิยายนิ	2560 588 2,239.6 3   19.2			

โครงการ	Park	24	Phase	1 5-0-80.0 832 6,007.3 832 6,007.3 -			 -			 100.0% ต่ลาคม	2560 829 5,969.0 3 38.3			

โครงการ	Park	24	Phase	2 7-0-55.0 1,240 11,500.0 748 6,410.9 492   5,089.1			 55.7% มิถู่นิายนิ	2561 747 6,398.6 1   12.3			

โครงการ	Notting	Hill	laemchabang 2-0-67.0 534 1,345.0 525 1,320.8 9   24.2			 98.2% มิถู่นิายนิ	2561 516 1,294.5 9   26.3			

โครงการ	Notting	Hill	Praksa 3-1-91.0 980 1,700.0 978 1,692.9 2   7.1			 99.6% มิถู่นิายนิ	2561 975 1,684.3 3   8.7			

โครงการ	B-Loft	Lite	Sukhumvit	115	A 0-2-3.0 78 165.0 73 156.4	 5 8.6 94.8% ธุันิวาคม	2561 73 156.4	 -			 -			

สถูานิะการขาย	และการโอนิกรรมสิทธ์ิุของโครงการของบริษััทฯ	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�	(ต�อ)
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

โครงการ พ้�นที่โครงการ
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ�

จำานวนห้อง
ทั�งหมด

จำานวนห้อง
ขายแล้ว

จำานวนห้อง
คงเหลือรอขาย ร้อยละความ

คืบหน้า
การขาย

เดือน/ปี ที่โอนกรรมสิทธิ� 
หรือคาดว่าจะโอน

กรรมสิทธิ�

จำานวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ�แล้ว

จำานวนห้องคงเหลือรอโอน
กรรมสิทธิ�

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท

Ready to Move

โครงการ	B-Loft	Lite	Sukhumvit	115	B 0-2-17.0 78 165.0 59 135.0	 19 30.0	 81.8% ม่นิาคม	2562 54 121.2	 5 13.9			

โครงการ	B-Loft	Lite	Sukhumvit	107	 0-2-47.3 79 140.0 25 61.2 54 78.8 43.7% 	มกราคม	2563 21 51.3 4 9.9

โครงการ	B-Loft	Sukhumvit	107	A 0-1-54.0 59 135.1 57 130.8	 2 4.2	 96.9% ธุันิวาคม	2561 56 128.5	 1 2.4	

โครงการ	B-Loft	Sukhumvit	107	B 0-1-43.2 52 113.0 45 100.9	 7 12.1	 89.3% ธุันิวาคม	2562 45 100.9	 - -	

โครงการ	Britania	Town-Bangna 55-3-61.2 472 1,900.0 221 967.1	 251 932.9	 50.9% ม่นิาคม	2562 200 863.8	 21 103.3	

โครงการ	Britania	Wongwaen	-	Hathairat 31-3-93.0 288 1,050.0 90 357.8	 298 692.2	 34.1% มิถู่นิายนิ	2562 86 336.6	 4 21.1	

โครงการ	Kensington	Sukhumvit	-	Theparak 4-2-24.2 1,318 2,650.0 1,219 2,447.9	 99 202.1	 92.4% มิถู่นิายนิ	2562 1,204 2,413.3	 15 34.6	

โครงการ	KnightsBridge	Phaholyothin	Interchange 5-1-53.9 726 2,300.0 676 2,136.8	 50 163.2	 92.9% มิถู่นิายนิ	2562 669 2,107.6	 7 29.2	

โครงการ	Kensington	Phahol	63	(Saphanmai) 1-3-31.0 231 560.0 225 547.0	 6 13.0	 97.7% ธุันิวาคม	2562 224 542.3	 1 4.7	

โครงการ	Britania	Bangna	–	Suvarnabhumi 99-0-2.0 485 2,700.0 116 669.4 369 2,030.6	 24.8% ธุันิวาคม	2562 83 482.4	 33 187.0

โครงการ	Britania	Bangna	–	KM.42 68-1-84.5 492 1,500.0 181 615.8	 311 884.2 41.1% ธุันิวาคม	2562 148 493.9 33 121.9	

โครงการ	Britania	Khukhot	Station 21-1-63.2 138 750.0 52 306.6	 86 443.4	 40.9% 	มกราคม	2563 48 283.6 4   22.9

โครงการ	The	Origin	Phahol	-	Saphanmai 3-3-60.6 536 1,225.1 377 928.9 159 296.2	 75.8% มิถู่นิายนิ	2563 367 901.6 10   27.3			

สถูานิะการขาย	และการโอนิกรรมสิทธ์ิุของโครงการของบริษััทฯ	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�	(ต�อ)
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(ไร่-งาน-ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ�

จำานวนห้อง
ทั�งหมด

จำานวนห้อง
ขายแล้ว

จำานวนห้อง
คงเหลือรอขาย ร้อยละความ

คืบหน้า
การขาย

เดือน/ปี ที่โอนกรรมสิทธิ� 
หรือคาดว่าจะโอน

กรรมสิทธิ�

จำานวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ�แล้ว

จำานวนห้องคงเหลือรอโอน
กรรมสิทธิ�

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท

Ready to Move

โครงการ	Knightsbridge	Prime	Ratchayothin 2-0-34.0 333 1,660.0 317 1,569.7 16 90.3 94.6% ม่นิาคม	2563 310 1,530.1 7 39.6

โครงการ	Knightsbridge	Prime	On	Nut 2-1-72.0 600 2,600.0 351 1,501.0 249 1,099.0 57.7% กรกฎาคม	2563 323 1,395.4 28 105.7

โครงการ	Knightsbridge	Collage	Ramkhamhaeng 4-0-11.9 682 2,054.0 596 1,795.9 86 258.1 87.4% ม่นิาคม	2563 574 1,719.1 22 76.9

โครงการ	Knightsbridge	Kaset	Society 2-0-79.6 332 1,300.0 228 864.8 104 435.2 66.5% ธุันิวาคม	2563 84 318.2 144 546.6

โครงการ	Knightsbridge	Space	Ratchayothin 2-2-74.1 488 2,800.0 396 2,294.9 92 505.1 82.0% ธุันิวาคม	2563 126 727.3 270 1,567.5

โครงการ	Knightsbridge	Collage	Sukhumvit	107 1-1-50.8 304 1,050.0 165 578.1 139 471.9 55.1% กรกฎาคม	2563 157 547.7 8 30.4

โครงการ	Kensington	Rayong	1 3-0-92.5 352 600.0 184 351.2 168 248.8 58.5% ธุันิวาคม	2563 74 138.7 110 212.5

โครงการ	Kensington	Rayong	2 2-3-49.5 346 600.0 182 326.9 164 273.1 54.5% ธุันิวาคม	2563 47 83.5 135 243.4

โครงการ	The	Origin	Sukhumvit	105 8-0-36.5 673 1,350.0 518 1,106.1 155 243.9 81.9% ธุันิวาคม	2563 262 554.4 256 551.7

โครงการ	Grand	Britania	Wongwaen	Ramintra 65-2-75.4 278 1,900.0 28 202.0 250 1,698.0 10.6% ม่นิาคม	2563 21 145.8 7 56.2

โครงการ	Britania	Saimai 36-2-11.9 297 1,400.0 56 240.4 241 1,159.6 17.2% ม่นิาคม	2563 43 176.3 13 64.1

โครงการ	Brighton	Khukot	Station 20-1-58.0 224 750.0 31 112.7 193 637.3 15.0% ธุันิวาคม	2563 1 3.3 30 109.4

สถูานิะการขาย	และการโอนิกรรมสิทธ์ิุของโครงการของบริษััทฯ	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�	(ต�อ)
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(ไร่-งาน-ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ�

จำานวนห้อง
ทั�งหมด

จำานวนห้อง
ขายแล้ว

จำานวนห้อง
คงเหลือรอขาย ร้อยละความ

คืบหน้า
การขาย

เดือน/ปี ที่โอนกรรมสิทธิ� 
หรือคาดว่าจะโอน

กรรมสิทธิ�

จำานวนห้องที่โอน
กรรมสิทธิ�แล้ว

จำานวนห้องคงเหลือรอโอน
กรรมสิทธิ�

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท

On going project

โครงการ	Knightsbridge	Sukhumvit	–	Thepharak 1-3-54.0 475 1,300.0 278 845.0 197 455.0 65% ไตรมาส	2	2564 - - 278 845.0

โครงการ	The	Origin	Ram	209	Interchange 4-0-87.0 1,011 2,050.0 928 1,896.6 83 153.4 93% ไตรมาส	1	2565 - - 928 1,896.6

โครงการ	The	Origin	Ladprao	15 1-1-6.0 163 400.0 118 267.4 45 132.6 67% ไตรมาส	2	2565 - - 118 267.4

โครงการ	The	Origin	Ratchada	–	Ladprao 1-03-32.0 209 750.0 198 705.7 11 44.3 94% ไตรมาส	1	2564 - - 198 705.7

โครงการ	The	Origin	Ramintra	83	Station 6-03-91.0 882 2,000.0 492 1,141.3 390 858.7 57% ไตรมาส	1	2564 - - 492 1,141.3

โครงการ	The	Origin	Onnut 2-3-23.0 399 700.0 311 556.5 88 143.5 79% ไตรมาส	2	2565 - - 311 556.5

	โครงการ	The	Origin	Sukhumvit	Sailuat	E22 3-2-0.0 998 1,600.0 273 421.2 725 1,178.8 26% ไตรมาส	1	2566 - - 273 421.2

โครงการ	The	Origin	Plug&Play	Ramintra 4-0-21.5 679 2,000.0 141 456.0 538 1,544.0 23% ไตรมาส	2	2566 - - 141 456.0

โครงการ	Knightsbridge	Space	Rama	IX 2-0-47.8 325 2,300.0 211 1,553.8 114 746.2 68% ไตรมาส	1	2564 - - 211 1,553.8

โครงการ	Park	Origin	Phayathai 2-1-36.3 550 4,600.0 331 2,792.7 219 1,807.3 61% ไตรมาส	3	2564 - - 331 2,792.7

โครงการ	Park	Origin	Thonglor 6-0-18.5 1,182 12,000.0 939 9,116.5 243 2,883.5 76% ไตรมาส	1	2565 - - 939 9,116.5

โครงการ	Park	Origin	Chula	Samyan 2-0-94.2 501 4,600.0 495 4,474.3 6 125.7 97% ไตรมาส	2	2565 - - 495 4,474.3

โครงการ	Park	Origin	Ratchathewi 1-2-34.5 266 3,000.0 250 2,861.1 16 138.9 95% ไตรมาส	2	2565 - - 250 2,861.1

สถูานิะการขาย	และการโอนิกรรมสิทธ์ิุของโครงการของบริษััทฯ	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�	(ต�อ)
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On going project

โครงการ	SOHO	Bangkok	Ratchada 1-2-28.0 341 1,700.0 190 1,053.7 151 646.3 62% ไตรมาส	3	2566 - - 190 1,053.7

โครงการ	Knightsbridge	Space	Sukhumvit	Rama4	 1-2-45.2 381 2,400.0 367 2,329.9 14 70.1 97% ไตรมาส	1	2567 - - 367 2,329.9

โครงการ	Notting	Hill	Rayong 2-2-67.1 538 1,200.0 223 596.0 315 604.0 50% ไตรมาส	4	2564 - - 223 596.0

โครงการ	Belgravia	Exclusive	Pool	Villa	Bangna	Rama9 23-3-97.0 65 1,800.0 2 50.0 63 1,750.0 3% ไตรมาส	1	2564 - - 2 50.0

โครงการ	Brighton	Bangna	KM	26 9-0-53.4 99 350.0 12 44.0 87 306.0 13% ไตรมาส	1	2564 - - 12 44.0

โครงการ	VVIP	Presale	 - - 120 380.6

รวม - 32,877 126,578.0 25,583 94,890.7 7,414 32,067.9 - - 18,516 59,056.2 7,067 35,834.5

สถูานิะการขาย	และการโอนิกรรมสิทธ์ิุของโครงการของบริษััทฯ	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�	(ต�อ)

The	Origin	Sukhumvit	105
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

2. ธุุรกิจใหุ้้บริการที่่�เก่�ยวเนื�องกับธุุรกิจอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์

	 บริษััทฯ	 ยังให้บริการท่�เก่�ยวเน่ิ�องกับธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์ผู้�านิบริษััทย�อย	 ค่อ	พื่รีโม	 เซื่อร์วิส	 โซื่ลูชั�นิ	 โดำยให้บริการท่�เก่�ยวเน่ิ�องกับการบริหารนิิติบ่คคลอาคารช่ดำรวมถูึงธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์อ่�นิๆ	ทั�งนิ่�	 พื่รีโม	 เซื่อร์วิส	 โซื่ลูชั�นิ	 ม่
บริษััทย�อย	อ่ก	6	บริษััท	ค่อ
 (1) พัรีโม เรียลเต้อร์	ดำำาเนิินิธุ่รกิจัให้บริการเป็นิตัวแทนิการขายและบริการจััดำหาผูู้้เช�าห้องช่ดำ	(ลูกค้าต�างชาติ)
 (2) อูโน่ เซอร์วิส่	ให้บริการแม�บ้านิ	ช�างซื่�อมบำาร่ง	และ	บริการซื่ักอบรีดำ	เพื่่�อสามารถูตอบสนิองความต้องการลูกค้าไดำ้อย�างครบถู้วนิ	ซื่ึ�งเป็นิหนิึ�งในิกลย่ทธุ์ดำ้านิการบริการหลังการขายของบริษััทฯ
 (3) พัรีโม เมเนจเม้นที่์	ทำาหนิ้าท่�บริหารนิิติบ่คคลอาคารช่ดำ
 (4) ยูไนเต้็ดำ โปรเจคต้์ แมเนจเมนที่์	ดำำาเนิินิธุ่รกิจัให้คำาปรึกษัาและควบค่มงานิดำ้านิการก�อสร้าง
 (5) พัรีโม เดำคคอร์	ดำำาเนิินิธุ่รกิจัให้บริการตกแต�งภายในิ	ขนิย้ายสิ�งของ	เฟัอร์นิิเจัอร์	รวมทั�งของใช้ภายในิบ้านิ	และบริการปรับปร่งซื่�อมแซื่มท่�พื่ักอาศัย
 (6) คราวน์ เรส่ซิเดำนซ์	เป็นิบริษััทท่�จััดำตั�งขึ�นิเพื่่�อให้บริการบริหารจััดำการอาคารช่ดำระดัำบลักชัวรี�
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(2.) การต้ลาดำและการแข่งขัน
(ก.) การที่ำาการต้ลาดำของผลิต้ภัณฑ์์และบริการที่่�ส่ำาคัญ
 กลยุที่ธุ์และนโยบายที่างการต้ลาดำและข้อไดำ้เปรียบในการแข่งขันของบริษัที่ฯ
	 บริษััทฯ	เช่�อว�าบริษััทฯ	ม่กลย่ทธุ์และนิโยบายทางการตลาดำและข้อไดำ้เปรียบในิการแข�งขันิท่�สำาคัญ	ดำังนิ่�

 ที่ำาเลที่่�ต้ั�งของโครงการ 
	 บริษััทฯ	 ให้ความสำาคัญกับทำาเลท่�ตั�งของโครงการเป็นิลำาดำับต้นิๆ	 ในิการพื่ัฒนิาโครงการท่กโครงการของ
	 บริษััทฯ	เน่ิ�องจัากทำาเลท่�ตั�งของโครงการถู่อเป็นิปัจัจััยหลักท่�สำาคัญท่�ส่ดำของธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์	โดำยเฉัพื่าะ
	 อย�างยิ�งสำาหรับโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยม	ทั�งนิ่�	 ทำาเลท่�ตั�งโครงการต้องใกล้แหล�งคมนิาคมท่�สำาคัญและเดิำนิทาง
	 สะดำวก	โดำยบริษััทฯ	เล่อกทำาเลท่�ตั�งโครงการท่�ใกล้สถูานิ่ขนิส�งมวลชนิระบบรางในิเขตรอบนิอกกร่งเทพื่มหานิคร
	 และปริมณฑ์ล	 ซื่ึ�งเป็นิปัจัจััยหลักในิการตัดำสินิใจัซื่่�อท่�อยู�อาศัยของผูู้้บริโภคในิย่คปัจัจัุบันิ	 จัึงเป็นิทำาเลท่�ม่การ
	 เติบโตของความต้องการท่�อย่�อาศัยสูง	 บริษััทฯ	 ยังขยายการพัื่ฒนิาโครงการไปยังพื่่�นิท่�ท่�ม่ศักยภาพื่แห�งใหม�	
	 และพื่่�นิท่�ใกล้นิิคมอ่ตสาหกรรม	เนิ่�องจัากเป็นิแหล�งงานิค่ณภาพื่สูงจัากโรงงานิอ่ตสาหกรรมซื่ึ�งเนิ้นิการผู้ลิตเพื่่�อ
	 การส�งออกอันิเป็นิปัจัจััยพื่่�นิฐานิของประเทศ	และการขยายตัวของนิิคมอ่ตสาหกรรมต�างๆ	ทั�วประเทศ	ส�งผู้ลให้
	 พื่่�นิท่�ดำังกล�าวม่แนิวโนิ้มความต้องการท่�อยู�อาศัยและกำาลังซ่ื่�อเพื่่�มสูงขึ�นิ	บริษััทฯ	จัึงม่แผู้นิในิการพัื่ฒนิาโครงการ
	 อสังหาริมทรัพื่ย์	 บริเวณพื่่�นิท่�ใกล้กับนิิคมอ่ตสาหกรรม	 โดำยเฉัพื่าะพื่่�นิท่�โครงการเขตพื่ัฒนิาพื่่เศษัภาคตะวันิ
	 ออก(EEC)

 การออกแบบโครงการที่่�ม่เอกลักษณ์เฉพัาะ (Unique Design) ภายใต้้แบรนดำ์สิ่นค้าต้่างๆ 
	 บริษััทฯ	ให้ความสำาคัญกับการออกแบบโครงการเป็นิอย�างมาก	โดำยแต�ละโครงการจัะม่รูปแบบท่�เป็นิเอกลักษัณ์
	 เฉัพื่าะตัว	 (Unique	Design)	 ม่ความเป็นิเอกลักษัณ์และเนิ้นิให้แต�ละโครงการม่ความโดำดำเดำ�นิ	 นิ�าดำึงดำูดำต�อ
	 ลูกค้า	 โดำยตั�งใจัท่�จัะมอบประสบการณ์และม่มมองใหม�ๆ	 ให้กับลูกค้า	 โดำยการนิำา	 LIFE	 STYLE	 ของกล่�ม
	 ลูกค้าและธุรรมชาติ	 มาผู้นิวกกับบริบทของความเป็นิเม่อง	 LOCATION	ต�างๆ	 ภายใต้แนิวคิดำ	 EMPARTHY	
	 สร้างมาตรฐานิเหนิ่อความคาดำหมาย	ดำ้วยการคำานิึงถูึงและใส�ใจัในิท่กความรู้สึกของลูกค้าเป็นิพื่่�นิฐานิ

 นวัต้กรรมการออกแบบหุ้้องชุุดำเพั้�อการใชุ้ประโยชุน์ของพั้�นที่่�ใชุ้ส่อยสู่งสุ่ดำ (Unit Plan Innovation) 
	 บริษััทฯ	 คำานิึงถูึงการใช้ประโยชนิ์ของพื่่�นิท่�ใช้สอยสูงส่ดำของห้องช่ดำในิแต�ละโครงการ	 โดำยท่มออกแบบของ
	 บริษััทฯ	 ไดำ้พื่ัฒนิา	 และออกแบบห้องช่ดำพื่ักอาศัยให้สามารถูใช้ประโยชนิ์จัากพื่่�นิท่�ห้องช่ดำไดำ้อย�างสูงส่ดำ	
	 และตอบสนิองความต้องการของตลาดำ	 และลูกค้ามากยิ�งขึ�นิ	 การสร้างสรรค์งานิออกแบบท่�แตกต�างและ
	 เหมาะสมกับบริบทของแต�ละพื่่�นิท่�	 โดำยม่การนิำานิวัตกรรมและเทคโนิโลย่ใหม�ๆ	 ในิการอยู�อาศัยมาปรับใช้
	 ให้ เหมาะสม	 โดำยคำานิึงประสบการณ์ท่�ลูกค้าจัะไดำ้รับ	 (USER	 EXPERIENCE)	 ทั�งในิเรื�อง	 Function,

	 Design	 และ	 Life	 Style	 ทำาให้สามารถูใช้ประโยชนิ์จัากพื่่�นิท่�ต�างๆ	 ทั�งภายในิห้องช่ดำพื่ักอาศัย	 และพื่่�นิท่�
	 ส�วนิกลางต�างๆ	ภายในิโครงการไดำ้อย�างค่้มค�า	

	 ซื่ึ�งภายในิห้องช่ดำพัื่กอาศัยไดำ้นิำาแนิวความคิดำ	LUXEMORE	ซื่ึ�งเป็นิแนิวคิดำในิการพัื่ฒนิารูปแบบและฟัังค์ชั�นิของ
	 เฟัอร์นิิเจัอร์ต�างๆ	ภายในิห้องให้ ไดำ้ประโยชนิ์มากท่�ส่ดำ	โดำยวิเคราะห์จัากพื่ฤติกรรมประจัำาวันิของกล่�มลูกค้า	ซื่ึ�ง
	 เป็นิแนิวคิดำและนิวัตกรรมท่�ทางบริษััท	โนิมูระ	เรียล	เอสเตท	ดำ่เวลล็อปเมนิท์	จัำากัดำ	(JV	Partner)	ใช้ ในิการพื่ัฒนิา
	 โครงการเช�นิกันิ	อย�างการใช้เฟัอร์นิิเจัอร์ท่�ม่ฟัังค์ชั�นิท่�ทำาให้การใช้งานิไดำ้สะดำวก	และครบถู้วนิ	เช�นิ	-	ช่ดำครัว	ท่�ม่
	 ตู้แขวนิม่ส�วนิเก็บกระดำาษัชำาระท่�เป็นิส�วนิหนิึ�งของตู้	 (TISSUE	PAPER	STORAGE)	 และท่�วาง	 IPAD	 (IPAD	
	 STAND)	ให้ลูกค้าฝ่ึกทำาอาหาร	หรือ	ดูำรายการต�างๆ	ไดำ้	ในิขณะทำาอาหาร	-	ตู้เก็บของ	ตู้เก็บรองเท้า	ท่�ออกแบบ
	 ให้ท่�เก็บรองเท้า	 เป็นิ	STOOL	 ไดำ้ ในิตัว	สำาหรับนิั�งใส�รองเท้า	 และใช้เป็นิฐานิให้ลูกค้าขึ�นิหยิบของบนิชั�นิวางท่�อยู�
	 สูงไดำ้สะดำวกมากขึ�นิ	 ซื่ึ�งนิอกจัากรายละเอ่ยดำของเฟัอร์นิิเจัอร์ภายในิห้องช่ดำพื่ักอาศัย	พื่่�นิท่�และฟัังค์ชั�นิภายในิ
	 ห้องยังเป็นิงานิท่�ทางบริษััทฯ	คิดำค้นิและพัื่ฒนิาอยู�ตลอดำเวลา	 เพื่่�อให้ลูกค้ารู้สึกถูึงความค่้มค�ามากท่�ส่ดำ	การ
	 เพื่่�มพื่่�นิท่�ใช้สอยในิทางสูง	 และนิำาพื่่�นิท่�เล็กๆ	มาเป็นิฟัังค์ชั�นิในิการเก็บของ	 ซื่ึ�งไดำ้พื่ัฒนิามาเป็นิห้องแบบ	DUO	
	 SPACE,	การม่ห้องเอนิกประสงค์ท่�สามารถูเป็นิห้องนิอนิเล็กหรือห้องทำางานิไดำ้	 ในิห้องพื่่�นิท่�ประมาณ	30-33	
	 ตารางเมตร	ซื่ึ�งค่อห้องในิรูปแบบ	ONE	BED	PLUS	หรือแม้แต�ห้องเพื่ดำานิสูง	3	เมตรปกติ	ก็สามารถูม่พื่่�นิท่�ใช้
	 สอยเพื่่�มเติมไดำ้	โดำยใช้แนิวคิดำของ	DUO	SPACE	มาพื่ัฒนิาต�อ	เช�นิห้อง	ขนิาดำ	28	ตารางเมตร	ท่�โครงการ	PARK	
	 ORIGIN	PHAYATHAI	 ซื่ึ�งม่รูปแบบห้อง	ONE	BED	PLUS	 และ	DUO	SPACE	 เป็นิห้องท่�เป็นิเอกลักษัณ์ของ
	 บริษััทฯ	ไดำ้กลายเป็นิต้นิแบบของห้องช่ดำพัื่กอาศัยท่�ในิวงการอสังหาริมทรัพื่ย์นิำาไปใช้ ในิการพื่ัฒนิาโครงการ

 การเจาะกลุ่มลูกค้าดำ้วยกลยุที่ธุ์น่านนำ�าส่่นำ�าเงิน (Blue Ocean Strategy)
	 บริษััทฯ	ม่นิโยบายการเจัาะกล่�มลูกค้าเป้าหมาย	 เพื่่�อสร้างโอกาสทางธุ่รกิจัดำ้วยกลย่ทธุ์นิ�านินิำ�าส่นิำ�าเงินิ	 (Blue
	 	Ocean	Strategy)	 ซื่ึ�งเป็นิกลย่ทธุ์ท่�กำาหนิดำขึ�นิมาเพื่่�อหล่กเล่�ยงการแข�งขันิในิตลาดำหรืออ่ตสาหกรรมอสังหา
	 ริมทรัพื่ย์แบบดำั�งเดำิมโดำยบริษััทฯ	จัะพื่ัฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์ขึ�นิมาโดำยใช้นิวัตกรรม	(Innovation)	หรือความคิดำสร้าง
	 สรรค์ใหม�ๆ	เพื่่�อสร้างความแตกต�างทางดำ้านิผู้ลิตภัณฑ์์	และสร้างความไดำ้เปรียบทางการแข�งขันิ

	 จัากกลย่ทธุ์ดำังกล�าว	บริษััทฯ	 จัึงม่�งเนิ้นิการสร้างความแตกต�างทางดำ้านิผู้ลิตภัณฑ์์	 โดำยการออกแบบรูปแบบ
	 โครงการท่�เป็นิเอกลักษัณ์เฉัพื่าะตัว	(Unique	Design)	ม่ความโดำดำเดำ�นิ	นิ�าดำึงดำูดำต�อลูกค้า	เพื่่�อสร้างความแตก
	 ต�างจัากโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมท่�ม่อยู�ในิตลาดำอสังหาริมทรัพื่ย์	ณ	ปัจัจัุบันิ	 รวมทั�ง	 การขยายการพื่ัฒนิา
	 โครงการของบริษััทฯ	ไปยังพื่่�นิท่�ท่�ยังไม�ม่ผูู้้ประกอบการใดำเข้าไปพัื่ฒนิาโครงการ	เพื่่�อสร้างตลาดำใหม�	และสร้าง
	 กล่�มลูกค้าเป้าหมายใหม�ๆ	 เป็นิต้นิ	 ส�งผู้ลให้บริษััทฯ	 ประสบความสำาเร็จัจัากกลย่ทธุ์ดำังกล�าวเป็นิอย�างมาก
	 อันิเห็นิไดำ้จัากการตอบรับจัากกล่�มลูกค้าเป้าหมายเป็นิอย�างดำ่จัากโครงการท่�ผู้�านิมา
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 นิอกจัากนิ่�	 บริษััทฯ	 ยังให้ความสำาคัญกับกล่�มลูกค้าชาวต�างชาติเป็นิอย�างยิ�งซื่ึ�งเห็นิว�าเป็นิกล่�มลูกค้าท่�ม่
	 ศักยภาพื่ในิการเติบโต	เช�นิ	กล่�มลูกค้าชาวญ่�ป่่นิ	จัีนิ	ไต้หวันิ	และกล่�มลูกค้าชาวสิงคโปร์	ท่�ม่แนิวโนิ้มการซื่่�อและ
	 การลงท่นิอสังหาริมทรัพื่ย์ในิประเทศไทยเป็นิจัำานิวนิมาก	รวมทั�งลูกค้าจัากกล่�มประชาคมเศรษัฐกิจัอาเซื่่ยนิ	โดำย
	 บริษััทฯ	ไดำ้ทำาการตลาดำเชิงร่ก	โดำยจััดำตั�งแผู้นิกงานิขายลูกค้าต�างประเทศ	ซื่ึ�งม่หนิ้าท่�รับผู้ิดำชอบดำูแลลูกค้าต�าง
	 ชาติตลอดำจันิติดำต�อประสานิงานิตัวแทนิขายต�างชาติ	เพื่่�อให้เข้าถูึง	และสามารถูทำาการตลาดำในิต�างประเทศไดำ้
	 โดำยตรง	ส�วนิท่มขายและท่มการตลาดำซื่ึ�งประจัำาอยู�ตามสำานิักงานิขายโครงการต�างๆ	ของบริษััทฯ	ม่ความสามารถู
	 ในิการส่�อสารไดำ้ทั�งภาษัาญ่�ป่่นิ	และภาษัาอังกฤษั	เป็นิอย�างดำ่	เพื่่�อรองรับลูกค้าชาวต�างชาติท่�ม่ความสนิใจั	โดำย
	 บริษััทฯ	 จััดำให้ม่การฝ่ึกอบรมความรู้ทางดำ้านิภาษัาญ่�ป่่นิ	 ภาษัาจัีนิ	 และภาษัาอังกฤษัให้แก�ท่มขายและท่มการ
	 ตลาดำของบริษััทฯ	อย�างสมำ�าเสมอ

 การวางแผนการขายแบบเป็นที่่มและเป็นระบบ 
	 บริษััทฯ	ม่กลย่ทธุ์แผู้นิการขายแบบเป็นิท่ม	โดำยเม่�อลูกค้าเข้ามาเย่�ยมชมโครงการ	จัะม่ท่มขายและท่มการตลาดำ
	 ร�วมกันินิำาเสนิอข้อมูลโครงการแก�ลูกค้า	โดำยเริ�มต้นิจัากเจั้าหนิ้าท่�การตลาดำจัะเป็นิผูู้้อธุิบายแนิวคิดำ	รูปลักษัณ์	
	 สไตล์	ของโครงการ	เพื่่�อจัูงใจัให้ลูกค้าม่ความรู้สึกร�วม	และอยากเป็นิเจั้าของ	ต�อมาเจั้าหนิ้าท่�ขาย	และผูู้้จััดำการ
	 ขายของโครงการนิั�นิจัะเข้ามานิำาเสนิอข้อมูลโครงการ	เช�นิ	ขนิาดำพื่่�นิท่�ห้อง	ราคาห้องช่ดำ	เป็นิต้นิ	เพื่่�อปิดำการขาย
	 กับลูกค้ารายดำังกล�าวซื่ึ�งหากเปรียบเท่ยบกับกรณ่ท่�ม่เจั้าหนิ้าท่�ขายเพื่ียงคนิเดำ่ยว	บริษััทฯ	อาจัม่ความเส่�ยงท่�
	 ลูกค้าไม�พื่อใจัการบริการของเจั้าหนิ้าท่�ขายดำังกล�าว	 และทำาให้บริษััทฯ	 เส่ยโอกาสในิการขาย	 หรือในิกรณ่ท่�
	 บริษััทฯ	ต้องพื่ึ�งพื่่งเจั้าหนิ้าท่�ขายคนิใดำคนิหนิึ�งเป็นิพื่่เศษั	อาจัทำาให้บริษััทฯ	เส่ยลูกค้าหากเจั้าหนิ้าท่�ดำังกล�าวลา
	 ออกไป	ดำังนิั�นิ	นิโยบายแผู้นิการขายแบบเป็นิท่มดำังกล�าวถู่อเป็นิหนิึ�งในิจัุดำแข็งของบริษััทฯ	ซื่ึ�งสามารถูช�วยเพื่่�ม
	 อัตราส�วนิความสำาเร็จั	(Success	Rate)	ในิการปิดำการขายกับลูกค้าไดำ้อย�างม่ประสิทธุิภาพื่

 ลูกค้าส่ัมพัันธุ์ (Customer Centric) และบริการหุ้ลังการขาย
	 เพื่่�อเป็นิการสร้างความมั�นิใจัให้กับลูกค้าท่�กำาลังตัดำสินิใจัในิการซ่ื่�อห้องช่ดำของบริษััทฯ	 บริษััทฯ	 จัึงจััดำ
	 ให้ม่บริการหลังการขายในิหลายดำ้านิ	เช�นิ	การรับประกันิค่ณภาพื่ของห้องช่ดำหลังจัากวันิท่�โอนิกรรมสิทธ์ิุ	การ
	 อำานิวยความสะดำวกในิการติดำต�อขอสินิเช่�อท่�อยู�อาศัยกับสถูาบันิการเงินิ	ซื่ึ�งนิอกจัากจัะช�วยอำานิวยความสะดำวก
	 ให้ลูกค้าแล้ว	ยังช�วยให้บริษััทฯ	สามารถูวางแผู้นิการโอนิห้องช่ดำในิอนิาคตไดำ้อย�างม่ประสิทธุิภาพื่

	 บริษััทฯ	ไดำ้จััดำตั�งฝ่่ายลูกค้าสัมพื่ันิธุ์	(Customer	Centric)	เพื่่�อม่�งเนิ้นิการสร้างความพื่อใจัสูงส่ดำแก�ลูกค้า	โดำย
	 ฝ่่ายดำังกล�าวจัะช�วยอำานิวยความสะดำวกให้แก�ลูกค้าของบริษััทฯ	 ตั�งแต�ขั�นิตอนิ	 การขอสินิเช่�อท่�อยู�อาศัยกับ
	 สถูาบันิการเงินิ	การตรวจัรับมอบห้องช่ดำ	การโอนิกรรมสิทธุ์ห้องช่ดำ	ตลอดำจันิการให้บริการหลังการขาย	(After	
	 Sale	Service)	อ่�นิๆ	เช�นิ	การบริการให้คำาปรึกษัาในิการตกแต�งห้องช่ดำ	

	 และการช�วยประสานิงานิในิการจััดำหาผูู้้บริการตกแต�งภายในิ	 เป็นิต้นิ	นิอกจัากนิ่�	บริษััทฯ	 เล็งเห็นิความสำาคัญ
	 ของลูกค้าปัจัจัุบันิท่�เคยซื่่�อห้องช่ดำกับทางบริษััทฯ	บริษััทฯ	 จัึงให้สิทธุิพื่่เศษัในิการจัองซื่่�อโครงการท่�บริษััทฯ	 จัะ
	 พื่ัฒนิาแก�ลูกค้าเดำิมของบริษััทฯ	ก�อนิการเปิดำขายโครงการอย�างเป็นิทางการ	เพื่่�อเป็นิการสร้างสัมพัื่นิธุ์อันิดำ่ในิ
	 ระยะยาว	ส�งผู้ลให้ลูกค้าหลายรายจัะเป็นิลูกค้าท่�ไดำ้รับการบอกต�อจัากลูกค้าท่�เคยซื่่�อห้องช่ดำของบริษััทฯ	

	 นิอกจัากนิ่�	บริษััทฯ	ให้บริการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัหลัก	โดำยไดำ้ดำำาเนิินิการผู้�านิบริษััทย�อยของบริษััทฯ	ค่อ	กล่�มบริษััท	
	 พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	ซื่ึ�งให้บริการจััดำหาผูู้้เช�าหรือผูู้้ซื่่�อห้องช่ดำแก�ลูกค้า	บริการรับจั้างบริหารโครงการนิิติบ่คคล
	 อาคารช่ดำเพื่่�อให้ทางบริษััทฯ	ไดำ้ตอบสนิองความต้องการของลูกค้า	และสามารถูบริการลูกค้าหลังโอนิกรรมสิทธ์ิุ
	 ไดำ้อย�างรวดำเร็ว	 ซื่ึ�งสร้างความพื่ึงพื่อใจัให้กับลูกค้า	 เพื่่�อให้เป็นิลูกค้าอย�างต�อเน่ิ�องสำาหรับโครงการอ่�นิๆ	 ในิ
	 อนิาคต

 การกำาหุ้นดำราคาขาย 
	 บริษััทฯ	ม่นิโยบายกำาหนิดำราคาขายโดำยพื่่จัารณาจัากกล่�มลูกค้าเป้าหมาย	ทำาเลท่�ตั�ง	ต้นิท่นิท่�ดำินิ	 และการก�อ
	 สร้างโครงการ	โดำยบริษััทฯ	จัะกำาหนิดำราคาขายห้องช่ดำเบ่�องต้นิ	ตั�งแต�ช�วงการศึกษัาความเป็นิไปไดำ้ของโครงการ
	 ในิเบ่�องต้นิ	และจัะกำาหนิดำราคาขายจัริงเม่�อเปิดำขายโครงการ	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	กำาหนิดำราคาขายแต�ละหนิ�วยแตกต�าง
	 กันิโดำยขึ�นิอยู�กับจัำานิวนิชั�นิ	 ตำาแหนิ�งท่�ตั�งของห้อง	 และทัศนิ่ยภาพื่ของห้องช่ดำ	 รวมถูึงระยะเวลาในิการเปิดำขาย
	 โครงการ	ไดำ้แก�	ช�วงเปิดำขายก�อนิการก�อสร้าง	ช�วงการก�อสร้าง	และช�วงโครงการแล้วเสร็จั	โดำยม่สัดำส�วนิในิการ
	 ขายเฉัล่�ยประมาณร้อยละ	60	25	และ	15	ของมูลค�าโครงการ		

	 อย�างไรก็ดำ่	 ราคาขายของแต�ละโครงการจัะเป็นิราคาท่�สามารถูแข�งขันิไดำ้เม่�อเปรียบเท่ยบกับโครงการของผูู้้
	 ประกอบการอ่�นิในิทำาเลท่�ตั�งใกล้เค่ยงกันิ	โดำยบริษััทฯ	คำานิึงถูึงราคาขายต�อห้องท่�เหมาะสมกับกำาลังซื่่�อของลูกค้า	
	 การออกแบบพื่่�นิท่�ห้องท่�เหมาะสมกับความค่้มค�ากับสิ�งท่�ลูกค้าจัะไดำ้รับ	รวมไปถูึงการรักษัาระดำับกำาไรของ
	 บริษััทฯ	ให้อยู�ในิระดัำบท่�เหมาะสมตามท่�บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำนิโยบายไว้

 การส่่งมอบงานไดำ้ต้รงต้ามระยะเวลาที่่�กำาหุ้นดำ 
	 เพื่่�อให้บริษััทฯ	ม่ความมั�นิใจัว�าการก�อสร้างโครงการจัะเป็นิไปตามมาตรฐานิการก�อสร้างท่�ถููกต้องครบถู้วนิตาม
	 แบบท่�ตกลงไว้	และสามารถูส�งมอบห้องช่ดำให้แก�ลูกค้าไดำ้ทันิตามเวลา	บริษััทฯ	ไดำ้ว�าจั้างบริษััทรับเหมาก�อสร้าง
	 ท่�ม่ประสบการณ์ทำางานิร�วมกับบริษััทฯ	 ไดำ้เป็นิอย�างดำ่	 รวมทั�งบริษััทฯ	 ไดำ้ว�าจั้างบริษััทท่�ปรึกษัาทางดำ้านิการ
	 ก�อสร้าง	 (Construction	Management)	 มาทำาหนิ้าท่�ควบค่มดำูแลเรื�องค่ณภาพื่	 และการควบค่มการทำางานิ
	 ก�อสร้างของผูู้้รับเหมาในิแต�ละโครงการอย�างใกล้ชิดำ	ทำาให้การพื่ัฒนิาโครงการท่�ผู้�านิมาของบริษััทฯ	สามารถู
	 ส�งมอบงานิให้ลูกค้าไดำ้ตรงตามระยะเวลาท่�กำาหนิดำไว้	 ซื่ึ�งทำาให้บริษััทฯ	 สามารถูบริหารการเงินิและต้นิท่นิการ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 ก�อสร้างไดำ้อย�างม่ประสิทธุิภาพื่	และสามารถูสร้างความพื่ึงพื่อใจัให้กับลูกค้าของบริษััทฯ	ไดำ้เป็นิอย�างดำ่	

 กลยุที่ธุ์การวางภาพัลักษณ์บริษัที่ฯ 
	 บริษััทฯ	 วางภาพื่ลักษัณ์และตำาแหนิ�งทางการตลาดำของบริษััทฯ	 อย�างชัดำเจันิโดำย	 บริษััทฯ	 เนิ้นิการพื่ัฒนิา
	 อสังหาริมทรัพื่ย์ประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยมติดำสถูานิ่ขนิส�งมวลชนิระบบรางในิรอบนิอกกร่งเทพื่มหานิคร	 และ
	 ปริมณฑ์ลท่�ม่เอกลักษัณ์เฉัพื่าะทางดำ้านิรูปแบบของโครงการท่�โดำดำเดำ�นิ	 โดำยนิำาจัุดำเดำ�นิของสถูานิท่�สำาคัญต�างๆ
	 	ทั�วโลก	 เช�นิ	สถูาปัตยกรรม	นิวัตกรรมและความคิดำสร้างสรรค์ใหม�ๆ	 เข้ามาผู้สมผู้สานิและประย่กต์ใช้กับการ
	 ดำำาเนิินิช่วิตของคนิเม่องย่คใหม�ไดำ้เป็นิอย�างดำ่	 ทำาให้ลูกค้าจัดำจัำาช่�อบริษััท	 ”Origin”	 ว�าเป็นิบริษััทฯ	ผูู้้พื่ัฒนิา
	 อสังหาริมทรัพื่ย์ท่�ให้ความค่้มค�าต�อการซื่่�อห้องช่ดำเพื่่�ออยู�อาศัย	 หรือเพื่่�อการลงท่นิอย�างแท้จัริง	 และการเข้า
	 พื่ัฒนิาโครงการในิพื่่�นิท่�ใหม�	(Virgin	Area)	ท่�ยังไม�ม่โครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมมากนิัก	โดำยพื่่จัารณาจัากศักยภาพื่
	 ของพื่่�นิท่�	และกำาลังซื่่�อของประชากรท่�อยู�อาศัยในิบริเวณนิั�นิ	รวมถูึงการพื่ัฒนิารูปลักษัณ์เฉัพื่าะให้ตรงตามกล่�ม
	 ลูกค้าเป้าหมายไดำ้อย�างชัดำเจันิ

	 ทั�งนิ่�บริษััทฯ	ม่กลย่ทธุ์ในิการสร้างภาพื่ลักษัณ์ของบริษััทฯ	ในิระยะต�อไปดัำงนิ่�	
	 1.	ม่�งเนิ้นิการพัื่ฒนิาโครงการในิแบรนิดำ์สินิค้า	5	แบรนิดำ์หลัก	ในิการพัื่ฒนิาจัากนิ่�	ค่อ	Kensington	(ระดัำบกลาง),
	 	Notting	Hill	(ระดำับกลาง-กลางบนิ),	The	Origin	(ระดำับกลาง-กลางบนิ),	Knightsbridge	(ระดัำบกลางบนิ-บนิ)
	 	และ	Park	Origin	(ระดำับบนิ)	โดำยในิระยะต้นินิ่�ยังจัะพื่ัฒนิาในิ	5	แบรนิดำ์หลักตามท่�กล�าวมาข้างต้นิ	ดำ้วยการเพื่่�ม
	 จัำานิวนิโครงการในิทำาเลต�างๆ	และขยายไปในิทำาเลใหม�ๆ	เพื่่�มขึ�นิ	

	 2.	ยึดำมั�นิและขยายผู้ลจัากฐานิการรับรู้เดำิม	ค่อ	การส่�อสารจัะม่�งเนิ้นิในิสิ�งท่�ต�อยอดำจัากภาพื่ลักษัณ์ท่�ม่อยู�เดำิม
	 ค่อ	ให้ลูกค้ารับรู้ว�า	เราค่อสินิค้าราคาท่�จัับต้องไดำ้	ให้ลูกค้าไดำ้มากกว�า	และไดำ้ความใส�ใจัท่�มากกว�า	
 
	 3.	การส่�อสารแบรนิดำ์จัากภายในิสู�ภายนิอก	โดำยให้พื่นัิกงานิท่กคนิเป็นิผูู้้สะท้อนิบ่คลิกตัวตนิของบริษััทฯ	เช�นิ
	 เดำ่ยวกับแบรนิดำ์	โดำยม่	6	ลักษัณะนิิสัยดำังนิ่�
	 	 -		อารมณ์ขันิและการถู�อมตัว	(Humor	and	Understatement)
	 	 -		ส่�อสารแบบอ้อมๆ	(Indirect	communication)
	 	 -		ความเป็นิกันิเอง	(Informality)
	 	 -		ไม�บ�นิและอดำทนิ	(No	complaints	and	Patient)
	 	 -		ความเป็นิมิตร	(Friendly)	
	 	 -		ส่ภาพื่และเงียบ	(Polite	and	Quiet)

 ความเป็นมืออาชุ่พัและประส่บการณ์ของคณะผู้บริหุ้าร
	 บริษััทฯ	ให้ความสำาคัญกับการบริหารงานิแบบม่ออาช่พื่ดำ้วยท่มงานิท่�ม่ค่ณภาพื่และม่วิสัยทัศนิ์โดำยผูู้้บริหารของ
	 บริษััทฯ	 เป็นิผูู้้ม่ประสบการณ์	 ความรู้	 ความสามารถูดำ้านิธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิอย�างดำ่	 ทำาให้ระบบการ
	 ทำางานิภายในิของบริษััทฯ	ม่ความชัดำเจันิโปร�งใส	 ประกอบกับการนิำาแนิวคิดำใหม�ๆ	 ท่�จัะนิำามาใช้ ในิการพื่ัฒนิา
	 องค์กร	และผู้ลิตภัณฑ์์ของบริษััทฯ	อย�างสมำ�าเสมอ	การคัดำเล่อกท่มงานิม่ออาช่พื่	เช�นิ	บริษััทออกแบบโครงสร้าง
	 งานิสถูาปัตยกรรม	บริษััทออกแบบตกแต�งภายในิ	และบริษััทออกแบบภูมิสถูาปัตย์	เป็นิต้นิ

	 นิอกจัากนิ่�บริษััทฯ	ให้ความสำาคัญกับพื่นิักงานิท่กคนิของบริษััทฯ	โดำยม่�งเนิ้นิให้พื่นิักงานิม่ความรู้	และพื่่�นิฐานิ
	 ในิธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์	 และจััดำอบรมในิดำ้านิต�างๆ	 เช�นิ	 การอบรมภาษัาญ่�ป่่นิ-ภาษัาจัีนิ	 และการอบรมดำ้านิ
	 อสังหาริมทรัพื่ย์	เป็นิต้นิ	ทั�งนิ่�	พื่นิักงานิส�วนิใหญ�ของบริษััทฯ	จัะเป็นิกล่�มคนิร่�นิใหม�ท่�ม่ความม่�งมั�นิ	และม่ความ
	 คิดำสร้างสรรค์ใหม�ๆ	 โดำยบริษััทฯ	 ต้องการให้พื่นัิกงานิม่ส�วนิร�วมในิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	 และม่�งมั�นิสร้างสรรค์
	 ผู้ลติภัณฑ์	์และบรกิารใหม�ท่�สามารถูตอบโจัทยก์ล่�มลกูคา้เปา้หมายไดำเ้ปน็ิอย�างดำ	่เนิ่�องจัากบรษัิัทฯ	เช่�อว�าแนิวทาง
	 ดำังกล�าวนิ่�	 	จัะสามารถูขับเคล่�อนิให้ธุ่รกิจัของบริษััทฯ	 เติบโต	และสามารถูดำำาเนิินิธุ่รกิจัไดำ้อย�างยั�งย่นิ	 และทำาให้
	 บริษััทฯ	สามารถูรักษัาพื่นิักงานิท่�ม่ค่ณภาพื่ให้อยู�กับบริษััทฯ	ไดำ้ ในิระยะยาว
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ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหุ้มาย
	 ก�อนิท่�บริษััทฯ	 จัะเริ�มพัื่ฒนิาโครงการต�างๆ	 ของบริษััทฯ	นิั�นิ	 บริษััทฯ	 จัะทำาการศึกษัาความเป็นิไปไดำ้ของโครงการในิเบ่�องต้นิ	 โดำยจัะเริ�มพื่่จัารณาจัากกล่�มลูกค้าเป้าหมายของแต�ละโครงการเป็นิหลัก	ต�อมาจัึงกำาหนิดำลักษัณะรูปแบบ
ของโครงการ	 และกำาหนิดำราคาขายให้สอดำคล้องกับกล่�มลูกค้าเป้าหมายดำังกล�าว	 ซื่ึ�งจัะส�งผู้ลให้โครงการของบริษััทฯ	 สามารถูปิดำการขายไดำ้อย�างรวดำเร็ว	 รวมไปถูึงการรักษัาระดัำบกำาไรของบริษััทฯ	 ให้อยู�ในิระดำับท่�เหมาะสมตามท่�
บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำไว้

ทั�งนิ่�ปัจัจัุบันิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ของบริษััทฯ	ไดำ้ปรับเป็นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	5	แบรนิดำ์หลัก	และบ้านิจััดำสรรร	4	แบรนิดำ์หลัก	ตามลักษัณะรูปแบบของโครงการ	และกล่�มลูกค้าเป้าหมายบริษััทฯ	กำาหนิดำกลย่ทธุ์	ดำังนิ่�

แบรนด์คอนโดมิเนียม

แบรนด์และ
รูปแบบของโครงการ

ระดับรายได้ต่อเดือน
(บาท / เดือน) กลุ่มลูกค้า

Park Origin
Natural	in	the	City

60,000	บาท	ขึ�นิไป
ระดำับบนิ
(Up	range)

Knightsbridge 
English	–	Elegant	Style

45,000	-	60,000	บาท
ระดำับกลางบนิ	-	บนิ	
(Mid	Up-Up	range)

The Origin
Live	your	value

25,000	-	50,000	บาท
ระดำับกลาง	-	กลางบนิ
(Mid-Mid	Up	range)

Notting Hill 
English	–	Modern	Style

35,000	-	45,000	บาท
ระดำับกลาง	-	กลางบนิ
(Mid-Mid	Up	range)

Kensington 
English	–	Charming	Style

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

แบรนด์บ้านจัดสรร

แบรนด์และ
รูปแบบของโครงการ

ระดับรายได้ต่อเดือน
(บาท / เดือน) กลุ่มลูกค้า

Belgravia
Premium	Detached	house

500,000	บาท	ขึ�นิไป
ระดำับบนิ
(Up	range)

Grand Britania
Semi-Detached	house,

Detached house
130,000	บาท	ขึ�นิไป

ระดำับกลางบนิ	-	บนิ	
(Mid	Up-Up	range)

Britania 
Townhome,	Semi-Detached	
house,	Detached	house

50,000-130,000	บาท
ระดำับกลาง	-	กลางบนิ
(Mid-Mid	Up	range)

Brighton
Townhome,

Semi-Detached	house
30,000-50,000	บาท

ระดำับกลาง
(Mid-range)

	 นิอกเหนิ่อจัากท่�บริษััทฯ	 ม่การพัื่ฒนิาโครงการสำาหรับกล่�มลูกค้าท่�ม่ความต้องการท่�อยู�อาศัยใกล้กับระบบขนิส�งมวลชนิระบบรางในิเขตรอบนิอกของกร่งเทพื่มหานิครและปริมณฑ์ลแล้ว	 บริษััทฯ	 ยังไดำ้ม่การเจัาะกล่�มลูกค้าใหม�ๆ	
เพื่่�อเพื่่�มโอกาสในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	 โดำยจัะม่�งเนิ้นิกล่�มลูกค้าเป้าหมายประเภทพื่นิักงานิท่�ทำางานิอยู�ในินิิคมอ่ตสาหกรรมต�างๆ	 ซื่ึ�งต้องการท่�พื่ักอาศัยในิทำาเลท่�เดำินิทางไปมาสะดำวกระหว�างโรงงานิ	 และอยู�ใกล้แหล�งอำานิวย
ความสะดำวกท่�ตอบสนิองต�อการใช้ช่วิตท่�ทันิสมัย	 รวมทั�งกล่�มนิักธุ่รกิจัชาวต�างชาติท่�ทำางานิในิประเทศไทยท่�มองหาท่�พื่ักอาศัยท่�ไม�ว่�นิวาย	ม่ความปลอดำภัยสูง	 แต�ยังม่ความสะดำวกในิการเดิำนิทางเข้ามาทำางานิภายในินิิคมอ่ตสาหกรรม
และยังใกล้แหล�งอำานิวยความสะดำวกท่�ม่ระดัำบอ่กดำ้วย	 เช�นิ	 โครงการ	Tropicana	 เอราวัณสถูานิ่รถูไฟัฟั้า	BTS	 เอราวัณภายใต้	 Eco	Green	Resort	 ซื่ึ�งท่�ตั�งโครงการใกล้กับกล่�มบริษััท	 โตโยต้า	อ่ซืู่ซื่่	 ฮอนิดำ้า	 และพื่านิาโซื่นิิคเป็นิต้นิ	หรือ	
โครงการ	KnightsBridge	 the	Ocean	Sriracha	ซื่ึ�งทั�ง	2	ทำาเล	ม่อ่ปสงค์ของชาวไทยและชาวต�างชาติจัำานิวนิมากซื่ึ�งจัากการวิเคราะห์และการศึกษัาความเป็นิไปไดำ้ของโครงการในิเบ่�องต้นิของกล่�มลูกค้าเป้าหมาย	บริษััทฯ	จัึงไดำ้ออกแบบ
พื่่�นิท่�ภายในิห้องช่ดำและ	รูปแบบการใช้ประโยชนิ์พื่่�นิท่�ใช้สอยในิสไตล์ญ่�ป่่นิ	ซื่ึ�งทำาให้ลูกค้าชาวญ่�ป่่นิม่ความประทับใจั	เนิ่�องจัากสามารถูตอบสนิองกับวิถู่ช่วิตท่�ค่้นิเคย	เป็นิต้นิ
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การจำาหุ้น่ายและชุ่องที่างการจำาหุ้น่าย
	 บริษััทฯ	ม่ท่มขายท่�ม่ความเป็นิม่ออาช่พื่	ม่ประสิทธุิภาพื่	และม่ความรู้ความเข้าใจัในิตัวสินิค้า	รวมถูึงความรู้เก่�ยว
กับอสังหาริมทรัพื่ย์โดำยรวมเป็นิอย�างดำ่	 ท่มขายของบริษััทฯ	 จัะรับรองลูกค้าทั�งท่�เข้ามาแวะเย่�ยมชมโครงการท่�
สำานิักงานิขาย	และห้องตัวอย�าง	ณ	ท่�ตั�งโครงการ	และทางโทรศัพื่ท์ท่�สามารถูติดำต�อสอบถูามรายละเอ่ยดำ	หรือติดำต�อ
เข้ามาผู้�านิทางสำานิักงานิขายของโครงการนิอกจัากนิ่�	 สำาหรับลูกค้าประเภทบริษััท	 หรือลูกค้าระดำับผูู้้บริหารของ
บริษััทฯ	บริษััทฯ	จัะส�งเจั้าหนิ้าท่�ออกไปแนิะนิำา	และนิำาเสนิอสินิค้าให้กับลูกค้า	เหล�านิั�นิโดำยตรงถูึงท่�ทำางานิ	หรือสถูานิ
ท่�ท่�ลูกค้าสะดำวก	 และบริษััทฯ	 ยังม่เว็บไซื่ต์	www.origin.co.th	 และระบบเครือข�ายสังคมออนิไลนิ์	 Facebook	 ซื่ึ�ง
ลูกค้าสามารถูเข้าไปอ�านิและศึกษัารายละเอ่ยดำเบ่�องต้นิของแต�ละโครงการไดำ้นิอกจัากนิ่�	 บริษััทฯ	 ยังทำาการโฆษัณา
ประชาสัมพื่ันิธุ์โครงการผู้�านิส่�อรูปแบบต�างๆ	เช�นิ	ป้ายโฆษัณา	การแจักแผู้�นิพัื่บ	(Brochure)	หนัิงส่อพื่่มพื่์และนิิตยสาร
ต�างๆ	การจััดำตั�งบูท	การออกงานิมหกรรมบ้านิและคอนิโดำ	 เป็นิต้นิ	รวมถูึงการส�งเสริมการขายอย�างต�อเนิ่�อง	 เพื่่�อ
กระต่้นิยอดำขาย	เช�นิ	การให้ของแถูม	การให้ส�วนิลดำเงินิสดำ	เป็นิต้นิ	นิอกเหนิ่อจัากท่มขายม่ออาช่พื่ของบริษััทฯแล้ว	
สำาหรับกล่�มลูกค้าชาวต�างชาติ	บริษััทฯ	จัะใช้บริษััทท่�เป็นิตัวแทนิขายม่ออาช่พื่ท่�ม่ช่�อเส่ยง	และม่ค่ณภาพื่มาร�วมงานิ
ในิการขายให้กับทางบริษััทฯ	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ม่การจั�ายค�าตอบแทนิการขายให้กับท่มขายของบริษััทฯ	และบริษััทท่�เป็นิ
ตัวแทนิขายเพื่่�อเป็นิการกระต่้นิยอดำขายของบริษััทฯ	อ่กทางหนิึ�ง

ส่ัดำส่่วนการจัดำจำาหุ้น่ายในประเที่ศ และต้่างประเที่ศ
	 บริษััทฯ	 ม่�งเนิ้นิการจััดำจัำาหนิ�ายภายในิประเทศเป็นิหลัก	 โดำยจัากยอดำขายในิปี	 2563	ม่สัดำส�วนิยอดำขายของ
ลูกค้าภายในิประเทศประมาณ	 92%	 และสัดำส�วนิลูกค้าต�างประเทศประมาณ	 8%	 โดำยสามารถูแบ�งไดำ้เป็นิ
กล่�มลูกค้าจัากประเทศ	จัีนิ	อังกฤษั	และสิงคโปร์เป็นิหลัก



42Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

(ข.) ส่ภาพัการแข่งขัน
(1.) ภาพัรวมเศรษฐกิจโดำยรวมของประเที่ศ
	 	 ภาวะเศรษัฐกิจัโดำยรวมของประเทศไทยปี	 2563	 ไดำ้รับผู้ลกระทบจัากสถูานิการณ์การแพื่ร�ะระบาดำของเช่�อ
	 ไวรัสโคโรนิา	 2019	 ซื่ึ�งส�งผู้ลกระทบต�อภาคการท�องเท่�ยว	 การส�งออกสินิค้า	 รวมไปถูึงการการลงท่นิและ
	 การอ่ปโภคบริโภคของภาคเอกชนิ	ทำาให้ผู้ลิตภัณฑ์์มวลรวมในิประเทศ	 (	GDP	 )	 ปี	 2563	ม่การปรับตัวลดำลง	
	 ร้อยละ	 6.1	 เม่�อเท่ยบกับท่�ขยายตัวร้อยละ	 2.4	 ในิปี	 2562	 	ส�วนิเศรษัฐกิจัไทยปี	 2564	 คาดำว�าจัะขยายตัว
	 ร้อยละ	 2.5	 –	 3.5	 	 ทั�งนิ่�ขึ�นิอยู�กับปัจัจััยสนิับสนิ่นิอ่�นิท่�ช�วยผู้ลักดำันิเศรษัฐกิจั	 ไดำ้แก�	 การฟั้�นิตัวของเศรษัฐกิจั
	 และการค้าโลก	 วัคซื่่นิเช่�อไวรัสโคโรนิา	 2019	 	 การขยายตัวของการใช้จั�ายภาคครัวเรือนิ	 การลงท่นิภาค
	 เอกชนิ	การลงท่นิภาครัฐ	การท�องเท่�ยวและแรงขับเคล่�อนิจัากมาตรการต�างๆของภาครัฐ

	 	 อัตราดำอกเบ่�ยท่�อยู�อาศัยยังคงอยู�ในิระดำับตำ�า	ต�อเนิ่�องจัากปี	2562	ทั�งนิ่�จัากสถูานิการณ์การแพื่ร�ะระบาดำ
	 ของเช่�อไวรัสโคโรนิา	 2019	 	 ส�งผู้ลให้เศรษัฐกิจัหดำตัว	 	 ทางธุนิาคารแห�งประเทศไทยไดำ้ม่มาตรการทางการ
	 เงินิต�างๆ	 เพื่่�อช�วยบรรเทาภาระหนิ่�และสนิับสนิ่นิการเพื่่�มสภาพื่คล�อง	 รวมถูึงอัตราดำอกเบ่�ยท่�ตำ�าส่ดำเป็นิ
	 ประวัตกิารณเ์ปน็ิปจััจัยับวกต�อภาคธุร่กิจัอสังหารมิทรพัื่ยทั์�งในิฝ่ั�งผูู้บ้รโิภคและฝ่ั�งผูู้ป้ระกอบการ	สำาหรบัดำอกเบ่�ย
	 ท่�อยู�อาศัยลอยตัวของบ่คคลทั�วไปของ	6	ธุนิาคารใหญ�	ในิปี	2563	ปรับลงอย�างต�อเนิ่�องตั�งแต�ช�วงต้นิปี	2564		
	 จัาก	5.95	เป็นิ	5.24		และในิช�วงเดำ่อนิมิถู่นิายนิ	และม่การปรับขึ�นิเพื่ียงเล็กนิ้อยในิช�วงเดำ่อนิต่ลาคม	จัาก	5.24	
	 เป็นิ	5.32

	 	 ข้อมูลจัากธุนิาคารแห�งประเทศไทยพื่บว�า	ตัวเลขสินิเช่�อเพื่่�อท่�อยู�อาศัยส�วนิบ่คคล	ณ	สิ�นิ	ปี	2563	 มูลค�า
	 อยู�ท่�	2.50	ล้านิล้านิบาท	เติบโตร้อยละ	6	จัากสิ�นิปี	2562	ซื่ึ�งถู่อว�าเป็นิการเติบโตต�อเน่ิ�อง	ส�วนิหนิึ�งมาจัากหลาย
	 ผูู้้ประกอบการจััดำโปรโมชั�นิเพื่่�อกระต่้นิตลาดำ	และประกอบกับอัตราดำอกเบ่�ยสินิเช่�อเพื่่�อท่�อยู�อาศัยยังอยู�ในิระดำับ
	 ตำ�า	จัูงใจัให้ผูู้้บริโภคซื่่�อท่�อยู�อาศัยใหม�		ขณะท่�สถูาบันิการเงินิเพื่่�มความระมัดำระวังในิการปล�อยสินิเช่�อเพื่่�อท่�อยู�
	 อาศัยมากขึ�นิ	เนิ่�องจัากค่ณภาพื่สินิเช่�อม่แนิวโนิ้มดำ้อยลง

ท่�มา:	สำานัิกงานิคณะกรรมการการพื่ัฒนิาการเศรษัฐกิจัและสังคมแห�งชาติ

ท่�มา:	ศูนิย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพื่ย์	ธุนิาคารอาคารสงเคราะห์แห�งประเทศไทย

ผลิต้ภัณฑ์์มวลรวมในประเที่ศ (GDP)

ดำอกเบ่�ยที่่�อยู่อาศัยลอยต้ัวของบุคคลที่ั�วไปของ 6 ธุนาคารใหุ้ญ่

(หนิ�วย	:	ร้อยละ)

(หนิ�วย	:	ร้อยละ)
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

(2.) ภาวะต้ลาดำที่่�อยู่อาศัย
	 	 สภาวะตลาดำอสังหาริมทรัพื่ย์	ในิปี	2563	ไดำ้รับผู้ลกระทบจัากมาตรการควบค่มสถูานิการณ์การแพื่ร�ระบาดำ
	 ของเช่�อไวรัสโคโรนิา	 2019	 ทั�วประเทศ	 ในิสถูานิการณ์การแพื่ร�ระบาดำของเช่�อไวรัสโคโรนิา	 2019	 ในิช�วงท้าย
	 ไตรมาสแรกต�อเน่ิ�องไตรมาสท่�สอง	 	 ส�งผู้ลต�อการชะลอตัวทางเศรษัฐกิจั	 และส�งผู้ลให้ภาคธุ่รกิจัท่�อยู�อาศัยหดำ
	 ตัวอย�างร่นิแรง	แต�ในิช�วงไตรมาสท่�สาม		การใช้มาตรการการควบค่มการแพื่ร�ะระบาดำของเช่�อไวรัสโคโรนิา	2019	
	 ทำาให้ตัวเลขผูู้้ติดำเช่�อภายในิประเทศลดำลง	จันิเหล่อ	0	และไดำ้ม่การผู้�อนิคลายมาตรการ	ตลอดำจันิมาตรการกระต่้นิ
	 เศรษัฐกิจัของภาครัฐ	รวมถูึงธุนิาคารแห�งประเทศไทยยังคงอัตราดำอกเบ่�ยอยู�ในิระดำับท่�ตำ�า
 
	 	 และผูู้้ประกอบการปรับตัวให้เข้ากับภาวะกำาลังซื่่�อ	โดำยการลดำราคา	และลดำค�าใช้จั�ายต�างๆ	ให้กับผูู้้บริโภคทำาให้
	 ตัวเลขการขายอสังหาริมทรัพื่ย์ปรับตัวดำ่ขึ�นิ	แต�ยังไม�เท�ากับยอดำขายของปี	2562		โดำยปี	2563	ม่จัำานิวนิหนิ�วย
	 ท่�ขายไดำ้ทั�งหมดำ	ลดำลงร้อยละ	34		จัากปี	2562		โดำยท่�อยู�อาศัยประเภทอาคารช่ดำในิกร่งเทพื่ฯ	และปริมณฑ์ล	ม่
	 อัตราการขายลดำลงมากท่�ส่ดำ	 ถูึงร้อยละ	 46	 โดำยปัจัจััยส�วนิหนิึ�งมาจัากการท่�ผูู้้ประกอบการเปิดำขายโครงการ
	 ใหม�ลดำลง

	 	 ส�วนิตลาดำท่�อยู�อาศัยแนิวราบ	 (บ้านิเดำ่�ยวรวมบ้านิแฝ่ดำ	 และทาวนิ์เฮ้าส์)	 กร่งเทพื่มหานิคร	 และปริมณฑ์ล
	 ปี	2563	ประเภทบ้านิเดำ่�ยวรวมบ้านิแฝ่ดำ	ม่ยอดำขายใกล้เค่ยงกับปี	2562	โดำยม่อัตราการขายลดำลงเพื่ียงร้อยละ	
	 2	และประเภททาวนิ์เฮ้าส์	 อัตราการขายไดำ้ลดำลงร้อยละ	28	จัากปี	2562	โดำยตลาดำแนิวราบส�วนิใหญ�ไดำ้รับผู้ล
	 กระทบจัากปัจัจััยแวดำล้อมตำ�ากว�า

	 	 ตัวเลขจัำานิวนิท่�อยู�อาศัยสร้างเสร็จั	และจัดำทะเบ่ยนิเพื่่�มในิเขตกร่งเทพื่มหานิครและ	5	จัังหวัดำปริมณฑ์ล	ในิช�วง
	 ปี	2563	ม่จัำานิวนิท่�อยู�อาศัยสร้างเสร็จั	และจัดำทะเบ่ยนิเพื่่�มขึ�นิจัำานิวนิทั�งสิ�นิ	127,576	หนิ�วย	เม่�อเท่ยบกับช�วง
	 เวลาเดำ่ยวกันิปี	2562	เพื่่�มขึ�นิร้อยละ	11		ทั�งนิ่�เป็นิผู้ลมาจัากการเปิดำตัวโครงการแนิวราบเป็นิหลัก	โดำยจัำานิวนิ
	 จัดำทะเบ่ยนินิสร้างเสร็จัในิปี	2563	แต�ละประเภทประกอบดำ้วย
	 	 (1)	บ้านิจััดำสรร	(บ้านิสร้างโดำยผูู้้ประกอบการ)	จัำานิวนิ	47,208	หนิ�วย	เพื่่�มขึ�นิร้อยละ	34
	 	 (2)	บ้านิสร้างเองจัำานิวนิ	21,356	หนิ�วย	เพื่่�มขึ�นิร้อยละ	6	และ
	 	 (3)	อาคารช่ดำจัำานิวนิ	59,012	หนิ�วย	ลดำลงร้อยละ	2

ท่�มา:	ธุนิาคารแห�งประเทศไทย ท่�มา	:	บริษััท	เอเจันิซื่่�	ฟัอร์	เรียลเอสเตท	แอฟัแฟัร์ส	จัำากัดำ

ส่ินเชุื�อเพั้�อที่่�อยู่อาศัยส่่วนบุคคล ยอดำขายไดำ้ แยกต้ามประเภที่ที่่�อยู่อาศัย กรุงเที่พัมหุ้านคร และปริมณฑ์ล ปี 2537-2563
(หนิ�วย	:	ล้านิบาท) (จัำานิวนิหนิ�วย)
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 	 สำาหรับอัตราการขายของโครงการเปิดำขายใหม�ในิปี	2563	เฉัล่�ยทั�งปีอยู�ท่�ร้อยละ	30.1	ของจัำานิวนิหนิ�วยท่�
	 เปิดำขายใหม�ทั�งหมดำ	ซื่ึ�งอ่ปทานิของหนิ�วยท่�เปิดำขายใหม�	จัะเพื่่�มขึ�นิสูงในิช�วงไตรมาสสามของปี	2563	และไตรมาส
	 ส่ดำท้ายของปี	2563

ท่�มา:	ศูนิย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพื่ย์	ธุนิาคารอาคารสงเคราะห์แห�งประเทศไทย

ท่�มา	:	บริษััท	เอเจันิซ่ื่�	ฟัอร์	เรียลเอสเตท	แอฟัแฟัร์ส	จัำากัดำ

ท่�มา	:	บริษััท	เอเจันิซื่่�	ฟัอร์	เรียลเอสเตท	แอฟัแฟัร์ส	จัำากัดำ

จำานวนที่่�อยู่อาศัยส่ร้างเส่ร็จและจดำที่ะเบ่ยนเพัิ�มข้�นในกรุงเที่พัฯ และปริมณฑ์ล
(แบ�งตามประเภทท่�อยู�อาศัย)

อัต้ราการขายที่่�อยู่อาศัยเปิดำขายใหุ้ม่ กรุงเที่พัฯ และปริมณฑ์ล ปี 2563

จำานวนโครงการเปิดำใหุ้ม่แนวราบ กรุงเที่พัฯ และปริมณฑ์ล ปี 2562

(หนิ�วย	:	หนิ�วย)

(จัำานิวนิหนิ�วย)

(จัำานิวนิหนิ�วย)
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	 	 สำาหรับอัตราการขายของโครงการเปิดำขายใหม�ในิปี	2563	เฉัล่�ยทั�งปีอยู�ท่�ร้อยละ	15.8		ของจัำานิวนิหนิ�วยท่�
	 เปิดำขายใหม�ทั�งหมดำ	โดำยจัะเพื่่�มขึ�นิสูงในิช�วงไตรมาสสามของปี	2563	และไตรมาสส่ดำท้ายของปี	2563	เช�นิเดำ่ยว
	 กับอาคารช่ดำ

ประเภทที่
อยู่อาศัย 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

บ้านิจััดำสรร 24,476 26,994 23,174 37,577 33,935 33,827 31,742 30,978 36,778 35,257 47,208

อาคารช่ดำ 59,919 34,734 78,391 71,440 75,058 67,628 72,886 63,319 65,808 59,988 59,012

บ้านิสร้างเอง 22,498 20,128 23,437 23,285 24,446 22,375 21,915 20,291 20,291 20,127 21,356

 รวม 106,893 81,856 125,002 132,302 133,439 123,830 126,543 114,588 122,877 115,372 127,576
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 	 ภาพื่รวมยอดำขายไดำ้	และอ่ปทานิคงเหล่อของตลาดำคอนิโดำ	กร่งเทพื่มหานิคร	และปริมณฑ์ล	ปี	2563	จัำานิวนิ
	 หนิ�วยท่�ไดำ้ก็ลดำลงร้อยละ	46	จัากปี	2562		ส�วนิจัำานิวนิหนิ�วยท่�เปิดำขายอยู�ในิตลาดำลดำลง		ทำาให้อ่ปทานิคงเหล่อ
	 สะสมเพื่่�มลดำลงครั�งแรกตั�งแต�ปี	2555

ท่�มา	:	บริษััท	เอเจันิซ่ื่�	ฟัอร์	เรียลเอสเตท	แอฟัแฟัร์ส	จัำากัดำ ท่�มา	:	บริษััท	เอเจันิซื่่�	ฟัอร์	เรียลเอสเตท	แอฟัแฟัร์ส	จัำากัดำ

ยอดำขายไดำ้ และอุปที่านคงเหุ้ลือของ “อาคารชุุดำ” กรุงเที่พัฯ และปริมณฑ์ล ปี 2537 – 2563 ยอดำขายไดำ้ และอุปที่านคงเหุ้ลือของ “บ้านเดำ่�ยว” กรุงเที่พัฯ และปริมณฑ์ล ปี 2537 - 2563(หนิ�วย	:	หนิ�วย) (จัำานิวนิหนิ�วย)
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	 	 ภาพื่รวมยอดำขายไดำ้	 และอ่ปทานิคงเหล่อของตลาดำบ้านิเด่ำ�ยว	 กร่งเทพื่มหานิคร	 และปริมณฑ์ล	ปี	 2563	
	 จัำานิวนิหนิ�วยท่�ไดำ้ก็ลดำลงร้อยละ	 2.9	 	 จัากปี	 2562	 	 ส�วนิจัำานิวนิหนิ�วยท่�เปิดำขายอยู�ในิตลาดำลดำลงเล็กนิ้อย		
	 ทำาให้อ่ปทานิคงเหล่อสะสมเพื่่�มลดำลง
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

(3.) การแข่งขันในธุุรกิจพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์ประเภที่ที่่�อยู่อาศัย
	 	 สถูานิะการแข�งขนัิของบรษิัทัฯ	นิั�นิ	บรษิัทัฯ	มก่ารปรบัตวัตามสถูานิการณต์ลาดำท่�ค�อนิขา้งเปล่�ยนิแปลงสงูโดำย
	 ปัจัจััยสำาคัญท่�ส�งผู้ลกระทบต�อตลาดำอสังหาริมทรัพื่ย์ในิปี	2562	ค่อ	การแพื่ร�ระบาดำของเช่�อไวรัสโคโรนิา	2019
	 และการเปิดำใช้ระบบขนิส�งมวลชนิส�วนิต�อขยาย	และความค่บหนิ้าการก�อสร้างรถูไฟัฟั้าเส้นิทางใหม�หลายเส้นิทาง	
	 สร้างการขยายต�อของความต้องการท่�อยู�อาศัยไปในิทำาเลใหม�ๆ	 ซื่ึ�งเป็นิโอกาสในิการขยายตัวของตลาดำท่�อยู�
	 อาศัย	ส�วนิปัจัจััยท่�ส�งผู้ลกระทบสูงในิเชิงลบทั�งต�อกำาลังซื่่�อโดำยตรงทั�งดำ้านิกำาลังและดำ้านิความเช่�อมั�นิ	 ค่อการ
	 แพื่ร�ระบาดำของเช่�อไวรัสโคโรนิา	 2019	 	 ทั�งนิ่�บริษััทฯ	 ไดำ้ม่การปรับกลย่ทธุและการออกแบบรูปแบบโครงการให้
	 สอดำคล้องกับการดำำาเนิินิช่วิตวิถู่ใหม�	แบบเว้นิระยะหว�าง	ม่การเพื่่�มพื่่�นิท่�ส�วนิกลางท่�ทำาให้ลูกบ้านิสามารถูสร้าง
	 ระยะห�างระหว�างกันิ	 รวมถูึงพื่่�นิท่�ใช้สอยภายในิห้องเพื่่�อเอ่�อต�อการทำางานิไดำ้จัากท่�บ้านิ	 รวมทั�งการแข�งขันิในิ
	 ตลาดำโดำยเนิ้นิการเปิดำโครงการท่�เนิ้นิกล่�มคนิร่�นิใหม�วัยเริ�มทำางานิ	ซื่่�งซื่่�อท่�อยู�อาศัยหลังแรก	โดำยเปิดำตัวอาคาร
	 ช่ดำแบรนิดำ์	“The	Origin”	ซื่ึ�งพื่ัฒนิารูปแบบโครงการ	พื่่�นิท่�ใช้สอย	และองค์ประกอบ	สิ�งอำานิวยความสะดำวกต�างๆ	
	 ให้ตอบโจัทย์กับการดำำารงช่วิตวิถู่ใหม�	ในิส�วนิของอาคารช่ดำกล่�ม	Luxury	Product	บริษััทฯ	ไดำ้ต�อยอดำสินิค้าในิ
	 กล่�ม	KnightsBridge	ในิแนิวคิดำ	Small	Office	and	Home

	 	 ภาพื่รวมยอดำขายไดำ้	 และอ่ปทานิคงเหล่อของตลาดำทาวนิ์เฮ้าส์	 	กร่งเทพื่มหานิคร	และปริมณฑ์ล	ปี	2563	
	 จัำานิวนิหนิ�วยท่�ไดำ้ก็ลดำลงร้อยละ	28.4		จัากปี	2562		ส�วนิจัำานิวนิหนิ�วยท่�เปิดำขายอยู�ในิตลาดำปรับเพื่่�มขึ�นิ	ทำาให้
	 อ่ปทานิคงเหล่อสะสมเพื่่�มขึ�นิอย�างต�อเนิ่�อง

	 	 ตัวเลขจัำานิวนิการโอนิกรรมสิทธ์ิุท่�อยู�อาศัยรวมในิเขตกร่งเทพื่มหานิครและ	5	จัังหวัดำปริมณฑ์ล	จัากข้อมูล
	 ของศูนิย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพื่ย์ฯ	ปี	2563	ม่จัำานิวนิ	196,639	หนิ�วย	ลดำลงจัากช�วง	ปี	2562	ท่�จัำานิวนิ	9,651	
	 หนิ�วยหรือคิดำเป็นิการลดำลงร้อยละ	 4.68	ทั�งนิ่�	 พื่่จัารณาตามประเภทท่�อยู�อาศัยจัะพื่บว�าม่การโอนิกรรมสิทธ์ิุ
	 ลดำลงเก่อบท่กประเภท	 โดำย	 จัำานิวนิโอนิกรรมสิทธุิ์อาคารช่ดำลดำลงร้อยละ	 3.30	บ้านิเด่ำ�ยวลดำลงร้อยละ	 1.00
	 ทาวนิ์เฮ้าส์ลดำลงร้อยละ	8.90	บ้านิแฝ่ดำเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	5.85	และอาคารพื่าณิชย์ลดำลงร้อยละ	17.80	ทั�งนิ่�ยอดำ
	 โอนิกรรมสิทธุิ์ปรับตัวสูงขึ�นิในิช�วงไตรมาสท่�สาม	หลังภาวะเศรษัฐกิจัภาพื่รวมของประเทศกลับมาฟั้�นิตัว	และม่
	 ปัจัจััยบวกท่�เพื่่�มเข้ามาจัากมาตรการกระต่้นิเศรษัฐกิจัภาพื่รวมของรัฐบาล	 อัตราดำอกเบ่�ยในิระดัำบตำ�า	 และการ
	 ปรับตัวของผูู้้ประกอบการ

ท่�มา	:	บริษััท	เอเจันิซ่ื่�	ฟัอร์	เรียลเอสเตท	แอฟัแฟัร์ส	จัำากัดำ

ท่�มา:	ศูนิย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพื่ย์	ธุนิาคารอาคารสงเคราะห์แห�งประเทศไทย

ยอดำขายไดำ้ และอุปที่านคงเหุ้ลือของ “ที่าวน์เฮ้้าส่์” กรุงเที่พัฯ และปริมณฑ์ล ปี 2537 – 2563 จำานวนการโอนกรรมส่ิที่ธิุ�ที่่�อยู่อาศัยใน กรุงเที่พัฯ และปริมณฑ์ล
(แบ�งตามประเภทท่�อยู�อาศัย)

(หนิ�วย	:	หนิ�วย)

(จัำานิวนิหนิ�วย)
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ทาวน�เฮ�าส�รวม รายได� อุปทานคงค�าง ณ กลางป�
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 เล่อกซื่่�อ	เช�นิ	การอำานิวยความสะดำวกให้แก�ลูกค้าในิการขอสินิเช่�อท่�อยู�อาศัย	การรับบริหารโครงการนิิติบ่คคล
	 ให้แก�โครงการท่�บริษััทฯเป็นิผูู้้พื่ัฒนิา	เป็นิต้นิ	ซื่ึ�งสร้างความพื่ึงพื่อใจัให้แก�ลูกค้า	และทำาให้ตัดำสินิใจัซื่่�อโครงการ
	 ของบริษััทฯ	อย�างต�อเนิ่�อง	หรือเป็นิการแนิะนิำาแบบบอกต�อ

(4.) ภาวะต้ลาดำโรงแรม
	 	 ปัจัจััยท่�ทำาให้ตลาดำซื่บเซื่าในิปี	2563	เม่�อเปรียบเท่ยบรายไตรมาส	พื่บว�าไตรมาสท่�	2	และ	3	ของปี	2020	ไม�ม่
	 จัำานิวนินัิกท�องเท่�ยวมาเย่อนิประเทศไทย	 อันิเนิ่�องมาจัากผู้ลกระทบการแพื่ร�ระบาดำของเช่�อไวรัสโคโรนิา	 2019
	 ซื่ึ�งทำาให้รัฐบาลต้องประกาศห้ามเครื�องบินิโดำยสารทำาการบินิเข้าประเทศ	ส�งผู้ลให้ม่จัำานิวนินิักท�องเท่�ยว	6.7	ล้านิ
	 คนิในิ	9	เดำ่อนิแรกของปี	2020	หรือลดำลงถูึง	77.3%	Y-o-Y	โดำยประเทศท่�นิักท�องเท่�ยวมาเย่อนิไทยมากท่�ส่ดำยัง
	 คงเป็นิ	จัีนิ	มาเลเซื่่ย	รัสเซื่่ย	และ	ลาว

	 	 เน่ิ�องดำ้วยสถูานิการณ์การแพื่ร�ระบาดำของเช่�อไวรัสโคโรนิา	2019	ท่�ส�งผู้ลให้เศรษัฐกิจัซื่บเซื่าและจัำานิวนินิัก
	 ท�องเท่�ยวท่�ลดำลงเป็นิอย�างมาก	รัฐบาลจัึงกระต่้นิการท�องเท่�ยวดำ้วยโครงการ	“เราเท่�ยวดำ้วยกันิ”	เพื่่�อท่�จัะกระต่้นิ
	 เศรษัฐกิจัการท�องเท่�ยวในิประเทศให้มากยิ�งขึ�นิ

	 	 ภายในิแบรนิดำ์ใหม�	“SOHO	BANGKOK”		ม่�งเนิ้นิกล่�มผูู้้บริโภคท่�ม่รูปแบบการใช้ช่วิตสมัยใหม�	โดำยไดำ้ออกแบบ
	 โครงการให้ม่สิ�งอำานิวยความสะดำวก	ตอบโจัทย์การทำาธุ่รกิจั	 และม่บริการเพื่่�ออำานิวยความสะดำวกให้กับกล่�ม
	 ลูกค้าท่�ซื่่�อโครงการ	

	 	 ในิส�วนิของท่�อยู�อาศัยประเภทบ้านิจััดำสรรกล่�ม	บริทาเนิ่ย	ไดำ้เปิดำตัวสินิค้ากล่�มทาวนิ์เฮ้าส์	บ้านิแฝ่ดำ	และบ้านิ
	 เด่ำ�ยวและขยายแบรนิดำ์ใหม�เพื่่�มอ่ก	3	แบรนิดำ์	ไดำ้แก�	ไบรตั�นิ,	แกรนิดำ์	บริทาเนิ่ย	และ	เบลกาเวีย	เพื่่�อเพื่่�มความหลาก
	 หลายให้กับผู้ลิตภัณฑ์์	และให้เข้ากับความต้องการของผูู้้บริโภทในิท่กๆ	กล่�ม	โดำยท่กโครงการตั�งอยู�บนิทำาเลศักย
	 ภาพื่ใหม�ๆ	ท่�สามารถูเช่�อมต�อกับโครงข�ายรถูไฟัฟั้าไดำ้ง�าย	และพื่ัฒนิาภายใต้คอนิเซื่ปท์	B	Smart	ตอบสนิองรูป
	 แบบการใช้ช่วิตของผูู้้บริโภคย่คใหม�	 ซื่ึ�งท่กๆ	 โครงการของบริษััทฯ	 ไดำ้รับการรับการตอบรับท่�ดำ่	 สะท้อนิความ
	 สามารถูในิการปรับตัวตามสถูานิการณ์ตลาดำ	 และการพัื่ฒนิาโครงการไดำ้ถููกใจักล่�มลูกค้าอย�างแท้จัริง	 ซื่ึ�งมา
	 จัากแนิวคิดำหลักเดำ่ยวกันิ	ค่อ	Empathy	ท่�เข้าถูึงความรู้สึกและ	เข้าอกเข้าใจัลูกค้าไดำ้อย�างลึกซื่ึ�ง	ทำาให้เราสามารถู
	 รังสรรค์	Smart	Products	 และมั�นิใจัในิการส�งมอบ	Excellent	Services	 ให้แก�ลูกค้าของเรา	ส�งผู้ลให้บริษััทฯ
	 สามารถูเติบโตไดำ้	และ	ยังคงสามารถูม่อัตราการทำากำาไรท่�สูงเป็นิอันิดำับต้นิๆ	ของภาคธุ่รกิจั	รวมทั�งยังสามารถู
	 สร้างความมั�นิคงทางรายไดำ้ ในิอนิาคตดำ้วยการม่ยอดำขายรอโอนิอยู�ในิสัดำส�วนิท่�สูง	 ในิขณะท่�สภาพื่การแข�งขันิ
	 ในิตลาดำท่�อยู�อาศัยยังคงเป็นิการแข�งขันิของผูู้้ประกอบการรายใหญ�ในิตลาดำหลักทรัพื่ย์	ดำ้วยความไดำ้เปรียบในิ
	 ดำ้านิการลงท่นิ	และศักยภาพื่ในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	บริษััทพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�เป็นิคู�แข�งขันิหลักของบริษััทฯ	
	 จัึงไดำ้แก�	ผูู้้ประกอบการรายใหญ�ท่�ม่ศักยภาพื่ในิการลงท่นิ	และ	วางตำาแหนิ�งทางการตลาดำในิระดำับท่�ใกล้เค่ยงกันิ

	 	 ภาวะสถูานิการณ์เศรษัฐกิจัทั�งในิและนิอกประเทศ	ส�งผู้ลต�อกำาลังซื่่�อและความเช่�อมั�นิของผูู้้บริโภค	ส�งผู้ลให้
	 ตลาดำม่ข้อจัำากัดำในิการขยายตัวมากขึ�นิ	ผูู้้ประกอบการต้องใช้ความสามารถูและความม่ประสิทธิุภาพื่	ทั�งในิดำ้านิ
	 การเงินิ	 การพื่ัฒนิาโครงการ	 และการตลาดำ	 รวมทั�งการศึกษัาความต้องการของผูู้้บริโภคอย�างจัริงจััง	 จัึงจัะ
	 สามารถูชิงส�วนิแบ�งการตลาดำไดำ้มากขึ�นิ

	 	 บริษััทฯ	เช่�อว�าทำาเลท่�ตั�งของโครงการต�างๆ	ของบริษััทฯ	นิั�นิ	เป็นิโครงการท่�ตั�งอยู�บนิทำาเลท่�ม่ศักยภาพื่	และ
	 เป็นิทำาเลใหม�ๆ	ท่�ม่แนิวโนิ้มการเติบโตท่�สูง	เช�นิ	พื่่�นิท่�ส�วนิต�อขยายสถูานิ่รถูไฟัฟั้า	หรือพื่่�นิท่�ใหม�	(Virgin	Area)	
	 ท่�ยังม่การแข�งขันิไม�สูงมากหรือ	พื่่�นิท่�แถูบนิิคมอ่ตสาหกรรมท่�ม่การขยายตัวสูง	เป็นิต้นิ	นิอกจัากนิ่�	ท่กโครงการ
	 ของบริษััทฯ	จัะเนิ้นิการออกแบบโครงการท่�ม่เอกลักษัณ์เฉัพื่าะ	 (Unique	Design)	 และสามารถูใช้ประโยชนิ์ของ
	 พื่่�นิท่�ใช้สอยไดำ้สูงส่ดำ	รวมทั�งสิ�งอำานิวยความสะดำวกทั�งในิท่�อยู�อาศัยและในิบริเวณโครงการตามแนิวคิดำ	Smart	
	 Productsอ่กทั�ง	 บริษััทฯ	 ยังให้ความสำาคัญกับการให้บริการทั�งก�อนิและหลังการขายตามแนิวคิดำ	 Excellent	
	 Services	ซื่ึ�งจัะอำานิวยความสะดำวกให้กับลูกค้าในิการเล่อกซื่่�อโครงการเสม่อนิเป็นิท่�ปรึกษัารวมทั�งการให้บริการ
	 ทั�งก�อนิและหลังการเข้าอยู�อาศัย	ซื่ึ�งเป็นิสิ�งท่�สร้างความประทับใจัและความเช่�อมั�นิให้กับผูู้้บริโภคท่�กำาลังจัะตัดำสินิใจั
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Figure 1: Number of International Tourist Arrivals

Country Q1 2020
Tourists

Q2 2020
Tourists

Q3 2020
Tourists

%Change
Y-O-Y

China 1,247,564 N/A N/A N/A

Malaysia 619,400 N/A N/A N/A

Russia 586,990 N/A N/A N/A

Laos 380,899 N/A N/A N/A

Japan 320,098 N/A N/A N/A

India 261,705 N/A N/A N/A

Korea 259,808 N/A N/A N/A

France 236,245 N/A N/A N/A
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

การพััฒนาขนส่่งมวลชุนระบบรางที่่�ม่ผลต้่อธุุรกิจโรงแรม
	 สถูานิ่กลางบางซื่่�อ	ศูนิย์กลางการเปล่�ยนิถู�ายระบบคมนิาคมท่�ม่รถูไฟัฟั้าผู้�านิ	4	สาย	ไดำ้แก�	สายส่แดำงชานิเม่อง	
สายส่แดำงอ�อนิ	สายสน่ิำ�าเงินิ	และสายส่เขยีว	นิอกจัากนิ่�ยังการเช่�อมต�อกบัรถูไฟัฟัา้ความเรว็สงูท่�เช่�อมต�อจัากภาคเหนิ่อ
สู�ภาคใต้	นิอกจัากนิ่�ยังเช่�อมถูึง	3	สนิามบินินิานิาชาติ	รวมไปถูึงบริเวณโดำยรอบสถูานิ่จัะม่การพัื่ฒนิาเป็นิ	Transit	
Oriented	Development	(TOD)	ท่�รองรับประชากรไดำ้มากถูึง	2	ล้านิคนิ

	 บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	ม่แผู้นิพัื่ฒนิาโรงแรม	ค่อ	วันิ	พื่ญาไท	อยู�ใกล้กับรถูไฟัฟั้าสายส่เขียว	สถูานิ่พื่ญาไท	ซื่ึ�ง
เช่�อมกับรถูไฟัฟั้า	Airport	Link	ท่�เช่�อมกับ	3	สนิามบินิและสถูานิ่กลางบางซื่่�อ

	 โครงการรถูไฟัฟั้าสายส่ชมพืู่	(แคราย-ม่นิบ่รี)	ระยะทางรวม	34.5	กิโลเมตร	จัะใช้งบประมาณ	4.7	หม่�นิล้านิบาท
จัะเปิดำให้บริการปี	2021	ในิปีแรกจัะใช้รถูทั�งหมดำ	92	ตู้	23	ขบวนิ	คาดำว�าจัะม่ผูู้้โดำยสาย	130,000	คนิ/วันิ	เป็นิโครงการ
รถูไฟัฟั้าท่�ม่	Interchange	กับรถูไฟัฟั้าสายส่อ่�นิค�อนิข้างมาก	ไม�ว�าจัะเป็นิ	สายส่ม�วง	(สถูานิ่ศูนิย์ราชการนินิทบ่รี)	
สายส่นิำ�าเงินิ	(สถูานิ่เตาปูนิ)	สายส่ส้ม	(สถูานิ่ม่นิบ่รี)	และสายส่แดำง	(สถูานิ่หลักส่�)	จัึงทำาให้ผูู้้โดำยสารสามารถูเปล่�ยนิเส้นิ
ทางไปยังรถูไฟัฟั้าสายอ่�นิๆ	ไดำ้อย�างง�ายดำาย	ช�วยในิการเดิำนิทางเข้าสู�ตัวเม่องและลดำการจัราขรติดำขัดำในิแยกแคราย	
ศูนิย์ราชการแจั้งวัฒนิะ	วัชรพื่ล	หลักส่�	รามอินิทรา	และม่นิบ่รี	ถู่อเป็นิย�านิท่�อยู�อาศัยท่�ม่ปัญหาทางดำ้านิการจัราจัร
มาอย�างยาวนิานิ	โดำย	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	ม่แผู้นิพื่ัฒนิาโครงการ	Mixed-use	ค่อ	วันิ	ดำิสทริคท์	รามอินิทรา	
อยู�ใกล้กับโครงการรถูไฟัฟั้าสายส่ชมพืู่	สถูานิ่สินิแพื่ทย์
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

อุปที่านของโรงแรมในกรุงเที่พัฯ
	 คาดำว�าการเริ�มปิดำตัวลงของโรงแรมในิปี	2020	จัะยาวไปจันิถูึงปี	2021	และจัะเริ�มม่การกลับมาฟั้�นิตัวในิปี	2022
เนิ่�องจัากโรงแรมต�างๆ	 ไดำ้รับผู้ลกระทบจัากการระบาดำของเช่�อไวรัสโคโรนิา	2019	ทำาให้ปิดำกิจัการลง	 และเกิดำชะลอ
การลงท่นิดำ้านิธุ่รกิจัท�องเท่�ยว

อุปส่งค์โรงแรมในภาคต้ะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
	 โครงการพัื่ฒนิาระเบ่ยงเศรษัฐกิจัพื่่เศษัภาคตะวันิออก	(Eastern	Economic	Corridor	:	EEC)
โครงการพัื่ฒนิาพื่่�นิท่�	และโครงสร้างพื่่�นิฐานิของเศรษัฐกิจับริเวณภาคตะวันิออกของไทย	ให้ม่ความสามารถูในิการ
แข�งขันิท่�สูงขึ�นิ	 โดำยในิระยะแรกจัะเป็นิการยกระดำับพื่่�นิท่�เขตอ่ตสาหกรรมหลักของประเทศอย�าง	 ชลบ่รี,	 ระยอง	 และ
ฉัะเชิงเทรา	ท่�ม่ทั�งโรงงานินิิคมอ่ตสาหกรรมขนิาดำใหญ�	 สนิามบินิ	 รวมถูึงท�าเรือขนิาดำใหญ�	 ซื่ึ�งการพื่ัฒนิาหลักของ	
EEC	 จัะให้ความสำาคัญกับการพื่ัฒนิาระบบโครงสร้างพื่่�นิฐานิให้ม่ความพื่ร้อมในิการรองรับ	 และเอ่�อประโยชนิ์ต�อ
การเติบโตของภาคอ่ตสาหกรรมและการท�องเท่�ยวมากขึ�นิ	โดำยม่โครงการท่�จัะพื่ัฒนิาดำังต�อไปนิ่�

	 โครงการรถูไฟัความเร็วสูงเช่�อม	3	สนิามบินิ	(สนิามบินิดำอนิเม่อง	สนิามบินิส่วรรณภูมิ	สนิามบินิอู�ตะเภา)

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่่�อม 3 สนามบัิน	(สนิามบินิดำอนิเม่อง	
สนิามบินิส่วรรณภูมิ	สนิามบินิอู�ตะเภา)	ระยะทาง	220	กิโลเมตร	
9	สถูานิ่	 เส้นิทางการพื่ัฒนิา	3	จัังหวัดำในิพื่่�นิท่�ระเบ่ยงเศรษัฐกิจั
ภาคตะวันิออก	(EEC)	โดำยเส้นิทางนิ่�จัะเป็นิการยกระดำับสนิามบินิ
อู�ตะเภาเป็นิสนิามบินิแห�งชาติทำางานิควบคู�กับสนิามบินิดำอนิเม่อง	
และสนิามบินิส่วรรณภูมิ	โดำยจัะเป็นิการช�วยลดำปัญหาการจัราจัร
ติดำขัดำจัากการเดำินิทางโดำยรถูยนิต์เข้า-ออกพื่ัทยาและระยองในิ
ช�วงเทศกาล	 โดำยการรถูไฟัแห�งประเทศไทย	 (รฟัท.)	 จัับม่อกล่�ม
บริษััทเจัริญโภคภัณฑ์์โฮลดำิ�ง	 จัำากัดำ	 	 (CP)	 เซื่็นิสัญญาเดำินิหนิ้า
ก�อสร้างรถูไฟัความเร็วสูงเช่�อม	3	สนิามบินิ	ระยะทาง	220	กม.	
สัญญาร�วมลงท่นิ	 50	 ปี	 มูลค�า	 2.25	 แสนิลบ.	 พื่ร้อมเปิดำใช้
บริการในิปี	2566

อุปส่งค์ของโรงแรมในกรุงเที่พั
	 รายไดำ้ธุ่รกิจัโรงแรมหดำตัวจัากปีก�อนิถูึง	 65%	 เนิ่�องจัากการระบาดำของเช่�อไวรัสโคโรนิา	 2019	 และเศรษัฐกิจั
ภายในิประเทศชะลอตัวลง	ธุ่รกิจัโรงแรมจัะค�อยๆ	ฟั้�นิตัวจัากการท�องเท่�ยวในิประเทศ	ซื่ึ�งเริ�มฟั้�นิช�วงกรกฎาคมท่�ผู้�านิ
มา	และคาดำว�าหลังม่วัคซื่่นิป้องกันิเช่�อไวรัสโคโรนิา	2019	ในิปี	2564	นัิกท�องเท่�ยวต�างชาติจัะกลับเข้ามามากขึ�นิกว�า
ปีน่ิ�	และหลังจัากช�วงคลายล็อกดำาวนิ์ในิประเทศ	การท�องเท่�ยวในิไทยเริ�มคึกคักชั�วคราว	โดำยเฉัพื่าะจัังหวัดำท่�สามารถู
เดำินิทางขับรถูจัากกร่งเทพื่และปริมณฑ์ลไดำ้ ไม�ไกล	เช�นิ	กาญจันิบ่รี	เพื่ชรบ่รี	ประจัวบค่รีขันิธุ์

	 โดำยต้นิปี	2563	บริษััทในิกล่�ม	วันิ	ออริจัิ�นิไดำ้เปิดำดำำาเนิินิงานิโรงแรม	Staybridge	Suites	Bangkok	Thonglor	
ซื่ึ�งเป็นิโรงแรมระดำับ	Upscale	ตั�งอยู�ในิทำาเลใจักลางทองหล�อ	ถูนินิส่ขุมวิท	55	บริษััทฯ	มองเห็นิโอกาสและกล่�มตลาดำ
ลูกค้า	Corporate	และ	Leisure’s	FIT	เนิ่�องจัากทองหล�อเป็นิศูนิย์กลางดำ้านิธุ่รกิจัท่�ชาวต�างชาติ	โดำยเฉัพื่าะชาวญ่�ป่่นิ	
และ	Expat	ชาวต�างชาติอ่�นิมาติดำต�อธุ่รกิจัและพื่ักอาศัยระยะยาว	รวมไปถูึงทองหล�อเป็นิย�านิ	Lifestyle	 ท่�ม่ทั�งร้านิ
อาหาร	ร้านิกาแฟั	Pub	&	Restaurant	ช่�อดำัง	ซื่ึ�งเป็นิท่�นิิยมทั�งชาวไทยและต�างชาติ	ซื่ึ�งในิสถูานิการณ์เช่�อไวรัสโคโรนิา	
2019	ทางบริษััทฯ	ไดำ้ปรับกลย่ทธุ์ของโรงแรม	Staybridge	Suites	ในิการเพื่่�มจัำานิวนิลูกค้า	Long	stay	เพื่่�อสร้าง
ฐานิรายไดำ้คงท่�	และสามารถูสร้างอัตราการเข้าพัื่กเฉัล่�ยอยู�ท่�	55%
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ท่�มา:	https://www.efinancethai.com/
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 พื่ัฒนิาสนิามบินิอู�ตะเภาให้เป็นิสนิามบินินิานิาชาติหลักแห�งท่�	 3	 ของประเทศไทยขยายเพื่่�มรันิเวย์เพื่่�อรองรับ
	 จัำานิวนิเครื�องบินิไดำ้มากขึ�นิ	พื่ัฒนิาให้เป็นิศูนิย์กลางการซื่�อมอากาศยานิขนิาดำใหญ�	โครงการนิ่�จัะส�งผู้ลให้เกิดำ
	 อ่ตสาหกวรรมท่�เก่�ยวเน่ิ�องดำ้านิการผู้ลิตชิ�นิส�วนิและอ่ปกรณ์เครื�องบินิในิพื่่�นิท่�จัังหวัดำชลบ่รีและระยอง	
	 รถูไฟัทางคู�เช่�อมแหล�งอ่ตสาหกรรมและท�าเรือ
	 พื่ัฒนิาท�าเรือแหลมฉัลัง	และมาบตาพืุ่ดำ

โครงการพััฒนาที่่าเรือแหุ้ลมฉบัง ระยะ
ที่่� 3	 เป็นิการเพื่่�มขีดำความสามารถูของ
ท�าเรือ	 เพื่่�อพัื่ฒนิาให้เป็นิท�าเรือส่เขียว	
(Green	Port)	 แบบเต็มรูปแบบ	สู�การเป็นิ
ท�าจัอดำเรือหลักของสายการเดำินิเรือชั�นิ
นิำาระดำับโลก	 เพื่่�อรองรับความต้องการ
ขนิส�งสินิค้าทางทะเลระหว�างประเทศท่�ม่
มากขึ�นิในิปัจัจัุบันิ	 และม่แนิวโนิ้มเพื่่�มสูง
ขึ�นิอ่กในิอนิาคต

	 แผู้นิงานิโดำยสังเขป	ค่อ	จัะม่การพื่ัฒนิาศูนิย์การขนิส�งตู้สินิค้าทางรถูไฟัท่�	ท�าเรือแหลมฉับัง	ก�อสร้างท�าเท่ยบเรือ
ชายฝ่ั�ง	ปรับปร่งสิ�งอำานิวยความสะดำวกเพื่่�อแก้ ไขปัญหาจัราจัรภายในิท�าเรือ	ตลอดำจันิโครงข�าย	ระบบการขนิส�งทาง
นิำ�า	และระบบการจััดำการดำ้านิอ่�นิ	ๆ	ให้ม่ประสิทธุิภาพื่มากยิ�งขึ�นิ	โดำยการพัื่ฒนิาท�าเรือมาบตาพืุ่ดำเฟัส	3	เนิ้นิในิดำ้านิ
อ่ตสาหกรรมปิโตรเคม่

สร้างถูนินิมอเตอร์เวย์	การก�อสร้างถูนินิสายรองและโครงสร้างพื่่�นิฐานิอ่�นิๆ	ท่�เป็นิแผู้นิงานิของภาคตะวันิออก	
ไดำ้แก�	 การก�อสร้างถูนินิสายอำาเภอศรีราชา-อ�าวอ่ดำม	 (รวมสะพื่านิลอยข้ามแยกท�าเรือสยามซื่่พื่อร์ต),	 การ
ก�อสร้างถูนินิสายทางแยกทางหลวงหมายเลข	7	(บ้านิเนิินิผู้าส่ก)-บรรจับทางหลวงหมายเลข	331	(มาบเอ่ยง),	
การก�อสร้างถูนินิใหม�	 7	 สายในิจัังหวัดำชลบ่รี,	 โครงการพัื่ฒนิาโครงข�ายโลจัิสติกส์	 ถูนินิเช่�อมต�อทางหลวง
แผู้�นิดิำนิหมายเลข	7	 (บริเวณ	กม.107+200)-ท�าเรือแหลมฉับัง	 และสะพื่านิข้ามแยกถูนินิสาย	ชบ.3027	 เช่�อม	
ทล.3138	(แยกบ้านิส่รศักดำิ์

โครงการพื่ัฒนิา	EEC	ช�วง	5	ปีแรก
เม่�อโครงการเสร็จัสิ�นิเรียบร้อย	การเดิำนิทางและขนิส�งภายในิ
ประเทศม่ความสะดำวกสบายมากขึ�นิ	ม่การเช่�อมต�อทั�งทางบก	
ทางนิำ�า	และทางอากาศท่�ม่ประสิทธุิภาพื่มากขึ�นินิอกเหนิ่อจัาก
เรื�องสถูานิท่�และสิ�งปลูกสร้างแล้ว	 ยังม่การสนัิบสนิ่นิให้เกิดำ
การลงท่นิในิพื่่�นิท่�	EEC	โดำยจัะเสนิอสิทธุิประโยชนิ์ในิเรื�องของ
ภาษั่ให้กับบางอ่ตสาหกรรมเป้าหมายในิแผู้นิไทยแลนิดำ์	4.0	ไม�
ว�าจัะเป็นิการยกเว้นิภาษ่ัสูงส่ดำไม�เกินิ	15	ปี	หรือลดำหย�อนิภาษ่ั	
50%	สำาหรับกิจัการอย�างโครงสร้างพื่่�นิฐานิ	 พัื่ฒนิาแหล�ง
ท�องเท่�ยวในิพื่่�นิท่�	งานิวิจััยและพัื่ฒนิา	เป็นิต้นิ

	 ซื่ึ�งก็นิ�าจัะสามารถูช�วยดำึงดำูดำนิักลงท่นิจัาก
ทางภาคเอกชนิทั�งในิไทยและต�างชาติให้เข้ามา
ลงท่นิในิพื่่�นิท่�นิ่�เพื่่�มมากขึ�นินิอกจัากบริษััทผูู้้ผู้ลิต
ใหญ�ๆ	 ท่�ม่โรงงานิอยู�ในินิิคมอ่ตสาหกรรมในิพื่่�นิท่�
นิ่�อยู�แล้วอย�าง	Toyota,	Nissan,	และ	BMW	ท่�ไดำ้
แสดำงความสนิใจัท่�จัะลงท่นิเพื่่�มเติมมาแล้ว	 ยังม่	
Alibaba	 บริษััทยักษั์ใหญ�จัากจัีนิก็กำาลังจัะสร้าง
ฐานิ	e-Commerce	และ	logistics	ในิพื่่�นิท่�นิ่�	เพื่่�อ
ใช้เป็นิศูนิย์กลางในิการทำาตลาดำในิภูมิภาคอาเซื่่ยนิ

พื่ัฒนิาเม่องในิจัังหวัดำชลบ่รี	ระยอง	และฉัะเชิงเทรา	เพื่่�อรองรับดำ้านิอ่ตสาหกรรม	และการท�องเท่�ยว

ท่�มา:	https://www.home.co.th/

ท่�มา:	https://www.home.co.th/

ท่�มา:	www.eeco.or.th/sites/default/files/EEC%20Information%20Board_0.pdf)
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 จัากการพื่ัฒนิาโครงการระดำับใหญ�ของภาครัฐและเอกชนิ	เพื่่�อรองรับการขยายตัวของเม่อง	นิิคมอ่ตสาหกรรม	
และท่�พื่ักอาศัยทั�งในิชลบ่รีและระยอง	บริษััท	 วันิ	ออริจัิ�นิ	 จัำากัดำ	 ไดำ้พื่ัฒนิาโครงการโรงแรม	Holiday	 Inn	&	Suites	
Siracha	 Laemchabang	 และเปิดำให้บริการ	ปลายปี	 2563	 โดำยโรงแรมตั�งอยู�ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์	
ศรีราชา	แวดำล้อมดำ้วยบริษััทท่�ตั�งอยู�ภายในินิิคมอ่ตสากรรม	และไดำ้รับอานิิสงค์จัากมาตรการกระต่้นิเศรษัฐกิจัภาค
การท�องเท่�ยว	 จัึงทำาให้อัตราการเข้าพื่ักเฉัล่�ยอยู�ท่�	 50%	รวมถูึงบริษััทฯ	ม่แผู้นิพัื่ฒนิาโครงการ	Mixed-use	 และ
โรงแรม	ซื่ึ�งอยู�ระหว�างการพื่ัฒนิา	ตั�งอยู�ในิบริเวณจัุดำเช่�อมต�อ	3	สนิามบินิ	วันิ	ดิำสทริคท์	ระยอง	มาบตาพืุ่ดำ	อ่กดำ้วย

(5.) ภาวะต้ลาดำเซอร์วิส่อพัาร์ที่เม้นที่์

(6.) ภาวะต้ลาดำศูนย์การค้า

อุปส่งค์ของเซอร์วิส่อพัาร์ที่เม้นที่์
	 ตั�งแต�ม่มาตรการจัำากัดำการเดำินิทางซื่ึ�งเป็นิ
ผู้ลจัากโควิดำ-19	 ส�งผู้ลต�อความต้องการเข้า
พื่ักระยะสั�นิอย�างม่นัิยสำาคัญ	 แต�เน่ิ�องจัากเซื่อร์
วิสอพื่าร์ทเม้นิม่ทั�งผูู้้เช�าระยะสั�นิและระยะยาว	ส�ง
ผู้ลให้ธุ่รกิจัเซื่อร์วิสอพื่าร์ทเม้นิท์สามารถูรับม่อ
ไดำ้ค�อนิข้างดำ่กว�าธุ่รกิจัโรงแรมจัากการหันิไปพื่ึ�ง
ต�างชาติซื่ึ�งทำางานิในิประเทศและซื่ึ�งม่การเข้าพื่ัก
ระยะยาวมากขึ�นิ	โดำยบริษััทส�วนิใหญ�ทำาสัญญา
เช�ารายปีให้กับพื่นัิกงานิชาวต�างชาติของตนิเอง	
และในิภาพื่รวมม่อัตรการเข้าใช้ลดำลงร้อยละ	30

อุปส่งค์ของต้ลาดำศูนย์การค้า
	 จัากแผู้นิภูมิแสดำง	 อัตรการเช�าพื่่�นิท่�อยู�ท่�ร้อยละ	
96.1	 ม่การเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	 1.3	 Y-o-Y	 โดำยพื่ฤติกรร
ทของผูู้้บริโภคเริ�มหันิไปซื่่�อสินิค้าผู้�านิแพื่ลตฟัอร์ม
ออนิไลนิ์เป็นิ	220,000	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิ	35%	Y-o-Y	
และในิอนิาคตคาดำการณ์ว�าการฟั้�นิตัวจัะขึ�นิกับมาตรา
การการกระต่้นิจัากภาครัฐ	และการกลับมาของนัิกท�อง
เท่�ยวต�างชาติ

	 นิอกจัากนิ่�ดำัชนิ่ความมั�นิใจัของผูู้้บรืโภค	(CCI)	เป็นิ	
50.9	จัุดำ	ลดำลงร้อยละ	28.01	Y-o-Y	และดัำชนิ่ค้าปล่ก
เป็นิ	249.05	ลดำลงร้อยละ	5.67	Y-o-Y	จัุดำท�ามกลาง
สถูานิการณ์การเม่องท่�ไม�แนิ�นิอนิและการฟั้�นิตัวท่�ค�อนิ
ข้างช้า

อุปที่านของต้ลาดำศูนย์การค้า
	 ในิไตรมาส	3	ของปี	2020	พื่่�นิท่�การค้ารวมของกร่งเทพื่
อยู�ท่�	7.8	ล้านิ	ตรม.	ม่การเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	1.7	Y-o-Y	โดำย
ความไม�แนิ�นิอนิของอ่ตสาหกรรมท�องเท่�ยวส�งผู้ลต�อภาวะ
ตลาดำศูนิย์การค้า	และม่พื่่�นิท่�การค้า	0.5	ล้านิ	ตรม.	อยู�ในิ
ระหว�างการก�อสร้างและคาดำว�า	15,000	ตรม.	จัะเสร็จัในิปี	
2020

อุปที่านของเซอร์วิส่อพัาร์ที่เม้นที่์
	 คาดำว�าในิอนิาคตจัะเกิดำ	New	Normal	ของการพัื่ฒนิา
อสงัหารมิทรัพื่ยท์่�มท่ั�งหอ้งพัื่กโรงแรมและเซื่อรว์สิอพื่ารท์เมน้ิ
ท์ในิโครงการเดำ่ยวกันิ	ซื่ึ�งแนิวโนิ้มดำังกล�าวดำำาเนิินิอยู�ก�อนิแล้ว	
แต�เช่�อว�า	สถูานิการณ์โควิดำ-19	จัะเป็นิตัวเร�งท่�สำาคัญ	โดำยม่
การผู้สมระหว�างแขกท่�เข้าระยะสั�นิและระยะยาว	โดำย	ณ	เดำ่อนิ
เมษัายนิกว�าร้อยละ	80	ของเซื่อร์วิส	อพื่าร์ทเม้นิท์ยังคงเปิดำ
ให้บริการ

ท่�มา:	สำานิักงานิบริหารแรงงานิต�างดำ้าว

ท่�มา:	https://www.cbre.co.th/research-report-list/thailand/bang-
kok-retail-marketview

ท่�มา:	-	https://www.cbre.co.th/th/news/reliance-of-bangkok-s-serviced-apartment-market
https://www.jll.co.th/th/newsroom/serviced-apartments-weathering-the-storm

ท่�มา:	https://www.cbre.co.th/research-report-list/thailand/bangkok-retail-marketview
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

(7.) ภาวะต้ลาดำส่ำานักงาน

อุปส่งค์ของต้ลาดำส่ำานักงาน
	 จัากข้อมูลCBRE	Research	ระบ่ว�าอัตราการเช�าของพื่่�นิท่�ออฟัฟัิศในิกร่งเทพื่มหานิครอยู�ท่�ร้อยละ	91.1	และ
ค�าเช�าเฉัล่�ยของพื่่�นิท่�เช�าในิออฟัฟัิต	Grade	A	ในิ	CBD	ลดำลงเป็นิ	1,100	บาท	ต�อ	ตรม.	คิดำเป็นิร้อยละ	1.9	Y-o-Y	
โดำยราคาเฉัล่�ยของออฟัฟัิศ	Grade	A	ยังคงคงท่�ท่�	1,100	บาท	ต�อ	ตรม.
คาดำว�าจัากสถูานิการณ์โควิดำ-19	 ในิปัจัจัุบันิส�งผู้ลให้หลายบริษััทม่การปรับกลย่ทธุ์	work	 from	home	ซื่ึ�งส�งผู้ล
ลบกับความต้องเช�าเช�าออฟัฟัิศ

อุปที่านของต้ลาดำส่ำานักงาน
	 ในิไตรมาส	3	ปี	2019	อ่ปทานิอาคารสำานิักงานิในิกร่งเทพื่รวมเป็นิ	9.17	ล้านิ	ตรม.	เพื่่�มขึ�นิ	0.2%	Q-o-Q	พื่่�นิท่�
การเช�าใช้ลดำลง	17,859	ตรม.โดำยเฉัพื่าะบริเวณ	Grade	B	Non-CBD
ภายในิปี	2020	คาดำว�าม่ออฟัฟัิศกำาลังสร้างกว�า	1.17	ล้านิ	ตรม.	ท่�สสร้างเสร็จัในิปี	2023	และอ่ก	72,000	ตรม.	ท่�
จัะสร้างเสร็จัในิปี	2024

ท่�มา:	https://www.cbre.co.th/research-report-list/thailand/bangkok-office-marketview

ท่�มา:	https://www.cbre.co.th/research-report-list/thailand/bangkok-office-marketview

ท่�มา:	CBRE	Research,	Q3	2020
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(3.) การจัดำหุ้าผลิต้ภัณฑ์์หุ้รือบริการ
การจัดำซื�อที่่�ดำิน
	 ในิการจััดำหาท่�ดิำนิเพื่่�อนิำามาพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์นิั�นิ	 บริษััทฯ	 ไม�ม่นิโยบายถู่อครองทรัพื่ย์สินิหรือ
ท่�ดำินิเปล�าท่�ไม�พื่ร้อมจัะพัื่ฒนิา	 แต�บริษััทฯ	 จัะใช้วิธุ่วางแผู้นิในิการจััดำซื่่�อท่�ดำินิ	 ในิทำาเลศักยภาพื่ซื่ึ�งสามารถูพัื่ฒนิา
โครงการไดำ้ภายในิระยะเวลา	1	ถูึง	2	ปี	 ให้สอดำคล้องกับแผู้นิพื่ัฒนิาโครงการของบริษััทฯ	ทั�งในิดำ้านิเป้าหมายยอดำ
ขาย	และ	เป้าหมายการรับรู้รายไดำ้	โดำยบริษััทฯ	จัะพื่่จัารณาจััดำซื่่�อท่�ดิำนิแต�ละแห�งโดำยศึกษัาความเป็นิไปไดำ้ในิการพัื่ฒนิา
โครงการ	 รวมถูึงความเหมาะสมของกล่�มลูกค้าเป้าหมายในิบริเวณท่�ดำินิดำังกล�าวแล้วจัึงดำำาเนิินิการจััดำซ่ื่�อท่�ดำินิเพื่่�อ
พื่ัฒนิาโครงการ	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	เนิ้นิการทำาสัญญาจัะซื่่�อจัะขายท่�ดำินิดำ้วยการวางมัดำจัำา	และกำาหนิดำการโอนิกรรมสิทธุิ์
ท่�ดำินิในิระยะเวลา	1-2	ปี	 โดำยนิโยบายการซื่่�อท่�ดำินิของบริษััทฯ	 จัะเป็นิการซื่่�อแล้วพื่ัฒนิาทันิท่โดำยคำานิึงถูึงความต�อ
เนิ่�องในิการพัื่ฒนิาโครงการ	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	จัะไม�ซื่่�อท่�ดำินิเพื่่�อเก็บไว้รอการพื่ัฒนิานิานิจันิเกินิไป	เนิ่�องจัากไม�ต้องการ
ม่ภาระต้นิท่นิการถู่อครองท่�ดำินิโดำยไม�จัำาเป็นิ	 และเพื่่�อลดำความเส่�ยงจัากการเปล่�ยนิแปลงกฎหมายการใช้ท่�ดำินิในิ
อนิาคต	เว้นิแต�จัะเป็นิท่�ดิำนิท่�บริษััทฯ	เล็งเห็นิว�าม่ศักยภาพื่ในิการพื่ัฒนิาสูงขึ�นิในิอนิาคต	และราคาอยู�ในิระดำับท่�ให้ผู้ล
ตอบแทนิจัากการลงท่นิสูงกว�าต้นิท่นิการถู่อครอง	ทั�งนิ่�การจััดำหาท่�ดำินิของบริษััทฯ	ม่ทั�งการจััดำหาท่�ดำินิโดำยบริษััทฯ	
เองและผู้�านินิายหนิ้าค้าท่�ดำินิ	และบริษััทฯ	ซื่่�อขายท่�ดำินิในินิามบริษััทฯ	เท�านิั�นิ	ซื่ึ�งหากบริษััทฯ	พื่่จัารณาใช้นิายหนิ้าในิ
การจััดำซื่่�อท่�ดำินิ	บริษััทฯ	จัะกำาหนิดำค�านิายหนิ้าตามอัตราตลาดำ

	 การตัดำสินิใจัซ่ื่�อท่�ดำินิเพื่่�อการพัื่ฒนิา	บริษััทฯ	 จัะทำาการกำาหนิดำรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับทำาเลท่�ตั�งตาม
สมมต่ฐิานิต�างๆ	และศกึษัาความเปน็ิไปไดำข้องโครงการทั�งดำา้นิกฎหมาย	ดำา้นิการเงนิิ	และดำา้นิการตลาดำ	ซื่ึ�งเม่�อบรษัิัทฯ	
พื่่จัารณาปัจัจััยต�างๆ	ตามท่�กำาหนิดำไว้	 และเห็นิความเป็นิไปไดำ้ ในิการพื่ัฒนิาแล้ว	 บริษััทฯ	 จัะนิำาท่�ดำินิแปลงอ่�นิๆ	มา
พื่่จัารณาเปรียบเท่ยบให้เห็นิศักยภาพื่ของท่�ดำินิอย�างชัดำเจันิขึ�นิ	เพื่่�อให้เกิดำการตัดำสินิใจัลงท่นิท่�ม่ประสิทธุิภาพื่	ทั�งนิ่�
ในิกระบวนิการจััดำซื่่�อท่�ดำินิของบริษััทฯ	 อยู�ภาพื่ใต้การตรวจัสอบและการพื่่จัารณาอนิ่มัติของคณะกรรมการผูู้้ทรง
ค่ณว่ฒิคณะต�างๆ	ตามขั�นิตอนิของบริษััทฯ	อย�างรัดำก่ม	และโปร�งใส

การจัดำหุ้าที่่�ปร้กษาควบคุมงานก่อส่ร้าง
	 บริษััทฯ	 ม่การว�าจั้างบริษััทท่�ปรึกษัาควบค่มงานิก�อสร้าง	 ซื่ึ�งบริษััทดำังกล�าวจัะทำาหนิ้าท่�ร�วมกับฝ่่ายพื่ัฒนิา
โครงการของบริษััทฯ	 เพื่่�อควบค่มการทำางานิของผูู้้รับเหมาก�อสร้างให้เป็นิไปตามมาตรฐานิการก�อสร้างท่�ถููกต้อง

Q3 2020 Overall Market Q-O-Q

Demand 8.35	million	sq.m.

Supply 9.17	million	sq.m.

Grade	A	CBD	Rent THB	1,100	per	sq.m. -

Overall	Occupancy 91.1%

Space	Under	Construction 1.17	million	sq.m.

Grade A CBD
Rent +4.1% Y-o-Y

Grade B CBD
Rent +0.7% Y-o-Y

Grade A Non CBD
Rent +2.5 % Y-o-Y

Grade B Non CBD
Rent +1.6% Y-o-Y
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ครบถู้วนิตามกฏิหมาย	ตามแบบการขออนิ่ญาตก�อสร้าง	 และสร้างแล้วเสร็จัภายในิเวลาท่�กำาหนิดำ	 ในิการคัดำเล่อก
บริษััทท่�ปรึกษัาควบค่มงานิก�อสร้างนิั�นิ	บริษััทฯ	จัะพื่่จัารณาจัาก	ช่�อเส่ยง	ผู้ลงานิ	ประสบการณ์	และความพื่ร้อมของ
ท่มงานิของบริษััทท่�ปรึกษัาควบค่มงานิก�อสร้างเป็นิหลัก	 โดำยในิการคัดำเล่อกบริษััทท่�ปรึกษัาควบค่มงานิก�อสร้าง	
บริษััทฯ	ม่กระบวนิการในิการคัดำเล่อกดำังนิ่�

 การจัดำเต้รียมรายละเอ่ยดำขอบเขต้งาน และแผนงานการบริหุ้ารโครงการ	 เพื่่�อจััดำส�ง	 และขอรับใบเสนิอราคา	
	 พื่ร้อมแนิบประวัติข้อมูลบริษััท	จัากบริษััทท่�ปรึกษัาควบค่มงานิก�อสร้าง
 การพัิจารณาเปรียบเที่่ยบราคา และขอบเขต้งาน	ท่�เสนิอจัากบริษััทท่�ปรึกษัาควบค่มงานิก�อสร้างต�างๆ
 การคัดำเลือกคุณส่มบัต้ิ	ของบริษััทท่�ปรึกษัาควบค่มงานิก�อสร้าง	โดำยฝ่่ายพัื่ฒนิาโครงการ	และคณะกรรมการ
	 จััดำซื่่�อ	จััดำจั้างของบริษััทฯ		
 เส่นอต้่อผู้ม่อำานาจอนุมัต้ิ	ของบริษััทฯ	เพื่่�อสร่ปผู้ลคัดำเล่อก	และเข้าทำาสัญญา

การจัดำหุ้าผู้รับเหุ้มาก่อส่ร้าง
	 ในิการคัดำเล่อกผูู้้รับเหมาก�อสร้าง	บริษััทฯม่กระบวนิการในิการคัดำเล่อกดำังนิ่�

 การจัดำเต้รียมรายละเอ่ยดำเงื�อนไขการว่าจ้าง	 โดำยฝ่่ายพื่ัฒนิาโครงการของบริษััทฯ	 จััดำเตรียมรายละเอ่ยดำ
	 ขอบเขตงานิ	 และเงื�อนิไขการว�าจั้างเพื่่�อจััดำส�งจัดำหมายเชิญการเข้าร�วมการประกวดำราคาให้แก�บริษััทผูู้้รับเหมา
	 ตามรายช่�อท่�ผู้�านิการคัดำเล่อกเบ่�องต้นิในิการประมูลงานิ	(Approved	Vendor	List)
 พัิจารณาเปรียบเที่่ยบคุณส่มบัต้ิและราคา	หลังจัากไดำ้รับข้อเสนิอการบริการจัากผูู้้รับเหมารายต�างๆ	แล้วคณะ
	 กรรมการจััดำซื่่�อ	และฝ่่ายพื่ัฒนิาโครงการของบริษััทฯ	จัะทำาการคัดำเล่อกผูู้้รับเหมาท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสม
	 และอยู�ในิงบประมาณมาเปรียบเท่ยบ	และเสนิอผูู้้ม่อำานิาจัอนิ่มัติของบริษััทฯ	เพื่่�อสร่ปผู้ลการคัดำเล่อก	
 การอนุมัต้ิเพั้�อเข้าที่ำาส่ัญญา	 หลังจัากท่�บริษััทฯไดำ้สร่ปผู้ลการคัดำเล่อกผูู้้รับเหมาแล้ว	 จัะเสนิอต�อผูู้้ม่อำานิาจั
	 อนิ่มัติของบริษััทฯ	เพื่่�อพื่่จัารณาอนิ่มัติ	และเข้าทำาสัญญากับผูู้้รับเหมาดำังกล�าวต�อไป

การจัดำหุ้าวัส่ดำุ อุปกรณ์
	 ในิการจััดำหาวัสดำ่ก�อสร้างหลักท่�ใช้ ในิการก�อสร้างโครงการ	เช�นิ	อิฐ	หินิ	ปูนิ	ทราย	และเหล็ก	เป็นิต้นิ	บริษััทผูู้้รับ
เหมาก�อสร้างจัะเป็นิผูู้้รับผิู้ดำชอบในิการจััดำซ่ื่�อวัสดำ่ก�อสร้างทั�งหมดำ	ตามสัญญาว�าจั้างผูู้้รับเหมาก�อสร้างโดำยกำาหนิดำ
ราคาท่�แนิ�นิอนิในิสัญญา	 (Turnkey	Contract)	 โดำยคำานิวณรวมเป็นิส�วนิหนิึ�งในิราคาค�าจั้างก�อสร้าง	 อย�างไรก็ดำ่	
บริษััทฯ	จัะเป็นิผูู้้จััดำหาวัสดำ่ก�อสร้างบางประเภทท่�สามารถูนิับจัำานิวนิไดำ้แนิ�นิอนิ	และม่ราคาต�อหนิ�วยค�อนิข้างสูง	เช�นิ	
ลิฟัท์	เฟัอร์นิิเจัอร์	เป็นิต้นิ	โดำยบริษััทฯ	ม่คณะกรรมการจััดำซ่ื่�อเพื่่�อพื่่จัารณาการจััดำซ่ื่�อวัสดำ่	อ่ปกรณ์	ตามความเหมาะ
สมก�อนิเสนิอต�อผูู้้ม่อำานิาจัอนิ่มัติของบริษััทฯ

ขั�นต้อนและระยะเวลาในการศึกษาและพััฒนาโครงการ
	 การพัื่ฒนิาโครงการต�างๆ	ของบริษััทฯ	จัะม่ระยะเวลาในิการดำำาเนิินิการท่�แตกต�างกันิไปโดำยจัะขึ�นิอยู�กับขนิาดำและ
รูปแบบของแต�ละโครงการ	ทั�งนิ่�	อาคาร	Low	Rise	(อาคารท่�ม่ความสูงไม�เกินิ8	ชั�นิ)	จัะใช้เวลาในิการก�อสร้างประมาณ	
12-15	 เดำ่อนิ	ซื่ึ�งสร้างเสร็จัเร็วกว�าการก�อสร้างอาคาร	High	Rise	 (อาคารท่�ม่ความสูงมากกว�า	8	ชั�นิขึ�นิไป)	ซื่ึ�งใช้
เวลาในิการก�อสร้างประมาณ	24-36	เดำ่อนิ	รายละเอ่ยดำขั�นิตอนิและระยะเวลาการก�อสร้างโดำยประมาณสร่ปดัำงนิ่�

รูปแสดำงขั�นิตอนิและระยะเวลาในิการศึกษัาและพัื่ฒนิาโครงการ

เลือกที่ดิน

ลูกค�าตรวจสอบห�องชุด และโอนกรรมสิทธิ์

กําหนดรูปแบบโครงการ ศึกษาความเป�นไปได�ของโครงการ

1 เดือน

1 เดือน

1 เดือน

1 เดือน

1 เดือน

1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน

3 เดือน 3 เดือน

24-36 เดือน 24-36 เดือน

1 เดือน 2 เดือน

4 เดือน

12-36 เดือน

12 วัน - 1 เดือน2 - 6 เดือน

คณะกรรมการบร�ษัทฯ อนุมัติโครงการ และทําสัญญาซื้อขายที่ดิน

ออกแบบผลิตภัณฑ�

สร�างห�องตัวอย�าง ยื่นขอสนับสนุน
ทางการเง�น

คัดเลือกที่ปร�กษา
ควบคุมงานก�อสร�าง

จัดทําแบบก�อสร�าง
รายละเอียด และรายงาน

ทําสัญญาขอ
สนับสนุนทางการเง�น

คัดเลือกผู�รับเหมา
และผู�จัดหาวัสดุ

เสนอรายงานศึกษา
ผลกระทบสิ�งแวดล�อม (EIA)

ยื่นขออนุญาตก�อสร�าง
(อ.1)

ก�อสร�างโครงการ

เป�ดจองและทําสัญญา
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

การจัดำที่ำารายงานการวิเคราะหุ้์ผลกระที่บต้่อส่ิ�งแวดำล้อม
	 การก�อสร้างอาคารและการก�อสร้างสาธุารณูปโภคต�างๆ	ส�วนิใหญ�ของบริษััทฯ	 จัะอยู�ภายใต้การควบค่มของ
พื่ระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษัาค่ณภาพื่สิ�งแวดำล้อมแห�งชาติ	ปี	พื่.ศ.	2535	และพื่ระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษัา
ค่ณภาพื่สิ�งแวดำล้อม	(	ฉับับท่�	2)	พื่.ศ.	2561	ตามประกาศกระทรวงทรัพื่ยากรธุรรมชาติ	และสิ�งแวดำล้อม	เรื�อง	กำาหนิดำ	
หลักเกณฑ์์	วิธุ่การ	ระเบ่ยบปฏิิบัติ	และแนิวทางในิการจััดำทำารายงานิการวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�งแวดำล้อม	โดำยโครงการ
ท่�ม่ขนิาดำตั�งแต�	4,000	ตารางเมตร	หรือ	การสร้างอาคารสูงตั�งแต�	23	เมตร	หรือ	80	หนิ�วยขึ�นิไป	จัะต้องม่การจััดำ
ทำารายงานิการวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�งแวดำล้อมโดำยเสนิอในิขั�นิตอนิของการขออน่ิญาตก�อสร้างอาคารตามกฎหมาย
พื่ระราชบัญญัติควบค่มอาคาร

	 รวมทั�ง	บริษััทฯ	 ไดำ้จััดำให้ม่มาตรการการป้องกันิและแก้ ไขผู้ลกระทบดำ้านิสิ�งแวดำล้อม	ทั�งในิระหว�างการก�อสร้าง	
และหลังการก�อสร้าง	เช�นิ		ม่ผู้้าใบคล่มหรือ	Mesh	Sheet	อาคารในิระหว�างท่�ก�อสร้าง	เพื่่�อป้องกันิฝ่่่นิละอองกระจัาย
ไปยังพื่่�นิท่�ข้างเค่ยง	และล้างล้อรถูบรรท่กให้สะอาดำก�อนิออกจัากพื่่�นิท่�ก�อสร้าง	เม่�อก�อสร้างเสร็จัแล้ว	ท่กโครงการ	จัะ
ม่ระบบบำาบัดำนิำ�าเส่ยส�วนิกลาง	ก�อนิระบายสู�ท�อระบายนิำ�าสาธุารณะ	ซื่ึ�งมาตรการต�างๆ	ท่�เก่�ยวกับสิ�งแวดำล้อมนัิ�นิเป็นิ
สิ�งท่�บริษััทฯให้ความสำาคัญและจััดำให้ท่กโครงการม่การปฏิิบัติตามมาตรฐานิท่�กำาหนิดำอย�างเคร�งครัดำโดำยท่�ผู้�านิมา
บริษััทฯ	ไม�ม่ประเดำ็นิเรื�องผู้ลกระทบต�อสิ�งแวดำล้อม	และไม�ม่ค�าใช้จั�ายเพื่่�มเติมอย�างม่นิัยสำาคัญในิการป้องกันิผู้ลกระ
ทบต�อสิ�งแวดำล้อมแต�อย�างใดำ	ยกเว้นิค�าใช้จั�ายท่�จัำาเป็นิต้องใช้ในิการจััดำทำารายงานิการวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�งแวดำล้อม
เพื่่�อประกอบการขออนิ่ญาตก�อสร้างอาคารตามกฎหมาย

การวิจัยและพััฒนา
	 บริษััทฯ	 ม่ความม่�งมั�นิท่�จัะพื่ัฒนิาโครงการท่�อยู�อาศัยอย�างต�อเนิ่�องเพื่่�อตอบสนิองความต้องการ	 และสร้าง
ความพื่ึงพื่อใจัสูงส่ดำให้แก�ลูกค้าของบริษััทฯ	 โดำยบริษััทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการออกแบบภายนิอกอาคาร	 และการ
ออกแบบห้องช่ดำเป็นิอันิดัำบแรก	ซื่ึ�งจัะต้องม่การวางแผู้นิการออกแบบให้ม่เอกลักษัณ์เฉัพื่าะ	 (Unique	Design)	รวม
ถูึงการออกแบบฟัังก์ชั�นิการใช้งานิห้องช่ดำท่�ค่้มค�า	 (Best	Function	Unit	Plan	Design)	ซื่ึ�งถู่อเป็นิจัุดำเดำ�นิท่�สำาคัญ
ของโครงการของบริษััทฯ

	 ฝ่่ายพื่ัฒนิาธุ่รกิจัและวิจััย	 ม่หนิ้าท่�รับผิู้ดำชอบเก่�ยวกับการวิจััย	 เพื่่�อกำาหนิดำทำาเลท่�จัะทำาพื่ัฒนิาโครงการโดำย
พื่่จัารณาถูึงการเติบโตของความต้องการท่�อยู�อาศัยจัากปัจัจััยการเปล่�ยนิแปลงเชิงศักยภาพื่ของทำาเลต�างๆ	 รวม
ทั�งสถูานิการณ์การแข�งขันิและอ่ปทานิในิแต�ละทำาเล	รวมถูึงการศึกษัาวิจััยถูึงลักษัณะความต้องการของผูู้้บริโภคเพื่่�อ
กำาหนิดำรูปแบบ	 และระดัำบราคาสินิค้าในิโครงการ	อ่กทั�งม่ฝ่่ายออกแบบและพัื่ฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์ของบริษััทฯ	 ซื่ึ�งรับผู้ิดำ
ชอบการพัื่ฒนิารูปแบบผู้ลิตภัณฑ์์	 เพื่่�อให้โครงการสามารถูตอบสนิองต�อความต้องการของผูู้้บริโภคไดำ้มากท่�ส่ดำ	
ทั�งนิ่�เพื่่�อสร้างความไดำ้เปรียบในิการแข�งขันิ	 และสอดำคล้องกับภาวะตลาดำอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�เปล่�ยนิแปลงตลอดำเวลา	
รวมทั�งสร้างความพื่ึงพื่อใจัสูงส่ดำในิการอยู�อาศัยในิโครงการของบริษััทฯ

	 บริษััทฯ	ยังให้ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์นิวัตกรรมใหม�ๆ	ในิการพื่ัฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์และการบริการ	บริษััทฯ	
ไดำ้ม่การติดำตามการเปล่�ยนิแปลงดำ้านิเทคโนิโลย่ท่�เก่�ยวข้องกับการอยู�อาศัยและการเปล่�ยนิแปลงของพื่ฤติกรรมผูู้้
บริโภค	รวมทั�งม่การรวบรวมข้อมูลการสำารวจัความพื่ึงพื่อใจั	และความต้องการของลูกค้าภายหลังจัากการเข้าซื่่�อ
ห้องช่ดำและท่�อยู�อาศัยต�างๆ	ของบริษััทฯ	จัากฝ่่ายต�างๆ	เช�นิ	ฝ่่ายขายและการตลาดำ	ฝ่่ายพื่ัฒนิาโครงการ	และฝ่่าย
ลูกค้าสัมพัื่นิธุ์	เป็นิต้นิ	จัากนิั�นิจัึงทำาการประมวลผู้ลและวิเคราะห์ข้อมูลต�างๆ	ดัำงกล�าวและนิำาไปพัื่ฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์และ
บริการใหม�ๆ	 ทั�งทางดำ้านิรูปแบบอาคาร	 รูปแบบห้อง	 ขนิาดำพื่่�นิท่�ห้อง	การจััดำวางเฟัอร์นิิเจัอร์การใช้ประโยชนิ์พื่่�นิท่�
ใช้สอย	 และความต้องการดำ้านิบริการ	 การอำานิวยความสะดำวกดำ้านิต�างๆ	 ให้เหมาะสมกับความต้องการและการ
ดำำาเนิินิช่วิตในิปัจัจัุบันิ	ของกล่�มลูกค้าเป้าหมาย

	 นิอกจัากนิ่�	บริษััทฯ	ยังม่�งเนิ้นิการวิจััยและพัื่ฒนิา	เพื่่�อต�อยอดำและขยายตัวไปยังธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
และดำ้านิการบริการประเภทต�างๆ	ท่�เก่�ยวข้อง	เพื่่�อตอบสนิองความต้องการของผูู้้บริโภคอย�างครบวงจัร	รวมทั�งการ
เติบโตอย�างยั�งย่นิของบริษััทฯ	อ่กดำ้วย

(4.) ที่รัพัย์ส่ินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุุรกิจ
	 ณ	 สิ�นิปี	 2563	 สินิทรัพื่ย์หลักท่�ใช้ ในิการประกอบธุ่รกิจัของกล่�มบริษััทฯประกอบดำ้วย	ต้นิท่นิโครงการพัื่ฒนิา
อสังหาริมทรัพื่ย์	อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ	ท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์	โดำยม่รายละเอ่ยดำดัำงต�อไปนิ่�

รายการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

( ล้านบาท )

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ� ภาระผูกพัน

ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 23,429.7 เป็นิเจั้าของ จัดำจัำานิองเป็นิหลักประกันิเงินิกู้ย่มกับ
สถูาบันิการเงินิบางส�วนิ

อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ 412.7 เป็นิเจั้าของ
จัดำจัำานิองเป็นิหลักประกันิเงินิกู้ย่มกับ

สถูาบันิการเงินิบางส�วนิ

ท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์ 1,808.1 เป็นิเจั้าของ
จัดำจัำานิองเป็นิหลักประกันิเงินิกู้ย่มกับ

สถูาบันิการเงินิบางส�วนิ

รวมที่ั�งส่ิ�น 25,650.5
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ต้้นทุุนโครงการพััฒนาอสังหาริมทุรัพัย์์
	 ณ	สิ�นิปี	2563	ต้นิท่นิโครงการพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ซื่ึ�งประกอบดำ้วยท่�ดำินิและสิ�งปลูกสร้างเพื่่�อขายในิโครงการต�างๆ	ม่มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ในิงบการเงินิรวมเท�ากับ		23,429.7	ล้านิบาทโดำยม่รายละเอ่ยดำสร่ปดัำงนิ่�

รายการ ลักษณะ
โครงการ

พ้�นที่
โครงการ

(ไร่)

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2563
( ล้านบาท )

ลักษณะกรรม
สิทธิ ภาระผูกพัน

โครงการ	Notting	Hill
Sukhumvit	107

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

0-3-83.0
3.8 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

โครงการ	Knightsbridge	Sky	
River	Ocean

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

1-3-60.0 17.6 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

โครงการ	Notting	Hill	Tiwanon	
Kaerai

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย 	1-1-43.5	 3.7 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

โครงการ	Notting	Hill
Laemchabang

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

	2-0-67.0 28.0 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ		

700.0	ล้านิบาท	*

โครงการ		Knightsbridge
The Ocean Sriracha 

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

	4-0-4.5	 324.2 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ		

700.0	ล้านิบาท	*

โครงการ	Notting	Hill	Praksa
อาคาร

ช่ดำพื่ักอาศัย
3-1-91.0 6.9 เป็นิเจั้าของ

หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ		

700.0	ล้านิบาท	*

โครงการ	The	Origin
Phahol-Saphanmai

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

	3-3-60.6	 273.2 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

โครงการ	Kensington
Phahol	63	(Saphanmai)

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

	1-3-31.0	 14.3 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

650.0	ล้านิบาท	**

โครงการ	Kensington
Kaset	Campus

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

4-0-85.0 3.7 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

โครงการ	B-Loft	Lite
Sukhumvit	115	B

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

0-2-17.0 38.3 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ		

700.0	ล้านิบาท	*

รายการ ลักษณะ
โครงการ

พ้�นที่
โครงการ

(ไร่)

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2563
( ล้านบาท )

ลักษณะกรรม
สิทธิ ภาระผูกพัน

โครงการ	Kensington
Sukhumvit	-	Theparak

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย 	4-2-24.2	 155.8

เป็นิเจั้าของ หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ		

650.0	ล้านิบาท	**

โครงการ	B-Loft	Lite
Sukhumvit	107

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

0-2-47.3 73.6 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ		

700.0	ล้านิบาท	*

โครงการ	B-Loft	
Sukhumvit	107	A

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย 0-1-54.0 4.1 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

โครงการ		The	Origin
Ram	209	Interchange	

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

4-0-87.0 443.7 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

700.0	ล้านิบาท

โครงการ		The	Origin
Ladprao 15 

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

1-1-06.0 119.7 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

โครงการ	B-Loft	Lite	Sukhumvit	
115 A

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

0-2-03 7.8 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ		

700.0	ล้านิบาท*

โครงการ	The	Origin
Ramintra	83	Station

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

6-3-91.0 1,014.9 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

745.5	ล้านิบาท

โครงการ	The	Origin
Sukhumvit	105

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

8-0-36.5 506.6 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

520.9	ล้านิบาท

โครงการ		The	Origin
Ratchada-Ladprao

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

1-3-32.0 280.8 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

283.7	ล้านิบาท
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รายการ ลักษณะ
โครงการ

พ้�นที่
โครงการ

(ไร่)

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2563
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ลักษณะกรรม
สิทธิ ภาระผูกพัน

โครงการ	The	Origin	Onnut
อาคาร

ช่ดำพื่ักอาศัย
2-3-23.0 138.5 เป็นิเจั้าของ

หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

94.3	ล้านิบาท

โครงการ	B-Loft
Sukhumvit	107	B

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

0-1-43.2 9.8
เป็นิเจั้าของ

ไม�ม่

โครงการ	Kensington	Rayong	1 อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

3-0-92.5 255.3 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

221.2	ล้านิบาท

โครงการ	Kensington	Rayong	2
อาคาร

ช่ดำพื่ักอาศัย 2-3-49.5 270.0 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

220.1	ล้านิบาท

โครงการ	Notting	Hill	Rayong อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

2-2-67.1 182.8 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

461.6	ล้านิบาท

โครงการ	Knightsbridge
Space	Rama	IX

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

2-0-47.8 1,115.5 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

841.6	ล้านิบาท

โครงการ	Knightsbridge
Phaholyothin	Interchange

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

5-1-53.9 120.9 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ		

700.0	ล้านิบาท	*

โครงการ	Knightsbridge
Kaset	Society

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

2-0-79.6 698.9 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

595.6	ล้านิบาท

โครงการ	Knightsbridge
Collage	Sukhumvit	107

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

1-1-50.8 287.5 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

โครงการ	The	Origin
Plug&Play	Ramintra

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

4-0-21.5 430.1 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

โครงการ	The	Origin
Sukhumvit	Sailuat	E22

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

3-2-0 176.6 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

รายการ ลักษณะ
โครงการ

พ้�นที่
โครงการ

(ไร่)

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2563
( ล้านบาท )

ลักษณะกรรม
สิทธิ ภาระผูกพัน

โครงการ	Park	24
อาคารช่ดำพื่ัก

อาศัย
	12-1-35.0	 3,449.3 เป็นิเจั้าของ

หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

2,150.0	ล้านิบาท

โครงการ	Park	Origin	Phayathai
อาคาร

ช่ดำพื่ักอาศัย 2-1-36.3 2,898.6
เป็นิเจั้าของ หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ

การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	
1,708.2	ล้านิบาท

โครงการ	SOHO
Bangkok	Ratchada

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

1-2-28.0 533.3 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

673.0	ล้านิบาท

โครงการ	Britania
Mega	Town-Bangna

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

55-3-61.2 533.9 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

1,054.2	ล้านิบาท

โครงการ	Britania
Wongwaen-Hathairat

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

31-3-93.0 432.6 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

515.0	ล้านิบาท

โครงการ	Britania
Bangna	Km.42

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

68-1-84.5 445.2 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

700.0	ล้านิบาท	*

โครงการ	Britania
Khukhot	Station

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

21-1-63.2 278.7 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

268.0	ล้านิบาท

โครงการ	Britania	Saimai
อาคาร

ช่ดำพื่ักอาศัย
36-2-11.9 620.7 เป็นิเจั้าของ

หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

687.4	ล้านิบาท

โครงการ	Grand	Britania	
Bangna	Km.12

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

17-3-22.3 224.7 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

286.5	ล้านิบาท

โครงการ	Brighton
Khukhot	Station

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

20-1-58.0 327.7 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

361.5	ล้านิบาท
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2563
( ล้านบาท )

ลักษณะกรรม
สิทธิ ภาระผูกพัน

โครงการ	Brighton
Bangna	Km.26

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

9-0-53.4 99.0 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

100.0	ล้านิบาท

โครงการ	Britania
Bangna	Suvarnabhumi

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย 99-0-2.0 785.6	

เป็นิเจั้าของ หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

1,178.0	ล้านิบาท

โครงการ	Belgravia	Exclusive	
Pool	Villa	Bangna-Rama	IX

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

23-3-97.0 659.3 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

610.0	ล้านิบาท

โครงการ	Grand	Britania	
Ratchaphruek-Rama	V

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

50-2-23.0 792.5 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

1,017.0	ล้านิบาท

โครงการ	Britania	Wongwaen	
Ramintra

อาคาร
ช่ดำพื่ักอาศัย

65-2-75.4 824.9 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

739.0	ล้านิบาท

โครงการในิอนิาคต 3,517.1 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิ
การเงินิ	ในิวงเงินิรวมจัำานิวนิ	

2,931.9	ล้านิบาท

รวมที่ั�งส่ิ�น 23,429.7

รายการ

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2563
( ล้านบาท )

ลักษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน

ท่�ดำินิและส�วนิปรับปร่งท่�ดำินิ 500.7

เป็นิเจั้าของ
เป็นิหลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิการ
เงินิ	ม่	2	วง	วงท่�	1	=	598.5	ล้านิบาท	*	วงท่�	
2	=	538.0	ล้านิบาท**	เป็นิวงเงินิรวมทั�งสิ�นิ	

1,136.5	ล้านิบาท

อาคารโรงแรมและส�วนิปรับปร่งอาคาร 787.1 เป็นิเจั้าของ
เป็นิหลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิการเงินิ	ในิ

วงเงินิรวม	598.5	ล้านิบาท*

อาคารชั�วคราวและส�วนิปรับปร่ง	อาคารเช�า 150.1 เป็นิเจั้าของ เป็นิหลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิการเงินิ	
วงเงินิรวม	4,332.6	ล้านิบาท

เครื�องตกแต�งและเครื�องใช้สำานิักงานิ 202.2 เป็นิเจั้าของ ไม�ม่

ยานิพื่าหนิะ 8.6 เป็นิเจั้าของ
เป็นิหลักทรัพื่ย์คำ�าประกันิตามสัญญาเช�าซื่่�อ

บางส�วนิจัำานิวนิ	0.1	ล้านิบาท

งานิระหว�างก�อสร้าง 159.3 เป็นิเจั้าของ
หลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิการเงินิ	ในิ

วงเงินิรวมจัำานิวนิ	538	ล้านิบาท	**

รวมที่ั�งส่ิ�น 1,808.0  

โครงการ	Notting	Hill	Sukhumvit	105,	และ	โครงการ	Knightsbridge	Collage	Sukhumvit	107	เพื่่�อปล�อยเช�าพื่่�นิท่�
ให้แก�รายย�อยเพื่่�อเป็นิการให้บริการและอำานิวยความสะดำวกแก�ลูกค้าผูู้้ซื่่�อห้องช่ดำภายในิโครงการดำังกล�าว	ส�วนิท่�ดำินิ
และอาคาร	Portobello	Mall	เป็นิอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิในิลักษัณะของ	Community	Mall	อยู�ในิโซื่นิศรีราชา

อสังหาริมทุรัพัย์์เพั่�อการลงทุุน
	 ณ	สิ�นิปี	2563	อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิของกล่�มบริษััทฯ	ไดำ้แก�	ห้องช่ดำของโครงการ	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	 Praksa,	 โครงการ	Knightsbridge	Tiwanon,	 โครงการ	Kensington	Kaset	
Campus,	โครงการ	Park	24,	โครงการ	Kensington	Sukhumvit-Theparak,	โครงการ		Knightsbridge	Prime	
Sathorn,		โครงการ	Knights	Bridge	Phaholyothin	Interchange,	โครงการ	The	Origin	Phahol-Saphanmai

3. ทุ่�ดิิน อาคารและอุปกรณ์์ - สุทุธิิ

หุ้มายเหุ้ตุ้:

	 *	 หมายถูึง	โครงการท่�นิำาไปเป็นิหลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิการเงินิดำ้วยวงเงินิร�วมกันิ	จัำานิวนิ	700	ล้านิบาท	

	 **	 หมายถูึง	โครงการท่�นิำาไปเป็นิหลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิการเงินิดำ้วยวงเงินิร�วมกันิ	จัำานิวนิ	650	ล้านิบาท

หุ้มายเหุ้ตุ้:

	 *	 หมายถูึงใช้เป็นิหลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิการเงินิในิวงเงินิร�วมกันิ	จัำานิวนิ	598.5	ล้านิบาท	

	 **	 หมายถูึงใช้เป็นิหลักประกันิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิการเงินิในิวงเงินิร�วมกันิ	จัำานิวนิ		538.0	ล้านิบาท
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ทุรัพัย์์สินทุ่�เชื่่าเพั่�อใชื่้ในการประกอบัธิุรกิจ
	 ทรัพื่ย์สินิท่�กล่�มบริษััทฯเช�าเพื่่�อใช้ ในิการประกอบธุ่รกิจั	ค่อ	ท่�ดำินิ	เพื่่�อใช้ ในิพื่ัฒนิาโรงแรม	เซื่อร์วิสอพื่าร์ทเม้นิท์	
และพื่่�นิท่�ให้เช�าเชิงพื่าณิชย์	โดำยม่รายละเอ่ยดำของสัญญาเช�า	ดำังนิ่�

เงินลงทุุน
	 ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม		2563	บริษััทฯ	ม่การลงท่นิในิบริษััทย�อย	สร่ปดัำงต�อไปนิ่�

บริษัท วันที่ทำา
สัญญา เริ่มต้น สิ�นสุด ระยะเวลา

สัญญา
มูลค่า

ตามสัญญาเช่า (บาท)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ทองหล�อ	จัำากัดำ
14	ธุันิวาคม	

2559
1	มกราคม	

2563
31	ธุันิวาคม	

2592
30	ปี 859,206,194.0

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ส่ข่มวิท	24	จัำากัดำ
30	พื่ฤศจัิกายนิ	

2560
1	มกราคม	

2561
31	ธุันิวาคม	

2563
3	ปี 45,000,000.0

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ส่ข่มวิท	24	จัำากัดำ
30	พื่ฤศจัิกายนิ	

2560
1	มกราคม	

2564
31	ธุันิวาคม	

2593
30	ปี 1,034,206,200.0

บริษััท	วันิ	พื่ญาไท	จัำากัดำ 21	สิงหาคม	
2561

1	ต่ลาคม	
2561

30	กันิยายนิ	
2565 4	ปี

ให้สิทธุิ์การใช้ท่�ดำินิโดำยไม�ม่ค�า
ตอบแทนิ

บริษััท	วันิ	พื่ญาไท	จัำากัดำ
21	สิงหาคม	

2561
1	ต่ลาคม	

2565
30	กันิยายนิ	

2595
30	ปี 557,804,131.3

บริษััท	วันิ	พื่ญาไท	จัำากัดำ
21	สิงหาคม	

2561
1	ต่ลาคม	

2595
1	ต่ลาคม	2625 30	ปี 950,608,262.6

บริษััท	วันิ	ส่ขุมวิท	59	จัำากัดำ
26	พื่ฤศจัิกายนิ	

2561

26 
พื่ฤศจัิกายนิ	

2561

25	พื่ฤศจัิกายนิ	
2564

3	ปี
ให้สิทธุิ์การใช้ท่�ดำินิโดำยไม�ม่ค�า

ตอบแทนิ

บริษััท	วันิ	ส่ขุมวิท	59	จัำากัดำ
26	พื่ฤศจัิกายนิ	

2561

26 
พื่ฤศจัิกายนิ	

2564

25	พื่ฤศจัิกายนิ	
2594

30	ปี 1,387,400,785.0

บริษััท	วันิ	ส่ขุมวิท	59	จัำากัดำ
26	พื่ฤศจัิกายนิ	

2561

26 
พื่ฤศจัิกายนิ	

2594

25	พื่ฤศจัิกายนิ	
2609

15	ปี 1,472,941,404.0

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ
 ณ

31 ธันวาคม 2563
( ล้านบาท )

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ฯ  

บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	 พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 1,012.2

บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ			(“PSS”) ให้บริการบริหารจััดำการธุ่รกิจั
อสังหาริมทรัพื่ย์

100 59.1

บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 508.1

บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 304.5

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แกรนิดำ์	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 614.2

บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ																		 พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 4,007.0

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	คอลลาจั	107	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 87.4

Origin	Global	(Hong	Kong)	Limited
ให้บริการนิายหนิ้าในิการขาย
และบริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
100 1.0

บริษััท	เดำอะ	ยูนิิคอร์นิ	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 1.0

บริษัที่ย่อยของ PSS

บริษััท	พื่รีโม	เรียลเตอร์	จัำากัดำ
ให้บริการนิายหนิ้าในิการขายและหาผูู้้

เช�าอสังหาริมทรัพื่ย์
100 1.6

บริษััท	พื่รีโม	แมนิเนิจัเม้นิท์	จัำากัดำ
ให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
100 1.6

บริษััท	พื่รีโม	เดำคคอร์	จัำากัดำ	
ให้บริการนิายหนิ้าในิการขาย
และบริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
100 0.3

บริษััท	อูโนิ�	เซื่อร์วิส	จัำากัดำ
ให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
100 0.0
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5. งานทุ่�ย์ังไม่ไดิ้ส่งมอบั
	 ณ	 วันิท่�	31	 ธัุนิวาคม	2563	บริษััทฯ	ม่ห้องช่ดำท่�ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อขายแล้วแต�ยังไม�ไดำ้โอนิกรรมสิทธ์ิุจัากทั�งหมดำ	
51	โครงการ	จัำานิวนิ	7,067	หนิ�วยคิดำเป็นิมูลค�าเท�ากับ		35,834.5	ล้านิบาท

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ
 ณ

31 ธันวาคม 2563
( ล้านบาท )

บริษัที่ย่อยของ PSS (ต้่อ)

บริษััท	คราวนิ์	เรสซื่ิเดำนิซื่์	จัำากัดำ
ให้บริการนิายหนิ้าในิการขายและหาผูู้้

เช�าอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 0.0

 รวมเงินลงทีุ่นในบริษัที่ย่อย 6,598.0

1.3   โครงส่ร้างการถูือหุุ้้นของกลุ่มบริษัที่ฯ

1.3.1. โครงส่ร้างการถูือหุุ้้นของกลุ่มบริษัที่
	 โครงสร้างของบริษััทฯ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�

ทั�งนิ่�	รายละเอ่ยดำของบริษััทย�อยของบริษััทฯ	(เฉัพื่าะท่�จัดำทะเบ่ยนิจััดำตั�งแล้วเสร็จั	ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563)	ม่ดัำงนิ่�

ธุุรกิจคอนโดำมิเน่ยม

ธุรกิจคอนโดมิเนียม

33 บร�ษัท

บร�ษัท ออร�จ��น พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด (มหาชน)
(   บร�ษัทฯ ”)”

** 11 บร�ษัทร�วมค�า ** 4 บร�ษัทร�วมค�า

31 December 2020

ธุรกิจแนวราบ

6 บร�ษัท

ธุรกิจรายได�ต�อเนื่อง

13 บร�ษัท

ธุรกิจบร�การ

7 บร�ษัท

ลำาดับ
ที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั�ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วน

การถือหุ้น ประเภทธุรกิจ

1
พื่าร์ค	ลักชัวรี� 28	ก่มภาพื่ันิธุ์	2556 1,000.0	ล้านิบาท 99.99%

ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์รวม
ถูึงการลงท่นิดำ้านิอสังหาริมทรัพื่ย์

2 พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ญาไท 9	มกราคม	2561 600.0		ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

3 พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ระราม	4 1	ก่มภาพื่ันิธุ์	2561 900.0		ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

4 พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ราชเทวี 25	มกราคม	2561 550.0	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

5 พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ท่	2 25	มกราคม	2561 				500.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

6 ออริจัิ�นิ	พื่าร์ค	ท่	1 30	ต่ลาคม	2560 2,303.0	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

7 พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	อาร์	4
14	พื่ฤศจัิกายนิ	

2561
452.5	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

8 พื่าร์ค	รัชดำา 17	พื่ฤษัภาคม	2562 1.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

9 ออริจัิ�นิ	เวอร์ติเคิล 11	สิงหาคม	2559 632.38	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

10 ออริจัิ�นิ	สเฟัียร์
15	พื่ฤศจัิกายนิ	

2559
206.6	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

11 ออริจัิ�นิ	ไพื่ร์ม	2 16	พื่ฤษัภาคม	2560 589.7	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

12 ไนิท์บริดำจั์	ส่ขุมวิท	ป่ณณวิถู่ 17	ธุันิวาคม	2562 1.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

13 ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	1
28	พื่ฤศจัิกายนิ	

2560
410.0	ล้านิบาท 51.21%	* ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

14 ออริจัิ�นิ	เกษัตร	โซื่ไซื่ต่� 27	กรกฎาคม	2560 410.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

15 ออริจัิ�นิ	แคปปติอล	พื่ระราม	9	 27	มิถู่นิายนิ	2561 644.0	ล้านิบาท 51.24%	* ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ธุุรกิจคอนโดำมิเน่ยม (ต้่อ)

ธุุรกิจแนวราบ

ลำาดับ
ที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั�ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วน

การถือหุ้น ประเภทธุรกิจ

16 ออริจัิ�นิ	ไพื่รม์
25	พื่ฤศจัิกายนิ	

2559 644.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

17 ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม 11	สิงหาคม	2559 500.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

18 ออริจัิ�นิ	สาทร 8	กันิยายนิ	2559 45.0	ล้านิบาท 99.99%		 ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

19 ออริจัิ�นิ	แกรนิดำ์ 25	เมษัายนิ	2560 700.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

20 ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง 5	กรกฎาคม	2560 262.0	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

21
ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล
คอลลาจั	107

26	มิถู่นิายนิ	2561 300.0	ล้านิบาท 66.66%	* 	ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

22 ออริจัิ�นิ	คอลลาจั	107 2	เมษัายนิ	2561 300.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

23
ออรจัิ�นิ	รามคำาแหง
อินิเตอร์เชนิจั์

9	มกราคม	2561 3.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

24 ออริจัิ�นิ	ไนิท์บริดำจั์	เทพื่ารักษั์ 17	พื่ฤษัภาคม	2561 265.0	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

25 ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว 17	พื่ฤษัภาคม	2562 462.0	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์(JV)

26 ดำิ	ออริจัิ�นิ	ดำ่สิต 11	กรกฎาคม	2562 320.0	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

27 ออริจัิ�นิ	รามอินิทรา	 11	กันิยายนิ	2562 224.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

28 ออริจัิ�นิ	ส่ขุมวิท	สายลวดำ 27	กันิยายนิ	2562 1.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

29 เดำอะ	ยูนิิคอร์นิ 26	เมษัายนิ	2562 1.0	ล้านิบาท 99.99%
ธุ่รกิจัท่�ลงท่นิในิ	Startup	และไม�ใช�

ธุ่รกิจัหลัก

30
Origin	Globa

(	Hong	Kong	)	Co.,Ltd.
12	มิถู่นิายนิ	2561 30,000.0	USD 100.00%

ธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับ
ธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์

31 ออริจัิ�นิ	ลาดำกระบัง 17	ธุันิวาคม	2562 1.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

ลำาดับ
ที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั�ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วน

การถือหุ้น ประเภทธุรกิจ

1 บริทาเนิ่ย 11	สิงหาคม	2559 300.0	ล้านิบาท 99.99%
ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

2 สเตเบิ�ล	โฮม	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�
22	พื่ฤศจัิกายนิ	

2561
15.0	ล้านิบาท 99.99%

3
ดำิสทริคท์	แกรนิดำ์
เรียลเอสเตท

22	พื่ฤศจัิกายนิ	
2561

30.0	ล้านิบาท 99.99%

4 เบลกราเวีย	บางนิา	 26	ม่นิาคม	2562 1.0	ล้านิบาท 99.99%

5 เบลกราเวีย	ราชพื่ฤกษั์ 23	กันิยายนิ	2562 1.0	ล้านิบาท 99.99%

6
บริทาเนิ่ย	วงแหวนิ	
รามอินิทรา

23	กันิยายนิ	2562 50.0	ล้านิบาท 99.99%

ลำาดับ
ที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั�ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วน

การถือหุ้น ประเภทธุรกิจ

32 ดำิจัิตอล	บัตเลอร์
25	พื่ฤศจัิกายนิ	

2559
5.22	ล้านิบาท 57.47%

33
ไนิท์บริดำจั์	เกษัตร	
อินิเตอร์เชนิจั์

23	กรกฎาคม	2563 1.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
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ธุุรกิจส่ร้างรายไดำ้ต้่อเนื�อง ธุุรกิจบริการ

ลำาดับ
ที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั�ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วน

การถือหุ้น ประเภทธุรกิจ

1 วันิ	ออริจัิ�นิ	 21	กันิยายนิ	2554 1,000.0	ล้านิบาท 99.99%

ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์และ
ธุ่รกิจัท่�เก่�ยวเนิ่�องกับการพื่ัฒนิา
อสังหาริมทรัพื่ย์	รวมถูึงการลงท่นิ
ดำา้นิอสงัหาริมทรัพื่ยแ์ละการบริการ

2 ออริจัิ�นิ	วันิ	ส่ขุมวิท	24 27	กรกฎาคม	2560 400.0	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

3 วันิ	พื่ญาไท 25	กรกฎาคม	2561 1.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

4 ออริจัิ�นิ	วันิ	พื่ร้อมพื่งษั์ 9	พื่ฤษัภาคม	2561 430.0	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

5 ออริจัิ�นิ	ฟัู้ดำ 19	เมษัายนิ	2561 28.0	ล้านิบาท 99.00%	 ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

6 วันิ	ส่ขุมวิท	59 						29	ต่ลาคม	2561 					682.0	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

7 วันิ	ดำิสทริคท์	ระยอง						
			7	พื่ฤศจัิกายนิ	

2561
										1.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

8 ออริจัิ�นิ	วันิ	ระยอง 				6		ต่ลาคม	2560 36.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

9 วันิ	รามอินิทรา											 5	สิงหาคม	2562 							1.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

10 ออริจัิ�นิ	วันิ	ทองหล�อ													 19	สิงหาคม	2559 750.0	ล้านิบาท 51.00%	** ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	(JV)

11 วันิ	ดำิสทริคท์	ระยอง	2 19	ธุันิวาคม	2562 1.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

12 วันิ	สนิามเป้า 					1	ต่ลาคม	2563 1.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

13 ออริจัิ�นิ	อ่อ่ซื่่	
25	พื่ฤศจัิกายนิ	

2559
250.0	ล้านิบาท 99.99% ธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์

ลำาดับ
ที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั�ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วน

การถือหุ้น ประเภทธุรกิจ

1 พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ 24	มิถู่นิายนิ	2554 53.5	ล้านิบาท 99.99%
ธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับ

ธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์	ไดำ้แก�	บริการ
จััดำหาผูู้้เช�าห้องช่ดำและบริการ

รับจั้างบริหารโครงการนิิติบ่คคล
อาคารช่ดำ

2 พื่รีโม	แมเนิจัเม้นิท์
25	พื่ฤศจัิกายนิ	

2559
5.0	ล้านิบาท 99.99%

3 พื่รีโม	เรียลเตอร์ 6	สิงหาคม	2558 2.0	ล้านิบาท 99.99%

4
ยูไนิเต็ดำ	โปรเจัคต์	แมเนิจั

เมนิท์
29	พื่ฤษัภาคม	2563 1.0	ล้านิบาท 99.99%

5 พื่รีโม	เดำคคอร์
25	พื่ฤศจัิกายนิ	

2559
1.0	ล้านิบาท 99.99%

6 คราวนิ์	เรสซื่ิเดำนิซื่์ 2	พื่ฤศจัิกายนิ	2560 1.0	ล้านิบาท 99.99%

7 อูโนิ�	เซื่อร์วิส 18	สิงหาคม	2559 1.0	ล้านิบาท 99.99%

หุ้มายเหุ้ตุ้:

	 *	 สัดำส�วนิการถู่อห่้นิท่�ปรากฎคำานิวณจัากห่้นิท่กประเภทของบริษััท	และไม�ไดำ้หมายความรวมถูึงสัดำส�วนิในิการออกเส่ยง

	 **	 เงินิลงท่นิในิการร�วมค้า
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ข้้อมูลทุั�วไป

ข้้อมูลทุั�วไปบัริษััทุย์่อย์

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ วัน ออริจิ�น จำากัดำ (“วัน ออริจิ�น”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ธุ่รกิจัสร้างรายไดำ้หม่นิเวียนิ	ธุ่รกิจัโรงแรม,	อาหาร,	สำานิักงานิให้เช�า
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,0000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัรีโม เซอร์วิส่ โซลูชุั�น จำากัดำ (“พัรีโม”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ดำำาเนิินิธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	และให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจั
	 	 	 	 	 อสังหาริมทรัพื่ย์	
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 53,500,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	5,350,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น คอนโดำมิเน่ยม จำากัดำ (“ออริจิ�น คอนโดำ”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 500,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	50,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ บริที่าเน่ย จำากัดำ (“บริที่าเน่ย”)
     (เดำิมช่�อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	เฮ้าส์	จัำากัดำ)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 300,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	30,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น เวอร์ต้ิเคิล จำากัดำ (“เวอร์ต้ิเคิล”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 632,380,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	63,238,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น วัน ที่องหุ้ล่อ จำากัดำ (“วัน ที่องหุ้ล่อ”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 750,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	75,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) (“บริษัที่ฯ”)
ช่�อย�อหลักทรัพื่ย์		 :	 ORI
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
เลขทะเบ่ยนิบริษััท	 :	 0107557000381
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,545,776,222.50	บาท	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563
ท่นิชำาระแล้ว	 	 :	 1,226,431,226.50	บาท	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563
มูลค�าห่้นิ	 	 :	 ห่้นิละ	0.50	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270
ท่�อยู�สำาหรับติดำต�อ	 :	 ชั�นิ	20	อาคารภิรัชทาวเวอร์	แอท	ไบเทค	
	 	 	 	 	 เลขท่�	4345	ถูนินิส่ขุมวิท	แขวงบางนิา	เขตบางนิา	กร่งเทพื่มหานิคร	10260
	 	 	 	 	 โทรศัพื่ท์	:	02	030	0000				โทรสาร	:	02	398	8066
เว็บไซื่ต์บริษััท	 	 :	 www.origin.co.th
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ข้้อมูลทุั�วไปบัริษััทุย์่อย์ (ต้่อ)

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น ไพัรม์ จำากัดำ (“ไพัรม์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 644,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	64,400,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น ส่เฟีียร์ จำากัดำ (“ส่เฟีียร์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย	์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 206,600,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	20,660,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น อ่อ่ซ่ จำากัดำ (“อ่อ่ซ่”)
     (เดำิมช่�อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	เวอร์ติเคิล	2	จัำากัดำ)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 250,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	25,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ดำิจิต้อล บัต้เลอร์ จำากัดำ (“ดำิจิต้อล บัต้เลอร์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 5,220,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	522,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัรีโม แมเนจเม้นที่์ จำากัดำ (“พัรีโม แมเนจเม้นที่์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 5,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	500,000	ห่้นิ		มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัรีโม เรียลเต้อร์ จำากัดำ (“พัรีโม เรียลเต้อร์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 2,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	200,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัรีโม เดำคคอร์ จำากัดำ (“พัรีโม เดำคคอร์”)
	 	 	 	 	 (เดำิมช่�อ	บริษััท	เวิร์ค	เอเจันิซื่่	จัำากัดำ)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ อูโน่ เซอร์วิส่ จำากัดำ (“อูโน่”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ข้้อมูลทุั�วไปบัริษััทุย์่อย์ (ต้่อ)

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น ส่าที่ร จำากัดำ (“ออริจิ�น ส่าที่ร”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 45,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	4,500,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น แกรนดำ์ จำากัดำ (“แกรนดำ์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 700,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	20,660,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น อ่อ่ซ่ จำากัดำ (“อ่อ่ซ่”)
     (เดำิมช่�อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	เวอร์ติเคิล	2	จัำากัดำ)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 700,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	50,000,000	ห่้นิ		
	 	 	 	 	 และห่้นิบ่ริมสิทธุิ	จัำานิวนิ	20,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น ไพัร์ม 2 จำากัดำ (“ไพัร์ม 2”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 589,700,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	58,970,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น รามคำาแหุ้ง จำากัดำ (“รามคำาแหุ้ง”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 262,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	26,200,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น เกษต้ร โซไซต้่� จำากัดำ (“เกษต้ร โซไซต้่�”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 410,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	41,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น วัน สุ่ขุมวิที่ 24 จำากัดำ (“วัน สุ่ขุมวิที่ 24”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 400,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	40,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น วัน ระยอง จำากัดำ (“วัน ระยอง”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 36,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	3,600,000	ห่้นิ	
	 	 	 	 	 มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ข้้อมูลทุั�วไปบัริษััทุย์่อย์ (ต้่อ)

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น พัาร์ค ที่่1 จำากัดำ (“พัาร์ค ที่่1”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 2,303,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	230,300,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ คราวน์ เรส่ซิเดำนซ์ จำากัดำ (“คราวน์ เรส่ซิเดำนซ์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับอสังหาริมทรัพื่ย	์	
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น แคปปิต้อล 1 จำากัดำ (“แคปปิต้อล 1”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย	์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 410,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	21,000,000	ห่้นิ	
	 	 	 	 	 และห่้นิบ่ริมสิทธุิ	จัำานิวนิ	20,000,000	ห่้นิ		มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัาร์ค ลักชุัวรี� จำากัดำ (“พัาร์ค ลักชุัวรี�”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	10,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น แคปปิต้อล คอลลาจ 107 จำากัดำ (“แคปปิต้อล 107”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 300,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	20,000,000	ห่้นิ	
	 	 	 	 	 และห่้นิบ่ริมสิทธุิ	จัำานิวนิ	10,000,000	ห่้นิ		มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น แคปปิต้อล พัระราม 9 จำากัดำ (“แคปปิต้อล พัระราม 9”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 644,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	33,000,000	ห่้นิ	
	 	 	 	 	 และห่้นิบ่ริมสิทธุิ	จัำานิวนิ	31,400,000	ห่้นิ		มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น คอลลาจ 107 จำากัดำ (“คอลลาจ 107”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 300,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	30,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น รามคำาแหุ้ง อินเต้อร์เชุนจ์ จำากัดำ 
     (“ออริจิ�น รามคำาแหุ้ง อินเต้อร์เชุนจ์”)
     (เดำิมช่�อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	เอกมัย	จัำากัดำ)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 3,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	300,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ข้้อมูลทุั�วไปบัริษััทุย์่อย์ (ต้่อ)

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น ไนที่์บริดำจ์ เที่พัารักษ์ จำากัดำ (“ไนที่์บริดำจ์ เที่พัารักษ์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 265,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	26,500,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ วัน พัญาไที่ จำากัดำ (“วัน พัญาไที่”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย	์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น วัน พัร้อมพังษ์ จำากัดำ (“วัน พัร้อมพังษ์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย	์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 430,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	43,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น ฟี้้ดำ จำากัดำ (“ออริจิ�น ฟี้้ดำ”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัท่�เก่�ยวข้องกับอาหาร
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 28,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	2,800,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัาร์ค ออริจิ�น พัญาไที่ จำากัดำ (“พัาร์ค พัญาไที่”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 600,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	60,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัาร์ค ออริจิ�น พัระราม 4 จำากัดำ (“พัาร์ค พัระราม 4”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 900,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	90,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัาร์ค ออริจิ�น ราชุเที่วี จำากัดำ (“พัาร์ค ราชุเที่วี”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 550,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	55,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัาร์ค ออริจิ�น ที่่ 2 จำากัดำ (“พัาร์ค ที่่ 2”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 500,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	50,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ข้้อมูลทุั�วไปบัริษััทุย์่อย์ (ต้่อ)

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ วัน สุ่ขุมวิที่ 59 จำากัดำ (“วัน สุ่ขุมวิที่ 59”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 682,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	68,200,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ วัน ดิำส่ที่ริคที่์ ระยอง จำากัดำ (“วัน ดิำส่ที่ริคที่์ ระยอง”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์		
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัาร์ค พัิลลาร์ อาร์ 4 จำากัดำ (“พัาร์ค พัิลลาร์ อาร์ 4”)
     (เดำิมช่�อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไนิท์บริดำจั์	พื่ระโขนิง	จัำากัดำ)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย	์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 452,500,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	45,250,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ส่เต้เบิ�ล โฮ้ม พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (“ส่เต้เบิ�ล โฮ้ม”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 15,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	1,500,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ดำิส่ที่ริคที่์ แกรนดำ์ เรียลเอส่เต้ที่ จำากัดำ (“ดำิส่ที่ริคที่์ แกรนดำ์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 30,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	3,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd.
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 30,000.00	USD	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	30,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	1	USD
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 Unit	912,	9/F.,	Two	Harbourfront,	22	Tak	Fung	Street,
	 	 	 	 	 Hunghom,	Kowloon.	Hong	Kong

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ พัาร์ค รัชุดำา จำากัดำ (“พัาร์ค รัชุดำา”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ เบลกราเวีย บางนา จำากัดำ (“เบลกราเวีย บางนา”)
     (เดำิมช่�อ	บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	วิลล�า	อ�อนินิ่ช)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270
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ข้้อมูลทุั�วไปบัริษััทุย์่อย์ (ต้่อ)

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น ลาดำพัร้าว จำากัดำ (“ออริจิ�น ลาดำพัร้าว”)
     (เดำิมช่�อ	บริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	จัำากัดำ	)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 462,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	46,200,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ เดำอะ ยูนิคอร์น จำากัดำ (“เดำอะ ยูนิคอร์น”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์		
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ดำิ ออริจิ�น ดำุส่ิต้ จำากัดำ (“ดำิ ออริจิ�น ดำุส่ิต้”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 320,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	32,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น รามอินที่รา จำากัดำ (“ออริจิ�น รามอินที่รา”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 224,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	22,400,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ วัน รามอินที่รา จำากัดำ (“วัน รามอินที่รา”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ เบลกราเวีย ราชุพัฤกษ์ จำากัดำ (“เบลกราเวีย ราชุพัฤกษ์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ บริที่าเน่ย วงแหุ้วน รามอินที่รา จำากัดำ
     (“บริที่าเน่ย วงแหุ้วนรามอินที่รา”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 50,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	5,000,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่  ออริจิ�น สุ่ขุมวิที่ ส่ายลวดำ จำากัดำ (“ออริจิ�น สุ่ขุมวิที่ ส่ายลวดำ”)
     (เดำิมช่�อ	บริษััท	นิอตติ�ง	ฮิลล์	ดำิสทริคท์	ระยอง	จัำากัดำ)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270
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ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ออริจิ�น ลาดำกระบัง จำากัดำ (“ออริจิ�น ลาดำกระบัง”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ไนที่์บริดำจ์ สุ่ขุมวิที่ ปุณณวิถู่ จำากัดำ (“ไนที่์บริดำจ์ สุ่ขุมวิที่ ปุณณวิถู่”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย	์	
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ วัน ดิำส่ที่ริคที่์ ระยอง 2 จำากัดำ (“วัน ดิำส่ที่ริคที่์ ระยอง 2”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย	์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ไนที่์บริดำจ์ เกษต้ร อินเต้อร์เชุนจ์ จำากัดำ
     (“ไนที่์บริดำจ์ เกษต้ร อินเต้อร์เชุนจ์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ วัน ส่นามเป้า จำากัดำ (“วัน ส่นามเป้า”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	บาท	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270

ชุื�อบริษัที่  : บริษัที่ ยูไนเต้็ดำ โปรเจคต้์ แมเนจเมนที่์ จำากัดำ
     (“ยูไนเต้็ดำ โปรเจคต้์ แมเนจเมนที่์”)
ประเภทธุ่รกิจั	 	 :	 ประกอบธุ่รกิจัให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์
ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	 	 :	 1,000,000.00	
	 	 	 	 	 แบ�งออกเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	100,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท
ท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ�	 :	 เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ
	 	 	 	 	 อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	จัังหวัดำสม่ทรปราการ	10270
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1.3.2. บุคคลที่่�อาจม่ความขัดำแย้งถูือหุุ้้นในบริษัที่ย่อยหุ้รือบริษัที่ร่วม
	 ไม�ม่

1.3.3. ความส่ัมพัันธุ์กับกลุ่มธุุรกิจของผู้ถูือหุุ้้นใหุ้ญ่
	 ไม�ม่

1.3.4. ผู้ถูือหุุ้้น

ผู้ถูือหุุ้้นรายใหุ้ญ่
	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	รายช่�อผูู้้ถู่อห่้นิ	และสัดำส�วนิการถู่อห่้นิของบริษััทฯ	ตามท่�ปรากฏิในิสม่ดำทะเบ่ยนิผูู้้
ถู่อห่้นิ	ดำังนิ่�

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 กล่�มครอบครัวจัรูญเอก* 	1,504,679,403	 61.34

2 นิายสมพื่งษั์		ชลคดำ่ดำำารงก่ล 	131,700,000	 5.37

3 บริษััท	ไทยเอ็นิวีดำ่อาร์	จัำากัดำ 	70,872,385	 2.89

4 นิางวาร่ณ่		ชลคดำ่ดำำารงก่ล 	37,450,000	 1.53

5 นิายนิิติ		วณิชย์จัิรัฐติกาล 	29,580,000	 1.21

6 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED 	27,470,897	 1.12

7 นิายจัรูญ	วิริยะพื่รพื่่พื่ัฒนิ์ 	23,753,100	 0.97

8 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 	20,363,600	 0.83

9 BNY	MELLON	NOMINEES	LIMITED 	19,379,754	 0.79

10 N.C.B.TRUST	LIMITED-NORGES	BANK	1 	17,026,200	 0.69

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

11 ผูู้้ถู่อห่้นิอ่�นิๆ 	570,587,114	 23.26

รวม 	1,882,275,339	 76.74

ยอดำรวมทีุ่นชุำาระแล้ว 	2,452,862,453	 100.00

ผู้ถูือหุุ้้นส่ัญชุาต้ิไที่ย 	2,313,157,409 94.30

ผู้ถูือหุุ้้นส่ัญชุาต้ิต้่างดำ้าว 	139,705,044	 5.70

หุ้มายเหุ้ตุ้:

	 *	 กล่�มครอบครัวจัรูญเอก	ถู่อห่้นิจัำานิวนิรวม	1,504,679,403		ห่้นิ	คิดำเป็นิ	61.34%	ประกอบดำ้วย

	 	 (ก)	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก

	 	 (ข)	นิางอารดำาจัรูญเอก

	 	 (ค)	ดำ.ช.พื่ีระ	จัรูญเอก

	 	 (ง)	ดำ.ญ.รดำา	จัรูญเอก

	 	 (จั)	บริษััท	ท่นิพื่ีรดำา	จัำากัดำ	และบ่คคลท่�กระทำาการร�วมกันิ	(concert	party)
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1.4 จำานวนทีุ่นจดำที่ะเบ่ยนและทีุ่นที่่�ออกและเรียกชุำาระแล้ว
จำานวนทีุ่นจดำที่ะเบ่ยนและทีุ่นที่่�ออกและเรียกชุำาระแล้ว
	 ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	บริษััทฯ	ม่ท่นิจัดำทะเบ่ยนิจัำานิวนิ	1,545,776,222.50	บาท	และม่ท่นิจัดำทะเบ่ยนิและ
เรียกชำาระแล้วจัำานิวนิ	1,226,431,226.50	บาท	แบ�งเป็นิห่้นิสามัญจัำานิวนิ	3,091,552,445ห่้นิ	มูลค�าท่�ตราไว้ห่้นิละ	
0.50	บาท	โดำยแบ�งเป็นิท่นิ
	 1.	 ห่้ นิสามัญจัำานิวนิ	 2,452,861,730	 ห่้นิ 	 มูลค�าท่�ตราไว้ห่้ นิละ 	 0 .50	 บาท	 ชำาระแล้วจัำานิวนิ	
	 	 1,226,431,226.50บาท
	 2.	 ห่้นิสามัญจัำานิวนิไม�เกินิ		638,689,992	ห่้นิ	เพื่่�อรองรับการใช้สิทธิุของใบสำาคัญแสดำงสิทธิุท่�จัะซ่ื่�อห่้นิสามัญ
	 	 ของบริษััทฯ

หุ้มายเหุ้ตุ้ 
	 1.	 เป็นิห่้นิสำาหรับการรองรับการใช้ ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิ
	 	 ของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	(ESOP	Warrant	:	ORI-WB)	จัำานิวนิ	8,865,130	ห่้นิ	
	 2.	 เป็นิห่้นิสำาหรับการรองรับการใช้ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญ	(ORI	-	W1)	จัำานิวนิ	609,860,262	ห่้นิ
	 3.	 เป็นิห่้นิสำาหรับการรองรับการใช้ ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของกรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิ
	 	 ของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	(ESOP	Warrant	:	ORI-WC)	จัำานิวนิ	11,964,600	ห่้นิ
	 4.	 เป็นิห่้นิสำาหรับการรองรับการใช้ใบสำาคัญแสดำงสิทธิุท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทฯ	
	 	 และบริษััทย�อย	(ESOP	Warrant	:	ORI-WD)	จัำานิวนิ	8,000,000	ห่้นิ

1.5 การออกหุ้ลักที่รัพัย์อื�น
1.5.1. กรณ่ม่หุ้ลักที่รัพัย์แปลงส่ภาพั
	 1)	 มติท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2560		เม่�อวันิท่�	4	เมษัายนิ	2560		ไดำ้อนิ่มัติให้บริษััทฯ	ออกและเสนิอ
	 	 ขายใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	จัำานิวนิไม�เกินิ13,500,000	หนิ�วย	โดำยกำาหนิดำจัะจัดัำสรร
	 	 ให้แก�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นัิกงานิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	(“ใบสำาคัญแสดำงสิทธิุ”)	ในิวันิท่�	30	กันิยายนิ	
	 	 2560	ซื่ึ�งม่รายละเอ่ยดำสร่ปดัำงนิ่�

รายการ คำาอธิบาย

ชุื�อหุ้ลักที่รัพัย์
ใบสำาคัญแสดำงสิทธิุท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 ท่�ออกให้แก�
กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทและบริษััทย�อย (“ใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ”)

ประเภที่/ชุนิดำ ระบ่ช่�อผูู้้ถู่อและโอนิเปล่�ยนิม่อไม�ไดำ้	เว้นิแต�โอนิตามข้อ	3.2

อายุของใบส่ำาาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ
3	ป	ีนิบัแต�วันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสทิธุ	ิทั�งนิ่�	ภายหลงัการ	ออกใบสำาคัญแสดำงสทิธุ	ิบรษิัทัจัะไม�ขยายอาย่
ใบสำาคัญ	แสดำงสิทธุิและจัะเสนิอขายห่้นิรองรับให้แล้วเสร็จัตามอาย่	ของใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	

จำานวนใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิที่่�เส่นอขาย ไม�เกินิ	13,500,000	หนิ�วย	

จำานวนหุุ้้นส่ามัญที่่�จัดำส่รรไว้
เพั้�อรองรับการใชุ้ส่ิที่ธุิ

ไม�เกินิ	13,500,000	ห่้นิ	ซื่ึ�งคิดำเป็นิร้อยละ	1.21	ของจัำานิวนิ	ห่้นิท่�จัำาหนิ�ายไดำ้	 แล้วทั�งหมดำของบริษััท
(	ณ	วันิท่�	28	ก่มภาพื่นัิธุ	์2560	ซื่ึ�งเปน็ิวนัิประชม่คณะกรรมการบรษัิัท	เพ่ื่�ออนิม่ตักิารออกและเสนิอขาย
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	จัำานิวนิห่้นิ	ท่�จัำาหนิ�ายไดำ้	แล้วทั�งหมดำของบริษััท	ม่จัำานิวนิเท�ากับ	1,101,268,906	
ห่้นิ)	วันิออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	:	วันิท่�กำาหนิดำโดำยคณะกรรมการบริหารของบริษััท	ทั�งนิ่�ภายหลังจัาก
ท่�บริษััทไดำ้รับอนิ่มัติจัากท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิเรียบร้อยแล้ว	

ลักษณะการเส่นอขาย
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ออกในิครั�งนิ่�	เพื่่�อเสนิอขายให้	แก�	กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทและ
บรษัิัทย�อย	2	โดำยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารของบรษัิัท	เป็นิผูู้พ้ื่จ่ัารณาจัดัำสรรใบสำาคัญแสดำง
สิทธุิภายใต้	หลักเกณฑ์์	เงื�อนิไข	และวิธุ่การท่�ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิกำาหนิดำ

ราคาเส่นอขายต้่อหุ้น่วย 	0	บาท	(ศูนิย์บาท)

อัต้ราการใชุ้ส่ิที่ธุิ
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	1	หนิ�วย	ม่สิทธุิซื่่�อห่้นิสามัญไดำ้	1	ห่้นิ	เว้นิแต�กรณ่ม่การปรับอัตราการใช้สิทธุิตาม
เงื�อนิไขการปรับสิทธุิตามท่�จัะกำาหนิดำในิข้อกำาหนิดำสิทธุิและเงื�อนิไขของใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	

ราคาการใชุ้ส่ิที่ธุิ

ห่้นิละ	10.074	เว้นิแต�กรณ่ม่การปรับราคาการใช้สิทธุิตาม	เงื�อนิไขการปรับสิทธุิตามท่�จัะกำาหนิดำในิข้อ
กำาหนิดำสิทธิุและ	เงื�อนิไขของใบสำาคญัแสดำงสิทธิุซื่ึ�งราคาใช้สทิธิุดำงักล�าวเป็นิ	ราคาท่�ไม�ตำ�ากว�าร้อยละ	90	
ของราคาตลาดำ	ตามประกาศ	สำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำ	หลักทรัพื่ย์	ท่�	สจั.	
39/2551	 เรื�องการคำานิวณราคาเสนิอขาย	หลักทรัพื่ย์และการกำาหนิดำราคาตลาดำเพื่่�อการพื่่จัารณา
การ	 เสนิอขายห่้นิท่�ออกใหม�ในิราคาตำ�า	“ราคาต้ลาดำ”	 หมายถูึง	 ราคาถูัวเฉัล่�ยถู�วงนิำ�าหนิักของห่้นิ	
สามัญของบริษััทในิตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	(“ต้ลาดำหุ้ลักที่รัพัย์ฯ”)	ย้อนิหลัง	15	วันิทำาการ
ติดำต�อกันิ	ก�อนิวันิท่�คณะกรรมการม่มติให้เสนิอวาระต�อท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	 เพื่่�อขออนิ่มัติให้บริษััทออก
และเสนิอขายใบสำาคัญแสดำง	สิทธุิ	ค่อระหว�าง	วันิท่�	6	ก่มภาพื่ันิธุ์	2560	ถูึงวันิท่�	27	ก่มภาพื่ันิธุ์	2560	
ซื่ึ�งจัะเท�ากับ	11.1933	บาทต�อห่้นิ	

เหุ้ตุ้ผลและความเหุ้มาะส่มของ
การกำาหุ้นดำราคา

ราคาใช้สิทธิุเป็นิราคาท่�มค่วามเหมาะสมโดำยราคาเสนิอขาย	ดัำงกล�าวแม้จัะเป็นิราคาท่�สูงกว�าแต�ก็มค่วาม
ใกล้เค่ยงกับ	ราคาตลาดำของห่น้ิบริษััทในิช�วงระยะเวลา	15	วันิทำาการก�อนิ	วันิท่�ท่�ประชม่คณะกรรมการ
ของบริษััทครั�งท่�	2/2560	เม่�อ	วันิท่�	28	ก่มภาพื่ันิธุ์	2560	เท�ากับราคาห่้นิ11.1933	บาท
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รายการ คำาอธิบาย

เงื�อนไขและระยะเวลาการใชุ้ส่ิที่ธุิ

เว้นิแต�ในิกรณ่ท่�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	 และพื่นัิกงานิไม�สามารถู	 ใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิไดำ้ดำังท่�
กำาหนิดำไว้ในิข้อ	3.2.2	3	ผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิสามารถูท่�จัะใช้สิทธุิในิการซื่่�อห้่นิ	สามัญท่�ออกใหม�
ของบรษิัทั	เม่�อครบระยะเวลา	6	เดำอ่นินิบั	แต�วนัิออกใบสำาคญัแสดำงสทิธุ	ิ“วนักำาหุ้นดำการใชุส้่ทิี่ธุ”ิ	ค่อในิ
วนัิทำาการสด่ำทา้ยของทก่ๆ	6	เดำอ่นิท่�ผูู้ถู้อ่ใบสำาคญัแสดำงสทิธุสิามารถูใชส้ทิธุติามใบสำาคญัแสดำงสทิธุไิดำ้
เม่�อครบระยะเวลา	6	เดำ่อนินิับแต�วันิออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	โดำยวันิกำาหนิดำการใช้สิทธุิครั�งแรก	ค่อ	วันิ
ทำาการสด่ำทา้ยของเด่ำอนิแรกภายหลงัจัากวนัิครบกำาหนิดำระยะเวลา	6	เดำอ่นินิบั	แต�วนัิท่�บรษัิัทไดำอ้อกและ
เสนิอขายใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	และ	วันิกำาหนิดำการใช้สิทธุิครั�งส่ดำท้าย	จัะตรงกับระยะเวลา	5	วันิ	ทำาการ
ก�อนิวันิท่�ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิม่อาย่ครบ	3	ปี	นิับแต�	วันิท่�บริษััทไดำ้ออกและเสนิอขายใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	

เม่�อครบกำาหนิดำระยะเวลา	 (เดำ่อนิท่�)	 นิับจัากวันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	 ใช้สิทธุิไดำ้ ไม�เกินิ	 (ร้อยละ										
ของจัำานิวนิใบสำาคัญแสดำง	สิทธุิท่�ไดำ้รับการจััดำสรร)

ใบสำาคญัแสดำงสิทธิุท่�เหล่อจัากการใช้สทิธุหิรอืไม�ถููกใช้สทิธุ	ิในิวันิกำาหนิดำการใช้สทิธุใิดำๆ	สามารถูสะสม
เพื่่�อนิำาไปใช้สิทธุิ	ไดำ้ในิวันิกำาหนิดำการใช้สิทธุิครั�งต�อๆ	ไปไดำ้ตลอดำอาย่ของ	ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	แต�หาก
ครบกำาหนิดำอาย่ของใบสำาคัญ	แสดำงสิทธุิแล้ว	ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิใดำๆ	ท่�ไม�ถููกใช้สิทธุิจัะถููก	ยกเลิกและ
สิ�นิผู้ลไป	“วันที่ำาการ”	หมายถูึง	วันิทำาการของบริษััท	

ระยะเวลาการแจ้งความจำานงในการใชุ้ส่ิที่ธุิ 

ผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิซื่ึ�งประสงค์ท่�จัะใช้สิทธุิในิการซื่่�อห่้นิ	 สามัญของบริษััทจัะต้องแจั้งความจัำานิง
ในิการใช้สิทธิุซื่่�อห่้นิ	สามัญตามใบสำาคัญแสดำงสิทธิุในิระหว�างเวลา	9.00	 ถึูง	15.00	นิ.	ล�วงหน้ิาเป็นิ
ระยะไม�น้ิอยกว�า	5	 วันิทำาการก�อนิวันิ	กำาหนิดำการใช้สิทธุิในิแต�ละครั�งยกเว้นิการแสดำงความจัำานิง	 ในิ
การใช้สิทธุิครั�งส่ดำท้าย	ให้แสดำงความจัำานิงในิการใช้สิทธุิ	ในิระหว�าง	15	วันิทำาการก�อนิวันิกำาหนิดำการ
ใช้สิทธุิครั�งส่ดำท้าย

ระยะเวลาการเส่นอขาย
บรษิัทัจัะตอ้งเสนิอขายใบสำาคญัแสดำงสทิธุภิายในิ	1	ปนีิบั	แต�วนัิท่�ท่�ประชม่สามญัผูู้ถู้อ่ห่น้ิประจัำาป	ี2560	
อนิ่มัติให้	บริษััทออกและเสนิอขายใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

วิธุ่การจัดำส่รร
จััดำสรรโดำยตรงให้กับกรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิตาม	รายละเอ่ยดำท่�ปรากฏิในิข้อ	3.	 โดำยไม�ผู้�านิ
ผูู้้รับช�วงซื่่�อหลักทรัพื่ย์

เหุ้ตุ้ในการต้้องออกหุุ้้นใหุ้ม่เพั้�อรองรับ
การเปล่�ยนแปลงการใชุ้ส่ิที่ธุิ

เม่�อม่การดำำาเนิินิการปรับราคาการใช้สิทธุิตามเงื�อนิไขการ	ปรับสิทธุิตามท่�กำาหนิดำในิข้อกำาหนิดำสิทธุิ
และเงื�อนิไขของ	ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ซื่ึ�งเป็นิเหต่การณ์ท่�กำาหนิดำไว้	ตาม	ประกาศสำานิักงานิ	ก.ล.ต.

ส่ิที่ธุิและประโยชุน์อย่างอื�นนอกจากส่ิที่ธุิ
และประโยชุน์ต้ามปกต้ิของหุุ้้นส่ามัญ 

ไม�ม่

รายการ คำาอธิบาย

ต้ลาดำรองของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ 
บริษััทจัะไม�นิำาใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ออกในิครั�งนิ่�ไปจัดำทะเบ่ยนิเป็นิหลักทรัพื่ย์จัดำทะเบ่ยนิในิตลาดำ
หลักทรัพื่ย์ฯ	

ต้ลาดำรองของหุุ้้นส่ามัญที่่�เกิดำจากการใชุ้
ส่ิที่ธุิต้ามใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ 

บริษััทจัะนิำาห่้นิสามัญท่�เกิดำจัากการใช้สิทธุิซื่่�อห่้นิสามัญตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ออกในิครั�งนิ่�เข้าจัดำ
ทะเบ่ยนิเป็นิ	หลักทรัพื่ย์จัดำทะเบ่ยนิในิตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ

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

	 	 ในิปี	2560	การใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ORI-WB	ในิเดำ่อนิกันิยายนิ	รวมทั�งสิ�นิ	1,055,730.00	หนิ�วย	
	 	 คิดำเป็นิ	1,055,730.00		ห่้นิ	

	 	 ในิปี	2561	การใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ในิเดำ่อนิม่นิาคมและ	เดำ่อนิกันิยายนิ	รวมทั�งสิ�นิ	4,008,985.00	
	 	 หนิ�วย	คิดำเป็นิ	4,008,985.00	ห่้นิ

	 	 ทั�งนิ่�	 ท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	 ครั�งท่�	 1/2561	 ม่มติอนิ่มัติจั�ายปันิผู้ลเป็นิเงินิและห่้นิบางส�วนิ	 ในิวันิท่�	
	 	 9	 ต่ลาคม	2562	 	 ท่�ผู้�านิมา	การจั�ายห่้นิปันิผู้ลดัำงกล�าว	กระทบต�อราคาและอัตราการใช้สิทธิุของผูู้้ถู่อใบ
	 	 สำาคัญแสดำงสิทธุิ	ORI-WB	ตามเงื�อนิไขท่�ระบ่ไว้ ในิข้อกำาหนิดำสิทธุิ	 และม่การเพื่่�มท่นิและจััดำสรรห่้นิสามัญ
	 	 เพื่่�อรองรับการปรับสิทธุิของผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ORI-WB		จัำานิวนิ	421,7643	ห่้นิ	รวมม่จัำานิวนิห่้นิ
	 	 คงเหล่อท่�ยังไม�ไดำ้ใช้สิทธุิ	จัำานิวนิ		12,652,928	ห่้นิ	:	บริษััทฯแจั้งปรับอัตราและราคาการใช้สิทธุิของใบสำาคัญ
	 	 แสดำงสิทธุิเนิ่�องจัากม่การจั�ายห่้นิปันิผู้ล	จัากเดำิม	1	หนิ�วย	ต�อ	1	ห่้นิสามัญ	เป็นิ	1	หนิ�วย	ต�อ	1.5	ห่้นิสามัญ	
	 	 ราคาใช้สิทธุิ	6.7160	บาทต�อห่้นิ

	 	 ในิปี	2562	การใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ในิเดำ่อนิม่นิาคมและ	เดำ่อนิกันิยายนิ	รวมทั�งสิ�นิ	2,525,200	
	 	 หนิ�วย	คดิำเปน็ิ	3,787,798	ห่น้ิ	คงเหลอ่ท่�ยังไม�ไดำ้ใชส้ทิธุ	ิจัำานิวนิ		5,910,085	หนิ�วย	หรอืคดิำเปน็ิ	8,865,130	ห่น้ิ
	 	 และในิปี	2563	ไม�ม่กรรมการ	ผูู้้บริหาร	พื่นิักงานิแสดำงความประสงค์ใช้สิทธุิทำาให้ยังคงเหล่อใบสำาคัญแสดำง
	 	 สิทธุิเท�าเดำิม

	 2)	 มติท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิครั�งท่�	2/2560	เม่�อวันิท่�	1	พื่ฤศจัิกายนิ	2560	ไดำ้อนิ่มัติให้บริษััทฯ	ออกใบสำาคัญ
	 	 แสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทเพื่่�อจััดำสรรให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััท	 ครั�งท่�	 1	 (ORI-W1)	 จัำานิวนิ	
	 	 406,574,337หนิ�วย	 เพื่่�อจััดำสรรให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทตามสัดำส�วนิการถู่อห่้นิ	 หรือ	Warrant	 Rights	
	 	 Offering	ในิอัตราส�วนิการจััดำสรรท่�ห่้นิสามัญเดิำม	(มูลค�าห่้นิท่�ตราไว้	ห่้นิละ	0.50	บาท)	จัำานิวนิ	4	ห่้นิต�อ 
	 	 1	หนิ�วยใบสำาคัญแสดำงสิทธุิฯ	ซื่ึ�งม่รายละเอ่ยดำสร่ปดัำงนิ่�
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

รายการ คำาอธิบาย

ประเภที่หุ้ลักที่รัพัย์จดำที่ะเบ่ยน 
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิของบริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
ครั�งท่�	1	(ORI-W1)	(“ใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ”) 

ชุนิดำของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ ระบ่ช่�อผูู้้ถู่อและสามารถูโอนิเปล่�ยนิม่อไดำ้	

วันที่่�ออกใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ วันิท่�	15	พื่ฤศจัิกายนิ	2560	

อายุของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ 
3	ปีนิับแต�วันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	(ตั�งแต�วันิท่�	15	พื่ฤศจัิกายนิ	2560	จันิถูึงวันิท่�	14	พื่ฤศจัิกายนิ	
2563)	ทั�งนิ่�	ภายหลังการออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	บริษััทจัะไม�ขยาย	อาย่ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	

ระยะเวลาการใชุ้ส่ิที่ธุิ 

ผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธิุฯ	สามารถูใช้สิทธิุตามใบสำาคัญแสดำงสิทธิุฯ	 ไดำ้ครั�งแรกเม่�อ	ครบกำาหนิดำ	12	
เดำ่อนิ	นิับจัากวันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิฯ	 (	ภายในิ	วันิท่�	15	พื่ฤศจัิกายนิ	2561)	ครั�งถูัดำไปท่กวันิ
ทำาการส่ดำท้ายของไตรมาส	 (โดำยเริ�มไตรมาสท่�	 1ของปี	 2562)	 ในิกรณ่ท่�ตรงกับวันิหย่ดำราชการให้
เล่�อนิเป็นิวันิทำาการก�อนิหนิ้า

จำานวนที่่�ออกและเส่นอขาย 406,574,337	หนิ�วย

จำานวนหุุ้้นส่ามัญที่่�จัดำส่รรไว้เพั้�อ
รองรับการใชุ้ส่ิที่ธุิใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ 

ไม�เกินิ	406,574,337	ห่้นิ	ซื่ึ�งคิดำเป็นิร้	อยละ	25	ของจัำานิวนิห่้นิท่�จัำาหนิ�ายไดำ้แล้ว	ทั�งหมดำของบริษััทฯ	ณ	
วันิท่�	2	ต่ลาคม	2560จัำานิวนิ	1,626,297,347	ห่้นิ	

ลักษณะการเส่นอขาย 
จััดำสรรจัำานิวนิ	406,574,337	หนิ�วย	ให้กับผูู้้ถู่อห่้นิเดำิมของบริษััท	ในิอัตราส�วนิห่้นิ	สามัญ	4	ห่้นิต�อใบ
สำาคัญแสดำงสิทธุิ	1	หนิ�วย	ทั�งนิ่�หากม่เศษัของใบสำาคัญแสดำง	สิทธุิ	เกิดำขึ�นิจัากการคำานิวณ	ให้ปัดำเศษั
ดำังกล�าวทิ�ง	

ราคาเส่นอขายต้่อหุ้น่วย 0	บาท	(ศูนิย์บาท)

อัต้ราการใชุ้ส่ิที่ธุิของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ 
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	 1	หนิ�วย	ม่สิทธุิซ่ื่�อห่้นิสามัญได้ำ	1	 ห้่นิ	 เว้นิแต�กรณ่ม่การปรับ	 อัตราการใช้สิทธุิ
ตามเงื�อนิไขการปรับสิทธุิ

ราคาการใชุ้ส่ิที่ธุิซื�อหุุ้้นส่ามัญ 20	บาท	ต�อห่้นิ	เว้นิแต�กรณ่ม่การปรับราคาการใช้สิทธุิตามเงื�อนิไขการปรับสิทธุิ

ต้ลาดำรองของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ
บริษััทจัะนิำาใบสำาคัญแสดำงสิทธุิเข้าจัดำทะเบ่ยนิเป็นิหลักทรัพื่ย์จัดำทะเบ่ยนิในิตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�ง
ประเทศไทย

ต้ลาดำรองของหุุ้้นส่ามัญที่่�เกิดำ จากการใชุ้ส่ิที่ธุิ
บริษััทจัะนิำาห่้นิสามัญท่�เกิดำจัากการใช้สิทธุิในิครั�งนิ่�เข้าจัดำทะเบ่ยนิเป็นิหลักทรัพื่ย์จัดำทะเบ่ยนิในิ
ตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย

รายการ คำาอธิบาย

ผลกระที่บต้่อผู้ถูือหุุ้้น

เน่ิ�องจัากเป็นิการจััดำสรรใบสำาคัญแสดำงสิทธุิฯ	 ให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิเดำิมของบริษััทฯ	ตาม	สัดำส�วนิการถู่อห่้นิ	
(Rights	Offering)	 ดัำงนิั�นิ	 จึังไม�ม่ผู้ลกระทบต�อผูู้้ถู่อห่้นิ	อย�างไรก็ตาม	หากม่การใช้สิทธุิซื่่�อห่้นิครบ
ถู้วนิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิฯ	 โดำยผูู้้ ใช้สิทธุิไม�ใช�ผูู้้ถู่อห่้นิเดำิมทั�งจัำานิวนิ	 จัะม่ผู้ลกระทบต�อผูู้้ถู่อห่้นิ
เดำิม	ดำังต�อไปนิ่�
1.		การลดำลงของสัดำส�วนิการถู่อห่้นิ	(Control	Dilution)
=		จัำานิวนิห่้นิรองรับท่�เสนิอขายครั�งนิ่�	/	(จัำานิวนิห่้นิ	paid-up	+	จัำานิวนิห่้นิรองรับท่�เสนิอขายครั�งนิ่�)
=		406,574,337	/	(1,626,297,347	+	406,574,337)	
=		406,574,337	/	2,032,871,684
=		ร้อยละ	20

หมายเหต่
จัำานิวนิห่้นิ	paid-up	1,626,297,347	ห่้นิดำังกล�าว	 เป็นิจัำานิวนิห่้นิ	paid-up	 ในิปัจัจัุบันิของบริษััท	ณ	
วันิท่�	2	ต่ลาคม	2560
ทั�งนิ่�	 เม่�อคำานิวณการลดำลงของสัดำส�วนิการถู่อห่้นิ	 (Control	Dilution)	 โดำยใช้จัำานิวนิ	ห่้นิ	paid-up	
1,626,297,347	ห่้นิ	การลดำลงของสัดำส�วนิการถู่อห่้นิ	(Control	Dilution)	จัะเท�ากับ	ร้อยละ	20

2.		การลดำลงของกำาไรส่ทธุิต�อห่้นิ	(Earnings	per	Share	Dilution:	EPS	Dilution)
=		(EPS	ก�อนิเสนิอขาย	–	EPS	หลังเสนิอขาย)	/	EPS	ก�อนิเสนิอขาย)	

โดำย	“EPS	ก�อนิเสนิอขาย”	=	กำาไรส่ทธุิ/จัำานิวนิห่้นิ	paid-up	
																																										=	886,806,000	/	1,626,297,347	
																																										=	0.55	บาทต�อห่้นิ
และ	“EPS	หลังเสนิอขาย”			=	กำาไรส่ทธุิ/(จัำานิวนิห่้นิ	paid-up	+	จัำานิวนิห่้นิรองรับท่�เสนิอขายครั�งนิ่�)	
																																										=	886,806,000	/	2,032,871,684
																																										=	0.44	บาทต�อห่้นิ	
กำาไรส่ทธุิท่�ใช้ในิการคำานิวณค่อกำาไรส่ทธุิของงบรวมท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิบริษััทใหญ�ย้อนิหลัง	 12	 เดำ่อนิ	
(งวดำ	1กรกฎาคม	2559ถูึง	30	มิถู่นิายนิ	2560)	ซื่ึ�งเท�ากับ	886,806,000	บาท
ดำังนิั�นิการลดำลงของกำาไรส่ทธุิต�อห่้นิ	(EPS	Dilution)	
																																										=	(0.55–0.44)	/	0.55	
																																										=		0.20	บาทต�อห่้นิ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

รายการ คำาอธิบาย

จำานวนหุุ้้นส่ามัญที่่�จัดำส่รรไว้
เพั้�อรองรับการใชุ้ส่ิที่ธุิ

ไม�เกินิ	8,000,000	ห่้นิ	ซื่ึ�งคิดำเป็นิร้อยละ	0.49	ของจัำานิวนิห่้นิท่�จัำาหนิ�ายไดำ้แล้วทั�งหมดำของบริษััท	(	ณ	
วันิท่�	28	ก่มภาพื่ันิธุ์	2561	ซื่ึ�งเป็นิวันิประช่มคณะกรรมการบริษััท	เพื่่�ออนิ่มัติการออกและเสนิอขายใบ
สำาคัญแสดำงสิทธุิ	จัำานิวนิห่้นิท่�จัำาหนิ�ายไดำ้แล้วทั�งหมดำของบริษััท	ม่จัำานิวนิเท�ากับ	1,626,297,347	ห่้นิ)

วันออกใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ
วันิท่�กำาหนิดำโดำยคณะกรรมการบริหารของบริษััท	ทั�งนิ่�	ภายหลังจัากท่�บริษััทไดำ้รับอนิ่มัติจัากท่�ประช่ม
ผูู้้ถู่อห่้นิเรียบร้อยแล้ว	

ลักษณะการเส่นอขาย
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ออกในิครั�งนิ่�	 เพื่่�อเสนิอขายให้แก�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทและ
บริษััทย�อย	 โดำยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษััท	 เป็นิผูู้้พื่่จัารณาจััดำสรรใบสำาคัญแสดำง
สิทธุิภายใต้หลักเกณฑ์์	เงื�อนิไข	และวิธุ่การท่�ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิกำาหนิดำ

ราคาเส่นอขายต้่อหุ้น่วย 0	บาท	(ศูนิย์บาท)

อัต้ราการใชุ้ส่ิที่ธุิ
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	1	หนิ�วย	ม่สิทธุิซื่่�อห่้นิสามัญไดำ้	1	ห่้นิ	เว้นิแต�กรณ่ม่การปรับอัตราการใช้สิทธุิตาม
เงื�อนิไขการปรับสิทธุิตามท่�จัะกำาหนิดำในิข้อกำาหนิดำสิทธุิและเงื�อนิไขของใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

ราคาการใชุ้ส่ิที่ธุิ

ห่น้ิละ	19.0980	เวน้ิแต�กรณ่ม่การปรบัราคาการใชสิ้ทธุติามเงื�อนิไขการปรบัสทิธุติามท่�จัะกำาหนิดำในิขอ้
กำาหนิดำสทิธุแิละเงื�อนิไขของใบสำาคัญแสดำงสทิธุ	ิซื่ึ�งราคาใชสิ้ทธุดิำงักล�าวเปน็ิราคาท่�ไม�ตำ�ากว�ารอ้ยละ	90	
ของราคาตลาดำ	ตามประกาศสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	ท่�	 สจั.	
39/2551	 เรื�องการคำานิวณราคาเสนิอขายหลักทรัพื่ย์และการกำาหนิดำราคาตลาดำเพื่่�อการพื่่จัารณา
การเสนิอขายห่้นิท่�ออกใหม�ในิราคาตำ�า

“ราคาต้ลาดำ”	 หมายถึูง	 ราคาถัูวเฉัล่�ยถู�วงนิำ�าหนิักของห่้นิสามัญของบริษััทในิตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�ง
ประเทศไทย (“ต้ลาดำหุ้ลกัที่รพััยฯ์”)	ยอ้นิหลงั	15	วนัิทำาการตดิำต�อกนัิ	ก�อนิวนัิท่�คณะกรรมการมม่ตใิห้
เสนิอวาระต�อท่�ประชม่ผูู้้ถู่อห่น้ิ	เพื่่�อขออนิมั่ตใิหบ้รษัิัทออกและเสนิอขายใบสำาคัญแสดำงสทิธุ	ิค่อระหว�าง	
วันิท่�	7	ก่มภาพื่ันิธุ์	2561	ถูึงวันิท่�	27	ก่มภาพื่ันิธุ์	2561	ซื่ึ�งจัะเท�ากับ	21.2200	บาทต�อห่้นิ

เหุ้ตุ้ผลและความเหุ้มาะส่มของการ
กำาหุ้นดำราคา

ราคาใชส้ทิธุเิปน็ิราคาท่�มค่วามเหมาะสมโดำยราคาเสนิอขายดำงักล�าวแมจ้ัะเปน็ิราคาท่�สงูกว�าแต�กม็ค่วาม
ใกล้เค่ยงกับราคาตลาดำของห่้นิบริษััทในิช�วงระยะเวลา	15	วันิทำาการก�อนิวันิท่�ท่�ประช่มคณะกรรมการ
ของบริษััทครั�งท่�	2/2561	เม่�อวันิท่�	28	ก่มภาพื่ันิธุ์		2561	เท�ากับราคาห่้นิ	19.0980	บาทรายการ คำาอธิบาย

ชุื�อหุ้ลักที่รัพัย์
ใบสำาคัญแสดำงสิทธิุท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 ท่�ออกให้แก�
กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทและบริษััทย�อย	(“ใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ”)

ประเภที่/ชุนิดำ ระบ่ช่�อผูู้้ถู่อและโอนิเปล่�ยนิม่อไม�ไดำ้	เว้นิแต�โอนิตามข้อ	3.2

อายุของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ
3	ปี	นัิบแต�วันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสทิธุ	ิทั�งน่ิ�	ภายหลังการออกใบสำาคัญแสดำงสทิธุ	ิบรษัิัทจัะไม�ขยายอาย่
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิและจัะเสนิอขายห่้นิรองรับให้แล้วเสร็จัตามอาย่ของใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

จำานวนใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิที่่�เส่นอขาย ไม�เกินิ	8,000,000	หนิ�วย

	 	 ทั�งนิ่�	 ท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	 ครั�งท่�	 1/2561	 ม่มติอนิ่มัติจั�ายปันิผู้ลเป็นิเงินิและห่้นิบางส�วนิ	 ในิวันิท่�
	 	 9	 ต่ลาคม	2562	 	 ท่�ผู้�านิมา	การจั�ายห่้นิปันิผู้ลดัำงกล�าว	กระทบต�อราคาและอัตราการใช้สิทธิุของผูู้้ถู่อใบ
	 	 สำาคัญแสดำงสิทธุิ	ORI-W1	ตามเงื�อนิไขท่�ระบ่ไว้ ในิข้อกำาหนิดำสิทธุิ	และม่การเพื่่�มท่นิและจััดำสรรห่้นิสามัญเพื่่�อ
	 	 รองรับการปรับสิทธุิของผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ORI-W1		จัำานิวนิ	203,286,995	ห่้นิ	รวมม่จัำานิวนิห่้นิคง
	 	 เหล่อท่�ยังไม�ไดำ้ ใช้สิทธุิ	จัำานิวนิ		609,860,985	ห่้นิ	:	บริษััทฯ	แจั้งปรับอัตราและราคาการใช้สิทธุิของใบสำาคัญ
	 	 แสดำงสิทธุิเนิ่�องจัากม่การจั�ายห่้นิปันิผู้ล	จัากเดำิม	1	หนิ�วย	ต�อ	1	ห่้นิสามัญ	เป็นิ	1	หนิ�วย	ต�อ	1.5	ห่้นิสามัญ	
	 	 ราคาใช้สิทธุิ	13.3333	บาทต�อห่้นิ	

	 	 ต�อมา	ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	ครั�งท่�	12/2561	อนิ่มัติให้ปรับอัตราการใช้สิทธุิ	โดำยการปรับจัำานิวนิ
	 	 หนิ�วยใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิ	จัำานิวนิ	203,286,995	หนิ�วย	ในิวันิท่�	10	พื่ฤศจัิกายนิ	
	 	 2561	:	อัตราการการใช้สิทธุิ	1	หนิ�วย	ต�อ	1	ห่้นิสามัญ	

	 	 ในิปี	2562	ยังไม�ม่กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นัิกงานิแจั้งความประสงค์ใช้สิทธิุตามใบสำาคัญแสดำงสิทธิุดำังกล�าว
	 	 และในิปี	2563	ม่ผูู้้ถู่อห่้นิแสดำงความประสงค์ใช้สิทธุิจัำานิวนิ	723	หนิ�วย	หรือคิดำเป็นิ	723	ห่้นิ	คงเหล่อท่�ยัง
	 	 ไม�ไดำ้ ใช้สิทธุิ	จัำานิวนิ		609,860,262	หนิ�วย	หรือคิดำเป็นิ	609,860,262	ห่้นิ

	 3)	 มติท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2561	เม่�อวันิท่�	26	เมษัายนิ	2561	ไดำ้อนิ่มัติให้บริษััทฯ	ออกและเสนิอ
	 	 ขายใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซ่ื่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	จัำานิวนิไม�เกินิ	8,000,000	หนิ�วย	โดำยกำาหนิดำจัะจััดำสรร
	 	 ให้แก�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นัิกงานิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	(“ใบสำาคัญแสดำงสิทธิุ”)	ในิวันิท่�	30	กันิยายนิ	
	 	 2561	ซื่ึ�งม่รายละเอ่ยดำสร่ปดัำงนิ่�
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รายการ คำาอธิบาย

ต้ลาดำรองของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ
บริษััทจัะไม�นิำาใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ออกในิครั�งนิ่�ไป	 จัดำทะเบ่ยนิเป็นิหลักทรัพื่ย์จัดำทะเบ่ยนิในิตลาดำ
หลักทรัพื่ย์ฯ

ต้ลาดำรองของหุุ้้นส่ามัญที่่�เกิดำจากการใชุ้ส่ิที่ธุิ
ต้ามใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ

บริษััทจัะนิำาห่้นิสามัญท่�เกิดำจัากการใช้สิทธุิซื่่�อห่้นิสามัญตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ออกในิครั�งนิ่�เข้าจัดำ
ทะเบ่ยนิเป็นิหลักทรัพื่ย์จัดำทะเบ่ยนิในิตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ

รายการ คำาอธิบาย

เงื�อนไขและระยะเวลาการใชุ้ส่ิที่ธุิ

เว้นิแต�ในิกรณ่ท่�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	 และพื่นัิกงานิไม�สามารถูใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิไดำ้ดำังท่�
กำาหนิดำไว้ในิข้อ	3.2.2	ผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิสามารถูท่�จัะใช้สิทธุิในิการซื่่�อห่้นิสามัญท่�ออกใหม�ของ
บริษััท	 เม่�อครบระยะเวลา	4	 เดำ่อนินิับแต�วันิออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	“วันกำาหุ้นดำการใชุ้ส่ิที่ธิุ”	 ค่อในิ
วันิทำาการส่ดำท้ายของท่กๆ	6	เดำ่อนิท่�ผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิสามารถูใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ
ไดำ้เม่�อครบระยะเวลา	4	เดำ่อนินิับแต�วันิออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	โดำยวันิกำาหนิดำการใช้สิทธุิครั�งแรก	ค่อ	
วนัิทำาการส่ดำทา้ยของเดำอ่นิแรกภายหลงัจัากวนัิครบกำาหนิดำระยะเวลา	4	เดำอ่นินิบัแต�วนัิท่�บรษิัทัไดำอ้อก
และเสนิอขายใบสำาคญัแสดำงสทิธุ	ิและวนัิกำาหนิดำการใชส้ทิธุคิรั�งสด่ำทา้ย	จัะตรงกบัระยะเวลา	5	วนัิทำาการ
ก�อนิวันิท่�ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิม่อาย่ครบ	3	ปี	นิับแต�วันิท่�บริษััทไดำ้ออกและเสนิอขายใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ
เม่�อครบกำาหนิดำระยะเวลา	 (เด่ำอนิท่�)	นิับจัากวันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิุใช้สิทธิุไดำ้ ไม�เกินิ	 (ร้อยละของ
จัำานิวนิใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ไดำ้รับการจััดำสรร)

ใบสำาคญัแสดำงสิทธิุท่�เหลอ่จัากการใช้สทิธิุหรือไม�ถููกใช้สทิธิุในิวันิกำาหนิดำการใชส้ทิธิุใดำๆ	สามารถูสะสม
เพ่ื่�อนิำาไปใชส้ทิธุไิดำ้ในิวันิกำาหนิดำการใชส้ทิธุคิรั�งต�อๆ	ไปไดำต้ลอดำอาย่ของใบสำาคัญแสดำงสทิธุ	ิแต�หากครบ
กำาหนิดำอายข่องใบสำาคญัแสดำงสทิธุแิลว้	ใบสำาคญัแสดำงสทิธุใิดำๆ	ท่�ไม�ถููกใชส้ทิธุจิัะถููกยกเลิกและสิ�นิผู้ลไป
“วันที่ำาการ”	หมายถูึง	วันิทำาการของบริษััท

ระยะเวลาการแจ้งความจำานงในการใชุ้ส่ิที่ธุิ

ผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิซึื่�งประสงค์ท่�จัะใช้สิทธุิในิการซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทจัะต้องแจั้งความจัำานิง
ในิการใช้สิทธุิซื่่�อห่้นิสามัญตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิในิระหว�างเวลา	9.00	ถูึง	 15.00	นิ.	ล�วงหนิ้าเป็นิ
ระยะไม�นิ้อยกว�า	 5	 วันิทำาการก�อนิวันิกำาหนิดำการใช้สิทธุิในิแต�ละครั�งยกเว้นิการแสดำงความจัำานิงในิ
การใช้สิทธุิครั�งส่ดำท้าย	ให้แสดำงความจัำานิงในิการใช้สิทธุิในิระหว�าง	15	วันิทำาการก�อนิวันิกำาหนิดำการ
ใช้สิทธุิครั�งส่ดำท้าย

ระยะเวลาการเส่นอขาย
บรษิัทัจัะตอ้งเสนิอขายใบสำาคญัแสดำงสทิธุภิายในิ	1	ป	ีนิบัแต�วนัิท่�ท่�ประชม่สามญัผูู้ถู้อ่ห่น้ิประจัำาป	ี2561	
อนิ่มัติให้บริษััทออกและเสนิอขายใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

วิธุ่การจัดำส่รร
จััดำสรรโดำยตรงให้กับกรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิตามรายละเอ่ยดำท่�ปรากฏิในิข้อ	3.	 โดำยไม�ผู้�านิ
ผูู้้รับช�วงซื่่�อหลักทรัพื่ย์

เหุ้ตุ้ในการต้้องออกหุุ้้นใหุ้ม่เพั้�อรองรับการ
เปล่�ยนแปลงการใชุ้ส่ิที่ธุิ

เม่�อมก่ารดำำาเนินิิการปรับราคาการใช้สทิธุติามเงื�อนิไขการปรับสทิธุติามท่�กำาหนิดำในิขอ้กำาหนิดำสทิธุแิละ
เงื�อนิไขของใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ซื่ึ�งเป็นิเหต่การณ์ท่�กำาหนิดำไว้ตามประกาศสำานิักงานิ	ก.ล.ต.

ส่ิที่ธุิและประโยชุน์อย่างอื�นนอกจากส่ิที่ธุิและ
ประโยชุน์ต้ามปกต้ิของหุุ้้นส่ามัญ

ไม�ม่

เดำ่อนิ			4	 		ร้อยละ	5
เดำ่อนิ			10	 		ร้อยละ	10
เดำ่อนิ			16	 		ร้อยละ	25	
เดำ่อนิ			22	 		ร้อยละ	50
เดำ่อนิ			28	 		ร้อยละ	75
เดำ่อนิ			34	 		ร้อยละ	100

	 	 ในิปี	2561	การใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ORI-WC	ครั�งแรกในิเดำ่อนิกันิยายนิ	รวมทั�งสิ�นิ	23,000.00	
	 	 หนิ�วย	คิดำเป็นิ	23,000.00	ห่้นิ

	 	 ทั�งนิ่�	ท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	ครั�งท่�	1/2561	ม่มติอนิ่มัติจั�ายปันิผู้ลเป็นิเงินิและห่้นิบางส�วนิ	ในิวันิท่�	9	ต่ลาคม	
	 	 2562		ท่�ผู้�านิมา	การจั�ายห่้นิปันิผู้ลดำังกล�าว	กระทบต�อราคาและอัตราการใช้สิทธุิของผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำง
	 	 สิทธิุ	ORI-WC	ตามเงื�อนิไขท่�ระบ่ไว้ ในิข้อกำาหนิดำสิทธิุ	และม่การเพื่่�มท่นิและจััดำสรรห่้นิสามัญเพื่่�อรองรับการ
	 	 ปรับสิทธุิของผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ORI-WC		จัำานิวนิ	3,988,200	ห่้นิ	รวมม่จัำานิวนิห่้นิคงเหล่อท่�ยังไม�
	 	 ไดำ้ ใช้สิทธุิ	รวมม่จัำานิวนิห่้นิคงเหล่อท่�ยังไม�ไดำ้ ใช้สิทธุิ	จัำานิวนิ		11,964,600	ห่้นิ	:	บริษััทฯ	แจั้งปรับอัตราและ
	 	 ราคาการใช้สิทธุิของใบสำาคัญแสดำงสิทธุิเนิ่�องจัากม่การจั�ายห่้นิปันิผู้ล	จัากเดิำม	1	หนิ�วย	ต�อ	1	ห่้นิสามัญ	
	 	 เป็นิ	1	หนิ�วย	ต�อ	1.5	ห่้นิสามัญ	ราคาใช้สิทธุิ	12.7320	บาทต�อห่้นิ

	 	 ในิปี	2562	และ	ปี	2563	ยังไม�ม่กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิแจั้งความประสงค์ใช้สิทธุิตามใบสำาคัญ
	 	 แสดำงสิทธุิดำังกล�าว

	 4)	 มติท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2562	เม่�อวันิท่�	25	เมษัายนิ	2562	ไดำ้อนิ่มัติให้บริษััทฯ	ออกและเสนิอขาย
	 	 ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	จัำานิวนิไม�เกินิ	8,000,000	หนิ�วย	โดำยกำาหนิดำจัะจััดำสรรให้
	 	 แก�ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	(“ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ”)	ในิวันิท่�	30	พื่ฤษัภาคม	2562	
	 	 ซื่ึ�งม่รายละเอ่ยดำสร่ปดัำงนิ่�
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

รายการ คำาอธิบาย

เหุ้ตุ้ผลและความเหุ้มาะส่ม
ของการกำาหุ้นดำราคา

ราคาใชส้ทิธุเิปน็ิราคาท่�มค่วามเหมาะสมโดำยราคาเสนิอขายดำงักล�าวแมจ้ัะเปน็ิราคาท่�สงูกว�าแต�กม็ค่วาม
ใกล้เค่ยงกับราคาตลาดำของห่้นิบริษััทในิช�วงระยะเวลา	15	วันิทำาการก�อนิวันิท่�ท่�ประช่มคณะกรรมการ
ของบริษััทครั�งท่�	2/2562	เม่�อวันิท่�	25	ก่มภาพื่ันิธุ์		2562	เท�ากับราคาห่้นิ	7.35	บาท

เงื�อนไขและระยะเวลาการใชุ้ส่ิที่ธุิ

เว้นิแต�ในิกรณ่ท่�ผูู้้บริหาร	 และพื่นัิกงานิไม�สามารถูใช้สิทธิุตามใบสำาคัญแสดำงสิทธิุได้ำดำังท่�กำาหนิดำไว้ในิ
ข้อ	3.2.2	ผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิสามารถูท่�จัะใช้สิทธุิในิการซื่่�อห่้นิสามัญท่�ออกใหม�ของบริษััท	 เม่�อ
ครบระยะเวลา	4	 เดำ่อนินัิบแต�วันิออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	“วันกำาหุ้นดำการใชุ้ส่ิที่ธิุ”	 ค่อในิวันิทำาการ
ส่ดำท้ายของท่กๆ	6	เดำ่อนิท่�ผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิสามารถูใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิไดำ้เม่�อครบ
ระยะเวลา	4	เดำ่อนินิับแต�วันิออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	โดำยวันิกำาหนิดำการใช้สิทธุิครั�งแรก	ค่อ	วันิทำาการ
ส่ดำท้ายของเดำ่อนิแรกภายหลังจัากวันิครบกำาหนิดำระยะเวลา	4	 เดำ่อนินิับแต�วันิท่�บริษััทไดำ้ออกและเสนิอ
ขายใบสำาคัญแสดำงสิทธิุ	และวันิกำาหนิดำการใช้สิทธิุครั�งส่ดำท้าย	จัะตรงกับระยะเวลา	5	วันิทำาการก�อนิวันิ
ท่�ใบสำาคัญแสดำงสทิธุมิอ่าย่ครบ	3	ปี	นัิบแต�วนัิท่�บรษัิัทไดำอ้อกและเสนิอขายใบสำาคัญแสดำงสทิธุเิม่�อครบ
กำาหนิดำระยะเวลา	(เดำ่อนิท่�)	นิับจัากวันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ใช้สิทธุิไดำ้ ไม�เกินิ	(ร้อยละของจัำานิวนิใบ
สำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ไดำ้รับการจััดำสรร)

ใบสำาคญัแสดำงสิทธิุท่�เหลอ่จัากการใชส้ทิธิุหรือไม�ถููกใช้สทิธิุในิวนัิกำาหนิดำการใชส้ทิธิุใดำๆ	สามารถูสะสม
เพ่ื่�อนิำาไปใชส้ทิธุไิดำ้ในิวันิกำาหนิดำการใชส้ทิธุคิรั�งต�อๆ	ไปไดำต้ลอดำอาย่ของใบสำาคัญแสดำงสทิธุ	ิแต�หากครบ
กำาหนิดำอาย่ของใบสำาคัญแสดำงสิทธุแิล้ว	ใบสำาคัญแสดำงสิทธุใิดำๆ	ท่�ไม�ถููกใชสิ้ทธุจิัะถููกยกเลิกและสิ�นิผู้ลไป
“วันที่ำาการ”	หมายถูึง	วันิทำาการของบริษััท

ระยะเวลาการแจ้งความจำานงในการใชุ้ส่ิที่ธุิ

ผูู้้ถู่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิซื่ึ�งประสงค์ท่�จัะใช้สิทธุิในิการซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทจัะต้องแจั้งความจัำานิง
ในิการใช้สิทธุิซื่่�อห่้นิสามัญตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิในิระหว�างเวลา	9.00	ถูึง	 15.00	นิ.	ล�วงหนิ้าเป็นิ
ระยะไม�นิ้อยกว�า	 5	 วันิทำาการก�อนิวันิกำาหนิดำการใช้สิทธุิในิแต�ละครั�งยกเว้นิการแสดำงความจัำานิงในิ
การใช้สิทธุิครั�งส่ดำท้าย	ให้แสดำงความจัำานิงในิการใช้สิทธุิในิระหว�าง	15	วันิทำาการก�อนิวันิกำาหนิดำการ
ใช้สิทธุิครั�งส่ดำท้าย

ระยะเวลาการเส่นอขาย
บรษัิัทจัะตอ้งเสนิอขายใบสำาคญัแสดำงสทิธุภิายในิ	1	ป	ีนัิบแต�วนัิท่�ท่�ประชม่สามญัผูู้ถู้อ่ห่น้ิประจัำาป	ี2562	
อนิ่มัติให้บริษััทออกและเสนิอขายใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

วิธุ่การจัดำส่รร
จััดำสรรโดำยตรงให้กับกรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิตามรายละเอ่ยดำท่�ปรากฏิในิข้อ	3.	 โดำยไม�ผู้�านิ
ผูู้้รับช�วงซื่่�อหลักทรัพื่ย์

เหุ้ตุ้ในการต้้องออกหุุ้้นใหุ้ม่เพั้�อรองรับการ
เปล่�ยนแปลงการใชุ้ส่ิที่ธุิ

เม่�อมก่ารดำำาเนินิิการปรับราคาการใช้สทิธุติามเงื�อนิไขการปรับสทิธุติามท่�กำาหนิดำในิขอ้กำาหนิดำสทิธุแิละ
เงื�อนิไขของใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	ซื่ึ�งเป็นิเหต่การณ์ท่�กำาหนิดำไว้ตามประกาศสำานิักงานิ	ก.ล.ต.

ส่ิที่ธุิและประโยชุน์อย่างอื�นนอกจากส่ิที่ธุิและ
ประโยชุน์ต้ามปกต้ิของหุุ้้นส่ามัญ

ไม�ม่

  

รายการ คำาอธิบาย

ชุื�อหุ้ลักที่รัพัย์
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	ท่�ออกให้แก�ผูู้้
บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทและบริษััทย�อย	(“ใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ”)

ประเภที่/ชุนิดำ ระบ่ช่�อผูู้้ถู่อและโอนิเปล่�ยนิม่อไม�ไดำ้	เว้นิแต�โอนิตามข้อ	3.2

อายุของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ
3	ปี	นัิบแต�วันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสทิธุ	ิทั�งน่ิ�	ภายหลังการออกใบสำาคัญแสดำงสทิธุ	ิบรษัิัทจัะไม�ขยายอาย่
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิและจัะเสนิอขายห่้นิรองรับให้แล้วเสร็จัตามอาย่ของใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

จำานวนใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิที่่�เส่นอขาย ไม�เกินิ	8,000,000	หนิ�วย

จำานวนหุุ้้นส่ามัญที่่�จัดำส่รรไว้
เพั้�อรองรับการใชุ้ส่ิที่ธุิ

ไม�เกนิิ	8,000,000	ห่น้ิ	ซื่ึ�งคดิำเปน็ิรอ้ยละ	0.3267	ของจัำานิวนิห่น้ิท่�จัำาหนิ�ายได้ำแลว้ทั�งหมดำของบรษิัทั	(	ณ	
วันิท่�	25	ก่มภาพื่ันิธุ์	2562	ซื่ึ�งเป็นิวันิประช่มคณะกรรมการบริษััท	เพื่่�ออนิ่มัติการออกและเสนิอขายใบ
สำาคัญแสดำงสิทธุิ	จัำานิวนิห่้นิท่�จัำาหนิ�ายไดำ้แล้วทั�งหมดำของบริษััท	ม่จัำานิวนิเท�ากับ	2,499,073,932	ห่้นิ)

วันออกใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ
วันิท่�กำาหนิดำโดำยคณะกรรมการบริหารของบริษััท	ทั�งนิ่�	ภายหลังจัากท่�บริษััทไดำ้รับอนิ่มัติจัากท่�ประช่ม
ผูู้้ถู่อห่้นิเรียบร้อยแล้ว	

ลักษณะการเส่นอขาย
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ออกในิครั�งนิ่�	เพื่่�อเสนิอขายให้แก�	ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทและบริษััทย�อย	
โดำยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษััท	 เป็นิผูู้้พื่่จัารณาจััดำสรรใบสำาคัญแสดำงสิทธุิภายใต้
หลักเกณฑ์์	เงื�อนิไข	และวิธุ่การท่�ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิกำาหนิดำ

ราคาเส่นอขายต้่อหุ้น่วย 0	บาท	(ศูนิย์บาท)

อัต้ราการใชุ้ส่ิที่ธุิ
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	1	หนิ�วย	ม่สิทธุิซื่่�อห่้นิสามัญไดำ้	1	ห่้นิ	เว้นิแต�กรณ่ม่การปรับอัตราการใช้สิทธุิตาม
เงื�อนิไขการปรับสิทธุิตามท่�จัะกำาหนิดำในิข้อกำาหนิดำสิทธุิและเงื�อนิไขของใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

ราคาการใชุ้ส่ิที่ธุิ

ห่้นิละ	10	บาท	เว้นิแต�กรณ่ม่การปรับราคาการใช้สิทธุิตามเงื�อนิไขการปรับสิทธุิตามท่�จัะกำาหนิดำในิข้อ
กำาหนิดำสทิธุแิละเงื�อนิไขของใบสำาคญัแสดำงสทิธุ	ิซื่ึ�งราคาใชส้ทิธุดิำงักล�าวเปน็ิราคาท่�ไม�ตำ�ากว�ารอ้ยละ	90	
ของราคาตลาดำ	ตามประกาศสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	ท่�	 สจั.	
39/2551	 เรื�องการคำานิวณราคาเสนิอขายหลักทรัพื่ย์และการกำาหนิดำราคาตลาดำเพื่่�อการพื่่จัารณา
การเสนิอขายห่้นิท่�ออกใหม�ในิราคาตำ�า

“ราคาต้ลาดำ”	 หมายถูึง	 ราคาถูัวเฉัล่�ยถู�วงนิำ�าหนัิกของห่้นิสามัญของบริษััทในิตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�ง
ประเทศไทย	(“ต้ลาดำหุ้ลกัที่รพััยฯ์”)	ยอ้นิหลงั	15	วนัิทำาการตดิำต�อกนัิ	ก�อนิวนัิท่�คณะกรรมการมม่ตใิห้
เสนิอวาระต�อท่�ประชม่ผูู้ถู้อ่ห่น้ิ	เพื่่�อขออนิมั่ตใิหบ้ริษัทัออกและเสนิอขายใบสำาคญัแสดำงสทิธุ	ิค่อระหว�าง	
วันิท่�	4	ก่มภาพื่ันิธุ์	2562	ถูึงวันิท่�	25	ก่มภาพื่ันิธุ์	2562	ซื่ึ�งจัะเท�ากับ	7.35	บาทต�อห่้นิ

เดำ่อนิ			4	 		ร้อยละ	5
เดำ่อนิ			10	 		ร้อยละ	10
เดำ่อนิ			16	 		ร้อยละ	25	
เดำ่อนิ			22	 		ร้อยละ	50
เดำ่อนิ			28	 		ร้อยละ	75
เดำ่อนิ			34	 		ร้อยละ	100
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รายการ คำาอธิบาย

ต้ลาดำรองของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ
บริษััทจัะไม�นิำาใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ออกในิครั�งนิ่�ไป	 จัดำทะเบ่ยนิเป็นิหลักทรัพื่ย์จัดำทะเบ่ยนิในิตลาดำ
หลักทรัพื่ย์ฯ

ต้ลาดำรองของหุุ้้นส่ามัญที่่�เกิดำจากการใชุ้ส่ิที่ธุิ
ต้ามใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ

บริษััทจัะนิำาห่้นิสามัญท่�เกิดำจัากการใช้สิทธิุซื่่�อห่้นิสามัญตามใบสำาคัญแสดำงสิทธิุท่�ออกในิครั�งนิ่�เข้าจัดำ
ทะเบ่ยนิเป็นิหลักทรัพื่ย์จัดำทะเบ่ยนิในิตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ

	 ในิปี	2562	และปี	2563	ยังไม�ม่	ผูู้้บริหาร	และพื่นัิกงานิแจั้งความประสงค์ใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิดำังกล�าว

1.5.2 กรณ่ม่ต้ราส่ารหุ้น่�
ต้ราส่ารหุ้น่�ประเภที่ต้ั�วแลกเงิน
	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	พื่.ศ.	2563	บริษััทฯ	ม่ภาระคงค้างจัากการออกตั�วแลกเงินิของ		บริษััทฯ	คิดำเป็นิมูลค�ารวม
ทั�งสิ�นิ	961.00	ล้านิบาท	ม่รายละเอ่ยดำดัำงนิ่�

ต้ราส่ารหุ้น่�ประเภที่หุุ้้นกู้
	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	พื่.ศ.	2563	บริษััทฯ	ม่ภาระคงค้างจัากการออกห่้นิกู้ของบริษััทฯ	คิดำเป็นิมูลค�ารวมทั�งสิ�นิ	
6,555.30	ล้านิบาท	ม่รายละเอ่ยดำดัำงนิ่�

ธนาคาร วันที่ออก วันที่ครบกำาหนด ระยะเวลา (เดือน) มูลค่า (ล้านบาท)

	ธุนิาคารไทยพื่าณิชย์	 14-10-20 11-02-21 4 200.00

	ธุนิาคารเก่ยรตินิาคินิภัทร	 28-10-20 21-04-21 6 61.00

	ธุนิาคารไทยพื่าณิชย์	 06-11-20 06-05-21 7 200.00

	ธุนิาคารกสิกรไทย	 12-11-20 12-05-21 7 30.00

	ธุนิาคารเก่ยรตินิาคินิภัทร	 23-11-20 13-05-21 6 30.00

	ธุนิาคารเก่ยรตินิาคินิภัทร	 25-11-20 22-02-21 3 40.00

	ธุนิาคารเก่ยรตินิาคินิภัทร	 16-12-20 17-06-21 7 200.00

	ธุนิาคารไทยพื่าณิชย์	 21-12-20 21-04-21 5 200.00

รุ่นหุ้นกู้ วันที่ออก วันที่ครบกำาหนด อัตราดอกเบี�ย มูลค่า (ล้านบาท)

	ORI215A	 11-05-18 11-05-21 4.35% 800.00

	ORI21OA	 10-10-18 10-10-21 4.30% 1,238.70	

	ORI225A		 10-05-19 10-05-22 4.15% 1,607.00	

	ORI229A	 12-09-19 12-09-23 4.10% 1,919.00	

	ORI21OB	 03-09-20 10-10-21 3.10% 287.50

	ORI239A	 03-09-20 03-09-23 4.40% 703.10

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัที่ฯ
	 คณะกรรมการบริษััทฯ	อาจัพื่่จัารณาจั�ายเงินิปันิผู้ลประจัำาปีของบริษััทฯ	 โดำยจัะต้องไดำ้รับความเห็นิชอบจัากท่�
ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	เว้นิแต�เป็นิการจั�ายเงินิปันิผู้ลระหว�างกาลซื่ึ�งคณะกรรมการบริษััทฯ	ม่อำานิาจัอนิ่มัติให้จั�ายเงินิปันิผู้ล
ไดำ้เป็นิครั�งคราวเม่�อเห็นิว�าบริษััทฯ	ม่ผู้ลกำาไรสมควรพื่อจัะทำาเช�นินิั�นิไดำ้	 แล้วให้คณะกรรมการบริษััทฯ	รายงานิให้ท่�
ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิทราบในิการประช่มคราวต�อไป

	 บริษััทฯ	ม่นิโยบายจั�ายเงินิปันิผู้ลให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิปีละ	2	ครั�ง	ในิอัตรารวมแล้วไม�นิ้อยกว�าร้อยละ	40	ของกำาไรส่ทธุิ
ตามงบการเงินิเฉัพื่าะหลังหักภาษั่เงินิไดำ้นิิติบ่คคลและหลังหักสำารองต�างๆ	ท่กประเภทท่�กฎหมายและบริษััทฯ	กำาหนิดำ
ไว้ ในิแต�ละปี	 ทั�งนิ่�	 คณะกรรมการบริษััทฯ	จัะพื่่จัารณาการจั�ายเงินิปันิผู้ลโดำยคำานิึงถูึงปัจัจััยต�างๆ	 เพื่่�อผู้ลประโยชนิ์
ต�อผูู้้ถู่อห่้นิเป็นิหลัก	เช�นิ	ผู้ลการดำำาเนิินิงานิและฐานิะทางการเงินิของบริษััทฯ	การสำารองเงินิไว้เพื่่�อลงท่นิในิอนิาคต	
การสำารองเงินิไว้เพื่่�อจั�ายชำาระค่นิเงินิกู้ย่ม	หรือเป็นิเป็นิเงินิท่นิหม่นิเวียนิภายในิบริษััทฯ	และการจั�ายเงินิปันิผู้ลนิั�นิไม�ม่
ผู้ลกระทบต�อการดำำาเนิินิงานิปกติของบริษััทฯ	อย�างม่นิัยสำาคัญ	ตามท่�คณะกรรมการบริษััทฯ	พื่่จัารณาเห็นิสมควร	
หรือ	เหมาะสม
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ในิปี	2563	บริษััทฯ	ม่การจั�ายเงินิปันิผู้ล	ดำังนิ่�
	 1.	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	ครั�งท่�	8/2563	เม่�อวันิท่�	24	ธุันิวาคม	2563	ม่มติอนิ่มัติการจั�ายเงินิปันิผู้ล
	 	 ระหว�างกาลจัากกำาไรสะสม	และสำาหรับผู้ลประกอบการงวดำ	9	เดำ่อนิแรกของปี	2563	ให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิในิอัตรา
	 	 ห่้นิละ	0.10	บาท
	 2.	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	ครั�งท่�	1/2564	เม่�อวันิท่�	1	ม่นิาคม	2564	ม่มติเสนิอต�อท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ
	 	 อนิ่มัติการจั�ายเงินิปันิผู้ลงวดำสามเดำ่อนิส่ดำท้ายของปี	2563	ให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิในิอัตราห่้นิละ	0.39	บาท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหุ้ลัง 3 ปีของบริษัที่ฯ รายละเอ่ยดำดำังน่�

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

1.	จัำานิวนิห่้นิท่�ออกและชำาระแล้ว	(ห่้นิ) 	2,452,862,453	 2,452,861,730 2,449,073,932

2.	จัำานิวนิห่้นิท่�ออกและชำาระแล้ว	รวมกับจัำานิวนิห่้นิ
เพื่ิ�มจัากการใช้สิทธุิ	ESOP	(ห่้นิ)

	2,452,862,453	 2,452,861,730* -

3.	เงินิปันิผู้ลจั�ายอัตราต�อห่้นิ	(บาท/ห่้นิ) 	0.4900	 0.4950 0.6500

				3.1		เงินิปันิผู้ลระหว�างกาล	(บาท/ห่้นิ) 	0.1000	 0.2050 0.3500

				3.2		เงินิปันิผู้ลส�วนิท่�เหล่อ	(บาท/ห่้นิ) 	0.3900	 0.2900 0.3000

4.	รวมเป็นิเงินิปันิผู้ลจั�ายทั�งสิ�นิ	(บาท) 	1,201,902,312	 1,213,389,336 1,355,149,076

				4.1		เงินิปันิผู้ลระหว�างกาล	(บาท) 	245,285,955	 502,059,666 620,428,216

				4.2		เงินิปันิผู้ลส�วนิท่�เหล่อ	(บาท) 		956,616,357 711,329,670 734,720,860

5.	กำาไร	(ขาดำท่นิ)	ส่ทธุิสำาหรับปี	งบการเงินิเฉัพื่าะกิจัการ 	2,677,872,617	 3,024,955,212 2,494,790,727

6.	อัตราการจั�ายเงินิปันิผู้ลเม่�อเท่ยบกับกำาไรส่ทธุิสำาหรับปี
งบการเงินิเฉัพื่าะกิจัการ	(ร้อยละ)

	44.88 40.11 54.32

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัที่ย่อย
	 คณะกรรมการบริษััทย�อยอาจัพื่่จัารณาจั�ายเงินิปันิผู้ลประจัำาปีของบริษััทย�อย	 โดำยจัะต้องไดำ้รับความเห็นิชอบ
จัากท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อย	เว้นิแต�เป็นิการจั�ายเงินิปันิผู้ลระหว�างกาลซื่ึ�งคณะกรรมการบริษััทย�อยม่อำานิาจั
อน่ิมัติให้จั�ายเงินิปันิผู้ลไดำ้เป็นิครั�งคราวเม่�อเห็นิว�าบริษััทย�อยม่ผู้ลกำาไรสมควรพื่อจัะทำาเช�นินิั�นิไดำ้	 และไม�ขัดำต�อข้อ
บังคับของบริษััท	แล้วให้คณะกรรมการรายงานิให้ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อยทราบในิการประช่มคราวต�อไป

	 บริษััทย�อยม่นิโยบายจั�ายเงินิปันิผู้ลให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิไม�นิ้อยกว�าร้อยละ	40	ของกำาไรส่ทธุิตามงบการเงินิเฉัพื่าะหลัง
หักภาษ่ัเงินิไดำ้นิิติบ่คคลและหลังหักสำารองต�างๆ	ท่กประเภทท่�กฎหมายและบริษััทย�อยกำาหนิดำไว้ ในิแต�ละปี	ทั�งนิ่�	คณะ
กรรมการบริษััทย�อยจัะพื่่จัารณาการจั�ายเงินิปันิผู้ลโดำยคำานิึงถูึงปัจัจััยต�างๆ	 เพื่่�อผู้ลประโยชนิ์ต�อผูู้้ถู่อห่้นิเป็นิหลัก	
เช�นิ	ผู้ลการดำำาเนิินิงานิและฐานิะทางการเงินิของบริษััทย�อย	การสำารองเงินิไว้เพื่่�อลงท่นิในิอนิาคต	การสำารองเงินิไว้
เพื่่�อจั�ายชำาระค่นิเงินิกู้ย่ม	หรือเป็นิเป็นิเงินิท่นิหม่นิเวียนิภายในิบริษััทย�อย	 และการจั�ายเงินิปันิผู้ลนิั�นิไม�ม่ผู้ลกระทบ
ต�อการดำำาเนิินิงานิปกติของบริษััทย�อยอย�างม่นิัยสำาคัญ	ตามท่�คณะกรรมการบริษััทย�อยพื่่จัารณาเห็นิสมควร	หรือ
เหมาะสม

หุ้มายเหุ้ตุ้:	ปรับปร่งตามมาตรฐานิบัญช่
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 บริษััทฯ	ตระหนัิกดำ่ว�าการดำำาเนิินิธุ่รกิจัภายใต้สภาวะความไม�แนิ�นิอนิจัำาเป็นิต้องม่การบริหารจััดำการท่�ดำ่และการบริหารความเส่�ยงขององค์กรท่�เหมาะสม	ซื่ึ�งจัะส�งผู้ลให้การดำำาเนิินิงานิขององค์กรเป็นิไปตามวัตถู่ประสงค์และบรรล่เป้าหมาย
ท่�วางไว้	 โดำยการรับรู้	ตระหนัิกและเข้าใจัถูึงโอกาสและความเส่�ยงโดำยพื่่จัารณาปัจัจััยเส่�ยงต�างๆ	ทั�งในิมิติดำ้านิเศรษัฐกิจั	ดำ้านิสังคมและสิ�งแวดำล้อม	รวมถูึงกำาหนิดำวิธุ่จััดำการความเส่�ยงท่�เหมาะสม	คณะกรรมการบริษััทจัึงไดำ้กำาหนิดำนิโยบาย	
กรอบการบริหารความเส่�ยงและแนิวทางการดำำาเนิินิงานิท่�ชัดำเจันิเพื่่�อเป็นิแนิวปฏิิบัติให้กับบ่คลากรในิองค์กร	โดำยม่หนิ�วยงานิท่�เก่�ยวข้อง	ไดำ้แก�หนิ�วยงานิบริหารความเส่�ยง	หนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิ	และหนิ�วยงานิเจั้าของความเส่�ยง	(Risk	
owners)	ดำำาเนิินิงานิเช่�อมโยงกันิ	เพื่่�อให้สามารถูบริหารจััดำการความเส่�ยงไปในิทิศทางเดำ่ยวกันิทั�วทั�งองค์กรอย�างเป็นิระบบ	ม่ประสิทธุิภาพื่และประสิทธุิผู้ลครอบคล่มประเด็ำนิความเส่�ยงท่�สำาคัญขององค์กร	ตลอดำจันิม่ระบบในิการติดำตาม
และตรวจัสอบผู้ลการดำำาเนิินิการบริหารความเส่�ยง	พื่ร้อมเฝ่้าระวังความเส่�ยงใหม�ๆ	ท่�อาจัเกิดำขึ�นิไดำ้ตลอดำเวลา	เพื่่�อลดำโอกาสท่�จัะทำาให้เกิดำความสูญเส่ยในิกรณ่ท่�ความเส่�ยงเกิดำขึ�นิให้อยู�ในิระดำับท่�องค์กรยอมรับไดำ้	และ/หรือสร้างโอกาสใหม�
ทางธุ่รกิจัให้กับองค์กร	

2.1 นโยบายบริหุ้ารความเส่่�ยงและแผนการบริหุ้ารความเส่่�ยง
	 บริษััทฯ	 ไดำ้นิำาแนิวทางการบริหารความเส่�ยงตามมาตรฐานิสากล	 (COSO	Enterprise	Risk	Management	 Framework	 :	COSO	ERM	Framework)	 มาประย่กต์ใช้ร�วมกับแนิวทางความยั�งย่นิ	 (Environmental,	 Social	 and
Governance:	ESG)	ของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	ในิการพื่่จัารณาประเดำ็นิความเส่�ยงและบริหารความเส่�ยง	เพื่่�อให้กระบวนิการบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ	เป็นิไปอย�างม่ระบบและต�อเนิ่�องเพื่่�อลดำผู้ลกระทบท่�อาจัเกิดำขึ�นิต�อการ
ดำำาเนิินิธุ่รกิจั	รวมถูึงพัื่ฒนิาการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	ให้เป็นิไปในิทิศทางเดำ่ยวกันิทั�วทั�งองค์กร		คณะกรรมการบริษััทจัึงไดำ้กำาหนิดำนิโยบายการบริหารความเส่�ยง	และโครงสร้างการบริหารความเส่�ยง	ดำังนิ่�

นิอกจัากนิ่�	 บริษััทฯ	 ไดำ้ม่การจััดำทำาคู�ม่อกรอบบริหารความเส่�ยงเพื่่�อกำาหนิดำรายละเอ่ยดำขั�นิตอนิการบริหารความเส่�ยงหนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบในิการบริหารความเส่�ยง	ประเภทความเส่�ยงและเกณฑ์์ประเมินิระดำับความเส่�ยง	ทั�งนิ่�เพื่่�อให้ท่ก
หนิ�วยงานิม่แนิวทางในิการบริหารความเส่�ยงอย�างชัดำเจันิ	และบริษััทฯ	ไดำ้เปิดำเผู้ยคู�ม่อกรอบบริหารความเส่�ยงไว้บนิเว็บไซื่ดำ์ของบริษััทฯ

02

	 	 		กำาหนิดำให้การบริหารความเส่�ยงเป็นิความ	รับผู้ิดำชอบของพื่นิักงานิท่กระดำับท่�ต้องตระหนิัก
	 	 			ถูึงความเส่�ยงท่�ม่ในิการปฏิิบัติงานิในิหนิ�วยงานิของตนิและองค์กร	โดำยให้ความสำาคัญต�อการ
	 	 		บริหารความเส่�ยงและการควบค่มภายในิดำ้านิต�างๆ		ให้อยู�ในิระดำับท่�เพื่ียงพื่อและเหมาะสม1 	 	 		ม่การกำาหนิดำแนิวทางป้องกันิและบรรเทาความเส่�ยงจัากการดำำาเนิินิงานิของบริษััทและบริษััท

	 	 	 ย�อยเพื่่�อหล่กเล่�ยงความเส่ยหายหรือความสูญเส่ยท่�อาจัจัะเกิดำขึ�นิ	 รวมถูึงการติดำตามและ
	 	 		ประเมินิผู้ลการบริหารความเส่�ยงอย�างสมำ�าเสมอ3
	 	 	 	 ส�งเสริมและพัื่ฒนิาการนิำาระบบเทคโนิโลย่สารสนิเทศท่�ทันิสมัยมาใช้ ในิกระบวนิการบริหาร
	 	 	 	 ความเส่�ยงของบริษััทและบริษััทย�อยและสนิับสนิ่นิให้บ่คลากรท่กระดำับสามารถูเข้าถูึงแหล�ง
	 	 	 	 ข้อมูลข�าวสารการบริหารความเส่�ยงอย�างทั�วถูึงตลอดำจันิการจััดำระบบการรายงานิการ
	 	 			บริหารความเส่�ยงให้เป็นิไปอย�างม่ประสิทธุิภาพื่

4	 	 	 	 ให้ม่กระบวนิการบริหารความเส่�ยงองค์กรท่�เป็นิไปตามมาตรฐานิท่�ดำ่ตามแนิวปฏิิบัติสากล
	 				 				เพื่่�อให้เกิดำการบริหารจััดำการความเส่�ยงท่�อาจัส�งผู้ลกระทบกับการดำำาเนิินิงานิของบริษััทและ
	 	 	 	 บริษััทย�อยอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	 เกิดำการพื่ัฒนิาและม่การปฏิิบัติงานิดำ้านิการบริหารความ
เส่�ยงทั�วทั�งองค์กรในิทิศทางเดำ่ยวกันิโดำยนิำาระบบการบริหารความเส่�ยงมาเป็นิส�วนิหนิึ�งในิการตัดำสินิ
ใจัการวางแผู้นิกลย่ทธุ์	แผู้นิงานิและการดำำาเนิินิงานิของบริษััทและบริษััทย�อย	รวมถูึงการม่�งเนิ้นิให้บรรล่
วัตถู่ประสงค์	เป้าหมาย	วิสัยทัศนิ์	พัื่นิธุกิจั	และกลย่ทธุ์ท่�กำาหนิดำไว้เพื่่�อสร้างความเป็นิเลิศในิการปฏิิบัติ
งานิและสร้างความเช่�อมั�นิของผูู้้เก่�ยวข้อง

2

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการบริหุ้ารความเส่่�ยง
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

เพื่่�อใหก้ารบรหิารความเส่�ยงเป็นิไปอย�างม่ระบบ	บรษิัทัฯ	ไดำ้นิำาเอาแนิวทางบรหิาร
ความเส่�ยงตามมาตรฐานิสากล	COSO	ERM	Framework	มาประย่กต์ใช้

1).กำาหุ้นดำวัต้ถูุประส่งค์/เป้าหุ้มาย	 เป็นิการกำาหนิดำวัตถู่ประสงค์ ในิ
ระดำับองค์กร	 /	สายธุ่รกิจัท่�สอดำคล้อง	 /	 เป็นิไปในิทิศทางเดำ่ยวกับ	วิสัย
ทัศนิ์	พัื่นิธุกิจัขององค์กร	นิโยบายและเป้าหมายหลัก	รวมถูึงการกำาหนิดำ
แผู้นิบริหารความเส่�ยงจัะต้องสอดำคล้องและสนิับสนิ่นิกับวัตถู่ประสงค์
ท่�กำาหนิดำไว้

3).ระบุความเส่่�ยง	 เป็นิการค้นิหา	 และระบ่สาเหต่หรือปัจัจััยความเส่�ยง	
โดำยพื่่จัารณาจัากปัจัจััยต�างๆ	 ทั�งภายในิและภายนิอก	 (เช�นิ	 สภาพื่
เศรษัฐกิจั	 สังคม	การแข�งขันิ	 เป็นิต้นิ)	 ท่�ส�งผู้ลกระทบต�อเป้าหมายของ
องค์กร

5).กำาหุ้นดำมาต้รการจัดำการความเส่่�ยง	 เป็นิการกำาหนิดำวิธุ่การในิ
การจััดำการความเส่�ยงให้อยู�ในิระดำับท่�ยอมรับไดำ้ดำ้วยมาตรการต�างๆ	
เช�นิ	การยกเลิกกิจักรรมทางธุ่รกิจัท่�ม่ความเส่�ยงสูงมากและบริษััทฯ	 ไม�
สามารถูจััดำการไดำ้	การซื่่�อประกันิความเส่�ยง	การใช้บริการจัากบ่คคลท่�
สาม	(Outsource)	เป็นิต้นิ

6).ต้ิดำต้ามและรายงานผลการบริหุ้ารความเส่่�ยง	 บริษััทฯ	 ไดำ้กำาหนิดำ
ให้	 ฝ่่ายจััดำการผูู้้รับผิู้ดำชอบความเส่�ยง	 (Risk	Owners)	 ต้องติดำตาม
และดำำาเนิินิการเพื่่�อจััดำการความเส่�ยงให้อยู�ในิระดำับท่�ยอมรับไดำ้	 (ระดำับ
คะแนินิไม�เกินิ	15	คะแนินิ)	โดำยต้องรายงานิผู้ลการบริหารความเส่�ยงต�อ
คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	คณะกรรมการบริษััทเป็นิประจัำาอย�าง
นิ้อยไตรมาสละครั�ง

4).ประเมินความเส่่�ยง	เป็นิการวิเคราะห์ข้อมูลต�างๆ	ท่�เก่�ยวข้องกับปัจัจััย
เส่�ยงท่�ระบ่	(ในิขั�นิตอนิท่�	3	ระบ่ความเส่�ยง)	เพื่่�อนิำามาประเมินิความเส่�ยง
ตามเกณฑ์์ท่�กำาหนิดำ

2).กำาหุ้นดำเกณฑ์์ประเมินความเส่่�ยงและระดำับความเส่่�ยงที่่�ยอมรับไดำ้ 
เป็นิการกำาหนิดำเกณฑ์์ในิการประเมินิความเส่�ยงทางดำ้านิโอกาสท่�จัะเกิดำ
ความเส่�ยง	(Likelihood)		ผู้ลกระทบจัากเหต่การณ์ความเส่�ยง	(Impact)	
เพื่่�อจััดำระดัำบความสำาคัญของความเส่�ยง	 โดำยใช้	 Risk	Map	 รวมทั�ง
กำาหนิดำระดำับความเส่�ยงท่�ยอมรับไดำ้	 และตัวช่�วัดำความเส่�ยง	 (Key	Risk	
Indicators/Trigger	Point	:	KRIs)

Risk	Map	และการ	จััดำลำาดำับความสำาคัญของความเส่�ยง

แผนการบริหุ้ารความเส่่�ยง

กําหนดวัตถุประสงค� / เป�าหมาย1

2 เกณฑ�ประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�

3 ระบุความเสี่ยง

4 ประเมินความเสี่ยง

5 กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

6 ติดตามผลและรายงานผลการบร�หารความเสี่ยง
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Risk Map - Risk Assessment
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ระดับคะแนน ความสำาคัญ (ความรุนแรง) ของความเสี่ยง สญัลักษณ์

16 - 20
ระดำับความรุนแรง/ความส่ำาคัญสู่งมาก

ต้้องไดำ้รับการบริหุ้ารจัดำการที่ันที่่
A

10 - 15
ระดำับความรุนแรง/ความส่ำาคัญค่อนข้างสู่ง

ต้้องบริหุ้ารจัดำการเร่งดำ่วน
B

4 - 9
ระดำับความรุนแรง/ความส่ำาคัญปานกลาง

ต้้องต้ิดำต้ามเฝ้้าระวังส่มำ�าเส่มอ
C

ต้ำ�ากว่า 3
ระดำับความรุนแรงต้ำ�า/ความส่ำาคัญน้อย เป็นความ

เส่่�ยงในระดำับที่่�บริษัที่ยอมรับไดำ้
D

การจััดำลำาดำับความสำาคัญ(ระดำับความร่นิแรง)ของความเส่�ยง	และแนิวทางจััดำการความเส่�ยง
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บที่บาที่หุ้น้าที่่�และความรับผิดำชุอบในการบริหุ้ารความเส่่�ยง

คณะกรรมการบริษัที่
ม่หนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบในิการกำาหนิดำนิโยบาย	ทิศทางกลย่ทธุ์ขอ
งบริษััทฯ	และกำากับดำูแลให้บริษััทฯม่ระบบการบริหารความเส่�ยงท่�
ม่ประสิทธิุภาพื่	ประสิทธิุผู้ล	 เพื่่�อให้มั�นิใจัว�าฝ่่ายบริหารให้ความ
สำาคัญต�อการบริหารความเส่�ยง	 และปลูกฝ่ังจันิเป็นิวัฒนิธุรรม
องค์กร

ผู้รับผิดำชุอบความเส่่�ยง (Risk Owners
ม่หนิ้าท่�ความรับผิู้ดำชอบในิการประเมินิและวิเคราะห์ความเส่�ยง	
กำาหนิดำมาตรการ/กิจักรรมท่�ใช้ ในิการจััดำการความเส่�ยง	วิเคราะห์	
Cost	–	Benefit	ของแต�ละทางเล่อก	ติดำตามผู้ลการประเมินิความ
เส่�ยง	 และนิำาเสนิอต�อประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารและ/หรือคณะ
กรรมการบริหารความเส่�ยง

หุ้น่วยงานบริหุ้ารความเส่่�ยง
หุ้น่วยงานรับผิดำชุอบดำ้านความยั�งยืน

ม่หนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบในิการพื่ัฒนิาระบบบริหารความเส่�ยงให้ม่
ประสิทธุิภาพื่	ประสิทธุิผู้ล	ให้คำาแนิะนิำา	ปรึกษัา	และจััดำอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจัเก่�ยวกับการบริหารความเส่�ยง	 ติดำตาม	 และ
ส่�อสารแนิวโนิ้มในิอนิาคตท่�จัะส�งผู้ลกระทบต�อการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	และ	
ประเดำ็นิความเส่�ยงดำ้านิ	ESG	ท่�อาจัส�งผู้ลต�อการดำำาเนิินิธุ่รกิจัทั�งในิ
ระยะสั�นิ	ระยะกลาง	และระยะยาว	รวมทั�งประสานิงานิ	และติดำตามผู้ล
การบริหารความเส่�ยงจัาก	Risk	Owners	และผูู้้ท่�เก่�ยวข้อง	เพื่่�อจััดำ
ทำารายงานิความเส่�ยงเสนิอฝ่่ายจััดำการ	และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่�ยง	 คณะกรรมการตรวจัสอบและ/หรือคณะกรรมการ
บริษััท	ตามท่�ไดำ้รับมอบหมาย	รวมทั�งสนิับสนิ่นิการปฏิิบัติงานิของ
คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงให้เป็นิไปอย�างม่ประสิทธุิภาพื่

คณะกรรมการต้รวจส่อบ
ม่หนิ้าท่�ความรับผิู้ดำชอบในิการสอบทานิระบบรายงานิทางการ
เงินิและบัญช่	 การกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	 ระบบการควบค่มภายในิ	
ระบบการตรวจัสอบภายในิ	 และระบบบริหารความเส่�ยง	 รวมทั�ง
นิโยบายและมาตรการต�อต้านิการท่จัริตคอร์รัปชันิ	 เพื่่�อให้มั�นิใจั
ว�าเป็นิไปตามมาตรฐานิสากล	ข้อกำาหนิดำ	และกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง
อย�างเหมาะสมและเพื่ียงพื่อ	และรายงานิต�อคณะกรรมการบริษััท

คณะกรรมการบริหุ้ารความเส่่�ยง
ม่หนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบในิการกำาหนิดำแนิวทางในิการบริหาร
ความเส่�ยง	พื่่จัารณาให้ความเห็นิชอบกรอบบริหารความเส่�ยง	
เพื่่�อใช้เป็นิแนิวปฏิิบัติของบริษััทฯ	 ติดำตามผู้ลการบริหารความ
เส่�ยง	สนิับสนิ่นิให้ม่การเผู้ยแพื่ร�	เพื่่�อสร้างความเข้าใจัในิเรื�องการ
บริหารความเส่�ยงให้กับพื่นิักงานิท่กระดำับและให้ม่ผู้ลในิทางปฏิิบัติ
ทั�วทั�งองค์กร	 รวมทั�งให้ความเห็นิ/ข้อแนิะนิำา/ให้คำาปรึกษัาแก�ฝ่่าย
บริหาร	 และรายงานิต�อคณะกรรมการตรวจัสอบและ/หรือคณะ
กรรมการบริษััท

หุ้น่วยงานต้รวจส่อบภายใน
ม่หนิ้ า ท่� ความ รับ ผิู้ดำชอบในิการตรวจัสอบและสอบทานิ
กระบวนิการปฏิิบัติงานิว�าเป็นิไปตามนิโยบาย	 ระเบ่ยบปฏิิบัติท่�
บริษััทฯกำาหนิดำ/แนิวปฏิิบัติท่�ดำ่	กฎระเบ่ยบ	ข้อบังคับของภาครัฐท่�
เก่�ยวข้อง	 เพื่่�อให้มั�นิใจัว�าบริษััทฯ	ม่ระบบการควบค่มภายในิ/การ
จััดำการความเส่�ยงท่�เพื่ียงพื่อและเหมาะสม	 และรายงานิต�อคณะ
กรรมการตรวจัสอบ	เพื่่�อนิำาเสนิอต�อคณะกรรมการบริษััท

ประธุานเจ้าหุ้น้าที่่�บริหุ้าร
ประธุานอำานวยการและผู้บริหุ้าร

ม่หนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบในิการจััดำให้ม่ระบบบริหารความเส่�ยงตาม
นิโยบายและแนิวทางท่�คณะกรรมการกำาหนิดำ	พื่่จัารณากำาหนิดำ
กลย่ทธุ์และกำาหนิดำให้ม่การจััดำทำาและติดำตามแผู้นิบริหารความ
เส่�ยงทั�วทั�งองค์กรให้ครอบคล่มความเส่�ยงท่�สำาคัญ	ทั�งทางดำ้านิ
การดำำาเนิินิธุ่รกิจัและความเส่�ยงดำ้านิความยั�งย่นิ	 (ESG	Risks)		
กำาหนิดำและมอบหมายผูู้้รับผู้ิดำชอบความเส่�ยง	 (Risk	Owners)		
พื่่จัารณาและกำาหนิดำระดำับความเส่�ยงท่�ยอมรับไดำ้	 เพื่่�อนิำาเสนิอ
ขออนิ่มัติต�อคณะกรรมการบริษััท	ส่�อสารและพื่ัฒนิาวัฒนิธุรรม
องค์กรท่�ตระหนัิกรู้ถูึงความเส่�ยง	 รวมทั�งทบทวนิความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต�างๆ	 เช�นิ	 มาตรการต�อต้านิการท่จัริต
คอร์รัปชั�นิ	เพื่่�อให้เหมาะสมกับการเปล่�ยนิแปลงของธุ่รกิจั	ข้อบังคับ
ระเบ่ยบปฏิิบัติและข้อกำาหนิดำของกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง
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ประเภที่ความเส่่�ยง
บริษััทฯ	ไดำ้จัำาแนิกประเภทของความเส่�ยงต�อการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	ไดำ้ดำังนิ่�

ความเส่่�ยงดำ้านกลยุที่ธุ์ (Strategic Risk)
เป็นิความเส่�ยงท่�เกิดำจัากการกำาหนิดำกลย่ทธุ์	 แผู้นิดำำาเนิินิงานิ
และนิำาไปปฏิิบัติไม�เหมาะสม	 หรือไม�สามารถูปฏิิบัติไดำ้จัริง	 หรือ
การขาดำแคลนิทรัพื่ยากรสำาคัญในิการขับเคล่�อนิแผู้นิกลย่ทธุ์ให้
สำาเร็จั	เป็นิต้นิ

ความเส่่�ยงที่างดำ้านเที่คโนโลย่ (Technology Risks)
เป็นิความเส่�ยงท่� เก่�ยวข้องกับการเปล่�ยนิแปลงทางเทคโนิโลย่
สารสนิเทศ	ส่�อสังคมออนิไลนิ์	 รวมทั�งการเปล่�ยนิแปลงเทคโนิโลย่
ดำิจัิตัล	 (Digital	 Transformation)	 ซื่ึ�งม่ผู้ลกระทบต�อการดำำาเนิินิ
งานิของบริษััทฯ	 ความเส่�ยงทางดำ้านิเทคโนิโลย่สารสนิเทศนิ่�ให้
หมายความรวมถูึงระบบเทคโนิโลย่สารสนิเทศท่�องค์กรใช้ ในิการ
ดำำาเนิินิกิจักรรมทางธุ่รกิจัท่�สำาคัญซื่ึ�งไม�ตอบสนิองความต้องการ
ทางธุ่รกิจัดำ้วย

ความเส่่�ยงที่างดำ้านการเงิน (Financial Risk)
เป็นิความเส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับการเงินิ	เช�นิ	ความผู้ันิ	
ผู้วนิของอัตราดำอกเบ่�ย	ความผัู้นิผู้วนิของอัตราแลกเปล่�ยนิ	ความ
เส่�ยงท่�เกิดำขึ�นิจัาก	Counterparty	เป็นิต้นิ

ความเส่่�ยงที่างดำ้านการปฏิิบัต้ิต้ามกฎหุ้มาย
ระเบ่ยบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)
เป็นิความเส่�ยงท่�เกิดำจัากการไม�สามารถูปฏิิบัติตามกฎหมาย	และ
ระเบ่ยบข้อบังคับหรือมาตรฐานิท่�เก่�ยวข้องกับการดำำาเนิินิงานิ	และ
ความเส่�ยงท่�เกิดำจัากการไม�ปฏิิบัติงานิตามนิโยบายและวิธุ่การ
ปฏิิบัติงานิท่�องค์กรกำาหนิดำขึ�นิ

ความเส่่�ยงที่างดำ้านการทีุ่จริต้คอร์รัปชุัน
เป็นิความเส่�ยงท่�เกิดำจัากกระทำาใดำ	 ๆ	 เพื่่�อแสวงหาผู้ลประโยชนิ์
โดำยมิชอบดำ้วยกฎหมาย	 โดำยการให้	 	 หรือรับสินิบนิ	 ไม�ว�าจัะเป็นิ
เงินิ	 สิ�งของ	 การช�วยเหล่อทางการเงินิ	 การบริจัาคเพื่่�อการก่ศล	
ค�าบริการต้อนิรับ	หรือค�าใช้จั�ายอ่�นิ	 โดำยการเสนิอให้	 สัญญาว�า
จัะให้	ให้คำามั�นิ	เรียกร้อง	ให้หรือรับซื่ึ�งเงินิ	หรือประโยชนิ์อ่�นิใดำท่�ไม�
เหมาะสมแก�เจั้าหนิ้าท่�รัฐ	หนิ�วยงานิของรัฐ	เอกชนิหรือผูู้้ม่หนิ้าท่�ไม�
ว�าโดำยทางตรงหรือทางอ้อม	เพื่่�อให้หนิ�วยงานิหรือบ่คคลดำังกล�าว
กระทำาหรือยกเว้นิการปฏิิบัติหนิ้าท่�โดำยมิชอบ

ความเส่่�ยงดำ้านปฏิิบัต้ิการ (Operational Risk)
เป็นิความเส่�ยงท่� เกิดำจัากกระบวนิการปฏิิบัติงานิท่�ส�งผู้ลต�อ
ประสิทธุิภาพื่และประสิทธุิผู้ลในิการดำำาเนิินิงานิของธุ่รกิจั	ทำาให้ ไม�
สามารถูบรรล่ตามเป้าหมายท่�กำาหนิดำไว้
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2.2 ปัจจัยเส่่�ยงต้่อการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ
2.2.1 ความเส่่�ยงต้่อการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่หุ้รือกลุ่มบริษัที่ที่ั�งในปัจจุบันและที่่�อาจเกิดำข้�นใหุ้ม่
	 เพื่่�อให้การบริหารความเส่�ยงเป็นิไปอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	สามารถูตอบสนิองการเปล่�ยนิแปลงต�างๆ	 ท่�เกิดำขึ�นิ
อย�างรวดำเร็ว	บริษััทฯ	จัึงไดำ้ม่การทบทวนิและระบ่ความเส่�ยงท่�สำาคัญระดำับองค์กรเป็นิประจัำาอย�างนิ้อยปีละครั�ง	หรือ
เม่�อเกิดำเหต่การณ์หรือม่การเปล่�ยนิแปลงใดำๆ	อาจัส�งผู้ลกระทบต�อการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ		ซื่ึ�งปัจัจััยเส่�ยงท่�สำาคัญ
ต�อการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของ	บริษััทฯ	ม่ดำังนิ่�

1.ความเส่่�ยงจากการแพัร่ระบาดำของโรคต้ิดำเชุื�อไวรัส่โคโรนา2019 (โควิดำ -19)
	 ตั�งแต�ปลายปี	2562	ไดำ้เริ�มเกิดำการแพื่ร�ระบาดำของโรคติดำเช่�อไวรัสโคโรนิา2019	(โควิดำ-19)	ขึ�นิในิประเทศจัีนิ	และ
การแพื่ร�ระบาดำดำังกล�าวต�อเน่ิ�องมาในิปี	2563	เป็นิปัจัจััยเส่�ยงท่�สำาคัญซื่ึ�งม่ผู้ลกระทบต�อท่กภาคส�วนิทั�วท่กภูมิภาค
ของโลกรวมทั�งประเทศไทย	ทั�งในิดำ้านิวิถู่การใช้ช่วิตประจัำาวันิและภาวะเศรษัฐกิจั	 สังคม	 รวมไปถูึงการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	
จันิทำาให้หลายบริษััท/หลายกิจัการ	ต้องเลิกกิจัการหรือปิดำตัวลงอันิเนิ่�องมาจัากไม�สามารถูรับม่อกับสถูานิการณ์
ท่�เกิดำขึ�นิไดำ้		สำาหรับบริษััทฯ	โดำยคณะกรรมการบริษััทและฝ่่ายจััดำการไดำ้ตระหนิักและเล็งเห็นิความร่นิแรงของผู้ลกระ
ทบท่�จัะเกิดำขึ�นิ	จัึงไดำ้ติดำตามสถูานิการณ์การแพื่ร�ระบาดำอย�างใกล้ชิดำ	เพื่่�อเตรียมความพื่ร้อมและกำาหนิดำมาตรการ
ต�างๆ	ในิการรับม่อกับวิกฤตการณ์ท่�เกิดำขึ�นิจัากการแพื่ร�ระบาดำของโควิดำ-19	เพื่่�อป้องกันิและลดำผู้ลกระทบท่�จัะเกิดำ
ขึ�นิทั�งต�อองค์กรทั�งในิมิติทางดำ้านิเศรษัฐกิจั		สังคม	และสิ�งแวดำล้อมโดำยคำานิึงถูึงผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�เก่�ยวข้องท่กฝ่่าย	ไม�
ว�าจัะเป็นิ	พื่นัิกงานิ	ลูกบ้านิ/ลูกค้า	คู�ค้า/พื่ันิธุมิตรทางธุ่รกิจั	ตามแนิวทางความยั�งย่นิ	ดำังนิ่�

 1) จัดำต้ั�งกองบัญชุาการกลาง (War Room)	เพื่่�อบริหารสถูานิการณ์ฉั่กเฉิันิโควิดำ-19	เพื่่�อเป็นิศูนิย์กลางในิ
	 การประเมินิสถูานิการณ์		วางแผู้นิ	และตัดำสินิใจั/สั�งการไดำ้อย�างรวดำเร็ว	รวมทั�งให้การสบับสนิ่นิและติดำตามการ
	 ดำำาเนิินิการตามมาตรการทั�งในิเชิงป้องกันิและแก้ ไขให้ดำำาเนิินิไปอย�างรวดำเร็วและม่ประสิทธุิภาพื่	

 2) กำาหุ้นดำใหุ้้ทีุ่กกลุ่มธุุรกิจม่ “ศูนย์บริหุ้ารส่ถูานการณ์ฉุกเฉิน-กลุ่มธุุรกิจ”	 ในิแต�ละกล่�มธุ่รกิจั	 โดำยม่
	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารของแต�ละกล่�มธุ่รกิจัผูู้้เป็นิประธุานิ	 เพื่่�อทำาหนิ้าท่�ประสานิงานิและร�วมหารือกับกอง
	 บัญชาการกลาง		กำาหนิดำแผู้นิปฏิิบัติให้เหมาะสมและสอดำคล้องกับกิจักรรมในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัและสถูานิการณ์
	 ของกล่�มธุ่รกิจัท่�รับผู้ิดำชอบ	สั�งการและติดำตามการดำำาเนิินิการต�างๆภายในิกล่�มธุ่รกิจั

 3) จัดำต้ั�งคณะที่ำางาน/ที่่มงานรับผิดำชุอบในดำ้านต้่างๆ	อาทิ	ดำ้านิการเงินิ	ดำ้านิการส่�อสารภายในิองค์กร/ภาย 
	 นิอกองค์กร	ดำ้านิดำูแลมาตรการป้องกันิและความปลอดำภัย		ดำ้านิเตรียมความพื่ร้อมทางดำ้านิระบบไอท่		เป็นิต้นิ

 4) กำาหุ้นดำมาต้รการและแผนปฏิิบัต้ิ	ในิการป้องกันิการแพื่ร�ระบาดำของโควิดำ-19	ทั�งในิสถูานิท่�ทำางานิ/สำานิักงานิ
	 งานิขาย/โรงแรม	Site	งานิทั�งท่�เปน็ิโครงการก�อสรา้งและโครงการนิติบิค่คลท่�บรษิัทัใหบ้รกิารงานิ	บรหิารนิติบิค่คล
	 ท่กโครงการ		โดำยให้ความสำาคัญกับผูู้้เก่�ยวข้องท่กฝ่่ายไม�ว�าจัะเป็นิพื่นัิกงานิบริษััท	ลูกบ้านิ	หรือคู�ค้า	อาทิ	การ
	 เผู้ยแพื่ร�ความรู้ความเข้าใจัเก่�ยวกับโควิดำ-19และสถูานิการณ์การแพื่ร�ระบาดำ	 จััดำเตรียมอ่ปกรณ์ป้องกันิ	 เช�นิ
	 แอลกอฮอร์	เจัลแอลกอฮอร์ล้างม่อ	หนิ้ากากอนิามัย	Face-shield		นิำ�ายาฆ�าเช่�อโรค	และทำาความสะอาดำพื่่�นิและ
	 อ่ปกรณ์	มาตรการในิการจััดำการขยะเพื่่�อป้องกันิการติดำเช่�อ	เป็นิต้นิ	รวมทั�งประกาศใช้มาตรการป้องกันิท่�ภาค
	 รัฐกำาหนิดำ	เช�นิ	มาตรการเว้นิระยะห�าง	มาตรการให้พื่นิักงานิทำางานิท่�บ้านิ	(Work	from	Home)	การปิดำพื่่�นิท่�
	 ส�วนิกลางท่�ใช้ร�วมกันิ	การใช้การประช่มทางไกล	กำาหนิดำมาตรการในิการดำูแลลูกบ้านิ/ผูู้้พื่ักอาศัยในิโครงการ
	 นิิติบ่ลคลรวมทั�งแขกผูู้้มาใช้บริการของโรงแรม	ทั�งนิ่�เพื่่�อให้มั�นิใจัว�าท่กคนิต้องปลอดำภัย	ห�างไกลจัากเช่�อโควิดำ	
	 นิอกจัากมาตรการเพื่่�อความปลอดำภัยและป้องกันิโรคโควิดำ-19	แล้ว	บริษััทฯ	ยังไดำ้ม่การกำาหนิดำมาตรการรองรับ
	 เพื่่�อดูำแล	หรือให้การช�วยเหล่อกรณ่พื่บพื่นิักงานิ/ลูกบ้านิติดำเช่�อหรือต้องกักตัว		ดำ้วยมาตรการต�างๆ	ท่�บริษััทฯ	
	 กำาหนิดำและดำ้วยความร�วมม่อร�วมใจัของพื่นัิกงานิ	ลูกบ้านิและท่กฝ่่ายท่�เก่�ยวข้อง	ทำาให้ ในิปี	2019-2020	ท่�ผู้�านิ
	 มาพื่นัิกงานิท่กคนิและท่กโครงการนิิติบ่คคลท่�บริษััทฯ	ดำูแลรับผู้ิดำชอบไม�ม่ผูู้้ ใดำติดำเช่�อโควิดำ-19

 5) เต้รียมความพัร้อมขององค์กรเพั้�อรับมือกับส่ถูานการณ์	ท่�ไดำ้รับผู้ลกระทบจัากโควิท-19	ดำังนิ่�
 5.1) การวางแผนและบริหุ้ารกระแส่เงินส่ดำในภาวะวิกฤต้ COVID-19	โดำยพื่่จัารณาประเดำ็นิท่�สำาคัญ	ดำังนิ่�
	 บริษััทฯ	ม่การจััดำทำาประมาณการกระแสเงินิสดำล�วงหนิ้าทั�งระยะสั�นิ	ระยะกลาง	และระยะยาว	รวมไปถูึงการควบค่ม
	 และ	Monitor	 เงื�อนิไขทางการเงินิต�างๆ	 ให้เป็นิไปตามข้อกำาหนิดำของสถูาบันิการเงินิ	 ห่้นิกู้	 เพื่่�อรองรับการ
	 เปล่�ยนิแปลง	ลดำความเส่�ยงและสามารถูบริหารจััดำการไดำ้ทันิในิแต�ละสถูานิการณ์

 กระแส่เงินส่ดำเข้า (Cash inflow)
	 	 1)	 ปรับแผู้นิการขายเนิ้นิการระบายสินิค้าท่�สร้างเสร็จัแล้วเป็นิหลัก	 (ลดำการเปิดำโครงการใหม�)	 โดำยปรับ
	 	 กลย่ทธุ์และช�องทางการขายการทำาการตลาดำทางออนิไลนิ์มากขึ�นิ	ให้สอดำคล้องกับช�วงท่�ต้องเว้นิระยะห�าง	
	 	 ซื่ึ�งส�วนิใหญ�สินิค้าท่�สร้างเสร็จัแล้วพื่ร้อมโอนิของกล่�มบริษััทฯ	 เป็นิกล่�มท่�สามารถูเปล่�ยนิเป็นิเงินิสดำรับทั�ง
	 	 จัำานิวนิหลังการโอนิกรรมสิทธ์ิุ	เนิ่�องจัาก	ปลอดำภาระสินิเช่�อจัากสถูาบันิการเงินิแล้ว

	 	 2)	ม่กำาหนิดำนิโยบายเทดำาวนิ์ให้ส�วนิลดำมากขึ�นิสำาหรับโครงการท่�อยู�ระหว�างขายและอยู�ระหว�างก�อสร้าง	เพื่่�อ
	 	 จัูงใจัให้ลูกค้าชำาระเงินิดำาวนิ์มากขึ�นิ	ช�วยเพื่่�มกระแสเงินิสดำรับของกล่�มบริษััทฯ	รวมถูึงสามารถูประเมินิความ
	 	 ต้องการลูกค้าและเพื่่�มความมั�นิใจัในิการโอนิกรรมสิทธ์ิุของห้องช่ดำนิั�นิๆ	ในิอนิาคต
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 	 3)	Monitor	 กล่�มลูกค้าท่�อยู�ระหว�างชำาระเงินิดำาวนิ์อย�างใกล้ชิดำให้ม่การชำาระต�อเนิ่�อง	 โดำยในิบางโครงการ
	 	 อาจัจัะม่ตั�งงบประมาณส�วนิลดำ/โปรโมชั�นิเพื่่�มเติมให้กับลูกค้าท่�ม่ประวัติการชำาระเงินิดำาวนิ์ดำ่	รวมถูึงประเมินิ
	 	 ความเส่�ยงในิกรณ่ท่�ลูกค้าอาจัจัะจั�ายชำาระเงินิดำาวนิ์ล�าช้าและ/หรือไม�ชำาระเงินิดำาวนิ์ต�อ	เพื่่�อวางแผู้นิกระแส
	 	 เงินิสดำรับในิอนิาคต

	 	 4)	จัดัำใหม้ท่ม่งานิช�วยใหค้ำาปรกึษัาแนิะนิำาเรื�องการย่�นิขอสินิเช่�อท่�อยู�อาศัยกับลูกคา้อย�างใกลช้ดิำ	เพื่่�อสามารถู
	 	 โอนิกรรมสิทธุิ์ไดำ้ตามแผู้นิงานิท่�กำาหนิดำไว้

	 	 5)	รวมถูึงนิโยบายท่�ให้พื่นิักงานิท่กคนิเป็นิศูนิย์รายไดำ้	(Revenue	Center)	เพื่่�อให้เป็นิองค์กรแห�งการสร้าง
	 	 รายไดำ้	และ	สามารถูเตรียมความพื่ร้อมเพื่่�อรับม่อไดำ้กับท่กสถูานิการณ์ความเส่�ยง	โดำยการออกแคมเปญ	
	 	 Everyone	Can	Sell	 ผู้ลักดำันิให้พื่นัิกงานิท่กคนิม่ส�วนิร�วมในิการขาย	นิอกจัากเป็นิการเพื่่�มช�องทางการ
	 	 เพื่่�มรายไดำ้ให้กับบริษััทแล้วยังม่ผู้ลตอบแทนิให้พื่นัิกงานิซื่ึ�งถู่อเป็นิรายไดำ้ส�วนิเพื่่�มให้กับพื่นิักงานิไดำ้อ่กทาง

	 	 6)	จััดำให้ม่แหล�งเงินิท่นิหลายแหล�ง	โดำยเนิ้นิแหล�งเงินิท่นิระยะยาวเป็นิหลัก	เช�นิ	วงเงินิสินิเช่�อสำาหรับโครงการ	
	 	 (Project	 Finance)	 เพื่่�อให้แต�ละโครงการม่เงินิท่นิสำาหรับดำำาเนิินิงานิไดำ้เองแบบอิสระ,	 วงเงินิเพื่่�อใช้ ในิการ
	 	 หม่นิเวียนิต�างๆ	เช�นิ	วงเงินิเบิกเกินิบัญช่,	ตั�วแลกเงินิ,	ตั�วสัญญาใช้เงินิ

 กระแส่เงินส่ดำออก (Cash out flow)
	 	 1)	ปรับแผู้นิเปิดำขายโครงการให้	Conservative	มากขึ�นิ	โดำยพื่่จัารณาสถูานิการณ์ตลาดำอสังหาริมทรัพื่ย์	
	 	 รวมถูึงภาวะเศรษัฐกิจัประกอบอย�างใกล้ชิดำ

	 	 2)	ม่นิโยบายควบค่มค�าใช้จั�าย	ม่การวางแผู้นิการใช้ค�าใช้จั�ายการตลาดำท่�เป็นิค�าใช้จั�ายหลักของบริษััทฯ	ให้
	 	 ม่ประสิทธุิภาพื่มากขึ�นิ	รวมทั�งลดำค�าใช้จั�ายท่�ไม�จัำาเป็นิ

	 	 3)	ปรับแผู้นิการลงท่นิในิกล่�มธุ่กิจัโรงแรมให้	Conservative	มากขึ�นิ	 โดำยในิโครงการท่�ม่มูลค�าเงินิลงท่นิสูง
	 	 จัะม่นิโยบายในิเผิู้ดำรับผูู้้ร�วมท่นิเพื่่�อลดำความเส่�ยงและช�วยสนิับสนิ่นิ	 แลกเปล่�ยนิ	Know-how	ต�างๆ	ท่�เป็นิ
	 	 ประโยชนิ์ต�อการดำำาเนิินิธุ่รกิจั

	 	 4)	พื่่จัารณาการครบกำาหนิดำชำาระของตราสารหนิ่�ท่�จัะครบกำาหนิดำภายในิ	 1	ปี	 เพื่่�อสามารถูวางแผู้นิและ
	 	 กำาหนิดำแนิวทางการชำาระค่นิไดำ้ตามแผู้นิ

	 	 5)	 ม่การวางแผู้นิงานิระยะยาวร�วมกับผูู้้รับเหมาและคู�ค้า	 รวมถูึงเจัรจัาเครดิำตเทอมทั�งในิช�วงสถูานิการณ์
	 	 ปกติ	และ	สถูานิการณ์ฉั่กเฉิันิต�างๆ	เพื่่�อสามารถูวางแผู้นิงานิไดำ้อย�างม่ประสิทธุิภาพื่

	 	 จัากท่�กล่�มบริษััทฯ	ม่การวางแผู้นิ	และจััดำทำาประมาณการกระแสเงินิสดำอย�างใกล้ชิดำ	รวมถูึงการปรับกลย่ทธุ์
	 ให้ม่ความย่ดำหย่�นิและเหมาะสมกับท่กๆ	สถูานิการณ์ความเส่�ยงท่�อาจัจัะเกิดำขึ�นิ	ทำาให้ ในิปี	2020	ท่�ผู้�านิมา	ถูึงแม้
	 จัะเป็นิช�วงสถูานิการณ์โควิดำ-19	บริษััทฯ	สามารถูบริหารกระแสเงินิสดำและสภาพื่คล�องไดำ้ดำ่	โดำยสามารถูจั�าย
	 ชำาระค่นิห่้นิกู้ท่�ครบกำาหนิดำชำาระไดำ้เองจัากกระแสเงินิสดำจัากการดำำาเนิินิงานิ	ซื่ึ�งเป็นิไปตามแผู้นิท่�วางไว้

 5.2) การเต้รียมแผนการบริหุ้ารบุคลากรกรณ่เกิดำเหุ้ตุ้วิกฤต้ขั�นรุนแรง
	 	 1)	จััดำกล่�มบ่คลากรท่�ต้องมาปฏิิบัติหนิ้าท่�เพื่่�อดำูแลโครงการ/ลูกบ้านิ	จััดำเตรียมสถูานิท่�	อ่ปกรณ์และเครื�อง
	 	 ม่อเครื�องใช้ ในิการปฏิิบัติงานิ	รวมทั�งเทคโนิโลย่	(Technology)	ข้อมูล(Information)	และผูู้้ผู้ลิตสินิค้าหรือ
	 	 ผูู้้ ให้บริการ	(Suppliers)

	 	 2)	กำาหนิดำช�องทางการติดำต�อส่�อสารระหว�างพื่นิักงานิและบริษััทฯและขั�นิตอนิ	กระบวนิการปฏิิบัติงานิในิภาวะ
	 	 วิกฤต
  
	 	 3)	แผู้นิเตรียมความพื่ร้อมดำ้านิส่ขภาพื่	และการดูำแลขวัญกำาลังใจัของท่กคนิภายในิองค์กรให้พื่ร้อมรับม่อ
	 	 กับสภาวะการณ์ฉั่กเฉิันิ	COVID-19

 5.3) การเต้รียมความพัร้อมระบบเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ
	 	 1)	 การจััดำเตรียมฐานิข้อมูล	 และระบบงานิท่�สำาคัญเพื่่�อรองรับการปฏิิบัติงานิท่�สำานิักงานิสำารอง
	 	 (Remote	Site)	และการทำางานิจัากท่�บ้านิ	(Work	From	Home)

	 	 2)	ความพื่ร้อมของอ่ปกรณ์	และขั�นิตอนิการปฏิิบัติสำาหรับการประช่มทางไกล	(Remote	conference:	
	 	 Procedure,	equipment	and	practice)	

	 	 3)	การกำาหนิดำขั�นิตอนิปฏิิบัติงานิ	และซื่ักซื่้อมแผู้นิการดำำาเนิินิงานิในิระหว�างเกิดำเหต่ฉั่กเฉัินิ	

	 	 4)	แผู้นิและวิธุ่แก้ ไขกรณ่เครื�องคอมพื่่วเตอร์ขัดำข้อง	หรือผูู้้ ใช้ ไม�สามารถูใช้ระบบงานิไดำ้
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

 5.4) การเต้รียมความพัร้อมที่างดำ้านกระบวนการหุ้ลัก	อาทิ	กระบวนิการทางบัญช่การเงินิ	ทั�งนิ่�เพื่่�อให้มั�นิใจั
	 	 ว�ารายการต�างๆท่�เกิดำขื�นิในิกระบวนิการทางธุ่รกิจัไดำ้ม่การบันิทึกรายการอย�างถููกต้อง	ครบถู้วนิ	รวมทั�งม่
	 	 การจััดำทำารายงานิทางการเงินิถููกต้อง	เช่�อถู่อไดำ้	และเป็นิไปตามเวลาท่�กำาหนิดำ

2. ความเส่่�ยงจากส่ภาวะเศรษฐกิจหุ้ดำต้ัว และภาวะต้ลาดำชุะลอต้ัวและการแข่งขันสู่ง
	 ปี	2563	นิับเป็นิปีท่�ม่ความท้าทายสำาหรับภาคเศรษัฐกิจัและธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์ภายใต้สภาวการณ์ท่�ไม�แนิ�นิอนิ
ทางเศรษัฐกิจัท่�ไดำ้รับผู้ลกระทบจัากสถูานิการณ์แพื่ร�ระบาดำอย�างร่นิแรงของ	โควิดำ-19	ในิท่กภูมิภาคของโลกซื่ึ�งเป็นิ
ปัจัจััยท่�ไม�เคยเผู้ชิญมาก�อนิ	กำาลังซื่่�อในิประเทศท่�ลดำลงเน่ิ�องจัากภาวะเศรษัฐกิจัหดำตัว	รายไดำ้ของผูู้้บริโภคท่�ไม�มั�นิคง	
การตัดำสินิใจัใช้จั�ายท่�ระมัดำระวังมากขึ�นิ	รวมทั�งการลดำลงของดำ่มานิดำ์การซื่่�ออสังหาริมทรัพื่ย์ของชาวต�างชาติท่�หายไป
จัากมาตรการล็อคดำาวนิ์	(Lock	down)	ของประเทศต�างๆ	รวมทั�งประเทศไทย	ส�งผู้ลกระทบให้ธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์
เพื่่�อท่�อยู�อาศัยม่การแข�งขันิสูงตลอดำปี	2563	ท่�ผู้�านิมา

	 บริษััทฯ	ตระหนัิกและให้ความสำาคัญต�อสถูานิการณ์ดำังกล�าว	 โดำยม่การปรับรูปแบบการดำำาเนิินิงานิให้เข้ากับ
สถูานิการณ์ดำ้วยกลย่ทธุ์การตลาดำเชิงร่ก	แพื่ลทฟัอร์มออนิไลนิ์	การขับเคล่�อนิทั�งการขายการโอนิ	การดำูแลผูู้้บริโภค
และพื่นิักงานิไดำ้แบบ	Zero-COVID	เนิ้นิการรักษัามาตรฐานิและปรับตัวอย�างต�อเนิ่�อง	รวมถูึงการสร้างท่ม	Everyone	
Can	Sell	ให้พื่นิักงานิท่กคนิม่ส�วนิร�วมกับการขายเพื่่�มโอกาสในิการขายสินิค้า	เพื่่�อให้สามารถูผู้�านิปีท่�ท้าทายนิ่�ไป
ไดำ้อย�างมั�นิคง

	 ถูึงแม้ว�าในิปี	2563	ม่การแพื่ร�ระบาดำของโควิดำ-19	ซื่ึ�งส�งผู้ลต�อภาพื่รวมเศรษัฐกิจัส�วนิใหญ�ของประเทศ	แต�กล่�ม
บริษััทฯ	ก็ยังคงรักษัาระดำับของกิจักรรมการโอนิกรรมสิทธุิ์และระดำับความสามารถูในิการทำากำาไรไดำ้อย�างต�อเนิ่�อง	โดำย
กล่�มบริษััทฯ	ม่ยอดำขายจัากโครงการพื่ร้อมอยู�	 (Ready	 to	move)	 จัำานิวนิร้อยละ	 65	 ของยอดำขายทั�งหมดำ	 ขณะ
เดำ่ยวกันิกล่�มบริษััทฯ	ม่ยอดำขายจัากโครงการเปิดำตัวใหม�	(Presales)	ดำ่อย�างต�อเน่ิ�อง	โดำยม่อัตรายอดำขาย	(Take	up	
rate)	ประมาณร้อยละ	65	ของยูนิิตท่�เปิดำขาย	ซื่ึ�งม่ยอดำขาย	Sold	Out	จัำานิวนิ	2	โครงการ	ประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยม	ไดำ้แก�	
โครงการ	ดำิ	ออริจัิ�นิ	อ�อนินิ่ช	ซื่ึ�งเปิดำขายแบบ	Online	Booking	เป็นิครั�งแรก	โดำยไม�ม่หนิ้าร้านิ	หรือ	Sale	Gallery	ซื่ึ�ง
เป็นิการปรับกลย่ทธุ์ตามสถูานิการณ์	COVID-19	ช�วงต้นิปี	2563	และ	โครงการ	ไนิท์บริดำจั์	สเปซื่	ส่ขุมวิท-พื่ระราม4	
เปิดำตัวช�วงไตรมาส	4/2563	 ใช้เวลาประมาณ	3	 เดำ่อนิ	 โดำยม่จัุดำเดำ�นิจัากการออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์ให้เกิดำความแตก
ต�าง	เช�นิ	ออกแบบให้ท่กห้องเป็นิห้องม่ม	โดำยม่บานิกระจักเป็นิแบบ	Fly	the	wing	ซื่ึ�งบริษััทฯ	ไดำ้ ให้ความใส�ใจักับการ
ออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์และการปรับเปล่�ยนิกลย่ทธุ์ทางการตลาดำให้สอดำคล้องและย่ดำหย่�นิกับสถูานิการณ์ปัจัจัุบันิอย�าง
ต�อเนิ่�อง

	 ในิปี	2563	บริษััทฯ	ม่ยอดำขายทิ�งสิ�นิ	25,774	ล้านิบาท	คิดำเป็นิประมาณ	120%	ของเป้ายอดำขายทั�งปี	เป็นิยอดำ
ขายจัากท่ม	Everyone	Can	Sell	คิดำเป็นิประมาณ	10%	ของยอดำขายรวม	และเป็นิยอดำขายจัากกล่�มโครงการบ้านิ

จััดำสรรแนิวราบ	6,351	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิประมาณ	25%	ของยอดำขายรวม	ซื่ึ�งเป็นิไปตามแผู้นิงานิท่�บริษััทฯ	ม่
การขยายสัดำส�วนิโครงการบ้านิจััดำสรร	 เนิ่�องจัากการขยายตัวของเครือข�ายเส้นิทางรถูไฟัฟั้าไปยังทำาเลเม่องรอบ
นิอกมากขึ�นิ	 อ่กทั�งลูกค้ากล่�มนิ่�ม่วัตถู่ประสงค์การซื่่�อเพื่่�ออยู�อาศัยจัริง	 และยังม่ความผัู้นิผู้วนิของอ่ปสงค์ตำ�ากว�า
อาคารช่ดำ	จัึงถู่อเป็นิการกระจัายความเส่�ยงจัากการเพื่่�มช�องทางของรายไดำ้

	 จัากข้างต้นิ	 แม้ว�ายังคงม่ความท้าทายจัากสถูานิการณ์	 โควิดำ-19	 แต�ผูู้้บริโภคม่ความต้องการท่�อยู�อาศัยแนิว
ราบมากขึ�นิเน่ิ�องจัากท่�อยู�อาศัยแนิวราบม่การแบ�งสัดำส�วนิในิการอยู�อาศัย	ส�งผู้ลให้ตลาดำบ้านิจััดำสรรเติบโตขึ�นิ	โดำย
ในิปี	2563	กล่�มบริษััทฯ	ไดำ้พื่ัฒนิาโครงการบ้านิจััดำสรรภายใต้	4	แบรนิดำ์หลักครอบคล่มท่กกล่�มลูกค้า	(Segment)	
ตามแผู้นิ	ไดำ้แก�	แบรนิดำ์เบลกราเวีย	ระดำับราคา	20-50	ล้านิบาท,	แบรนิดำ์แกรนิดำ์	บริทาเนิ่ย	ระดำับ	ราคา	8-20	ล้านิบาท,
แบรนิดำ์บริทาเนิ่ย	ระดำับราคา	4-8	ล้านิบาท	และแบรนิดำ์ไบรตันิ	ระดำับราคา	2.5-4	ล้านิบาท	ซื่ึ�งไดำ้รับผู้ลตอบรับท่�ดำ่
จัากผูู้้บริโภค	 เนิ่�องจัากม่ความโดำดำเดำ�นิดำ้านิการออกแบบทั�งตัวบ้านิและรูปแบบโครงการรวมทั�งการออกแบบพื่่�นิท่�
ใช้สอยและสิ�งอำานิวยความสะดำวกท่�ทันิสมัยและตอบสนิองความต้องการของผูู้้บริโภคย่คใหม�อย�างแท้จัริง	 รวมถูึง
เรื�องการออกแบบรูปแบบการใช้งานิ	 (Function)	 ให้สอดำคล้องกับพื่ฤติกรรมการอยู�อาศัยแบบวิถู่ช่วิตใหม�	 (New	
normal)	ในิปัจัจัุบันิ

	 ขณะเดำ่ยวกันิกล่�มบริษััทฯ	ยังคงพื่ัฒนิาโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมภายใต้แบรนิดำ์ใหม�	 ค่อ	 โซื่โห	 แบงค็อก	 (SOHO	
Bangkok)	ท่�ไดำ้รับการตอบรับเป็นิอย�างดำ่	โดำยม่ยอดำขายประมาณ	60%	ของมูลค�าโครงการ	นิอกจัากนิ่�ยังม่การปรับ
กลย่ทธุ์โดำยเริ�มจัาก	แบรนิดำ์	ดิำ	ออริจัิ�นิ	(THE	ORIGIN)	ดำ้วยการใช้แพื่ลทฟัอร์มขายผู้�านิช�องทางออนิไลนิ์	100%	เป็นิ
แนิวคิดำมาจัากการลดำค�าใช้จั�าย	ซื่ึ�งจัะไม�ม่หนิ้าร้านิ	หรือ	Sale	Gallery	โดำยแนิวทางดำังกล�าว	ช�วยประหยัดำเงินิลงท่นิ	
และ	ทำาให้ราคาห้องช่ดำสามารถูแข�งขันิไดำ้ดำ่	 และกล่�มบริษััทยังคงเนิ้นิพื่ัฒนิารูปแบบและค่ณภาพื่สินิค้าเพื่่�อรองรับวิถู่
ช่วิตใหม�	(New	normal)		ให้สอดำคล้องกับเปล่�ยนิแปลงในิอนิาคตอย�างต�อเนิ่�อง

	 สำาหรับโครงการกล่�ม	Ready	 to	move	กล่�มบริษััทฯ	ผู้ลักดำันิยอดำขายจัากการปรับกลย่ทธุ์การตลาดำเชิงร่ก
จัากโครงการ	Everyone	Can	Sell	โครงการท่�เปิดำโอกาสให้พื่นิักงานิเป็นิ	Micro-Influencer	สร้างยอดำขายไดำ้ดำ้วย
การเข้าถูึงกล่�มเป้าหมายตัวเอง	โดำยโครงการดัำงกล�าวสร้างยอดำขายจัำานิวนิร้อยละ	10	ของยอดำขายทั�งหมดำ

	 ส�วนิของธุ่รกิจัท่�สร้างรายไดำ้ประจัำาต�อเนิ่�อง	(Recurring	Income	Business)	เป็นิกลย่ทธุ์หนิึ�งท่�กล่�มบริษััทฯ	ให้
ความสำาคัญ	ทั�งนิ่�	เพื่่�อลดำความเส่�ยงและทำาให้กล่�มบริษััทฯ	ม่รายไดำ้ประจัำาอย�างต�อเน่ิ�อง		บริษััทฯ	จัึงไดำ้พื่ัฒนิาธุ่รกิจั
โรงแรม	เซื่อร์วิสอพื่าร์ตเมนิท์	ธุ่รกิจัค้าปล่ก	ซื่ึ�งไดำ้รับความร�วมม่อจัาก	InterContinental	Hotel	Group	(IHG)	ซื่ึ�ง
เป็นิหนิึ�งในิเครือโรงแรมชั�นินิำาของโลกท่�ไดำ้รับการยอมรับดำ้านิการบริหารโรงแรมดำ้วยมาตรฐานิสากล	ถูึงแม้ว�าธุ่รกิจั
โรงแรมจัะเป็นิธุ่รกิจัท่�ไดำ้รับผู้ลกระทบโดำยตรงจัากการมาตรการ	Lock	down	จัากโควิดำ-19	ก็ตาม	แต�เนิ่�องจัากกล่�ม
บริษััทฯ	เนิ้นิกล่�มลูกค้าเป้าหมายเป็นิกล่�มลูกค้าองค์กร	(Corporate	Group)	ซื่ึ�งส�วนิใหญ�เป็นิผูู้้เข้าพื่ักระยะยาว	
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

(Long-stay)	 จัึงไดำ้รับผู้ลกระทบจัากสถูานิการณ์โควิดำไม�มากนิัก	 และดำ้วยการปรับกลย่ทธุ์ท่�รวดำเร็วภายใต้ความ
แข็งแกร�งของความร�วมม่อกันิของพื่นิักงานิ	และคู�ธุ่รกิจั	ทำาให้ในิปี	2563	กล่�มบริษััทฯ	เริ�มม่รายไดำ้จัากการเปิดำโรงแรม	
2	แห�ง	ไดำ้แก�	โรงแรมสเตย์บริดำจั์	สวีท	แบงค็อก	ทองหล�อ	และ	โรงแรมฮอลิเดำย์	อินินิ์	แอนิดำ์	สวีทส์	ศรีราชา-แหลมฉับัง	
ซื่ึ�งโรงแรมทั�ง	2	โรงแรมม่อัตราผูู้้เข้าใช้บริการโดำยเฉัล่�ย	(Average	Occupancy	Rate)	เท�ากับ	50-55%	สำาหรับช�วง
ปี	2563	ท่�ผู้�านิมา

3. ความเส่่�ยงดำ้านที่่�เกิดำจากมาต้รการเข้มงวดำในการปล่อยสิ่นเชุื�อเพั้�อที่่�อยู่อาศัยของส่ถูาบันการเงิน
	 ตั�งแต�ปี	 2562เป็นิต้นิมา	 ตลาดำอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการอยู�อาศัยของไทยกำาลังเผู้ชิญความท้าทายหลาย
ประการ	โดำยเฉัพื่าะมาตรการกำากับดำูแลสินิเช่�อเพื่่�อท่�อยู�อาศัย	หรือการกำาหนิดำระดำับ	Loan-to-Value	(LTV)	ท่�เข้ม
งวดำมากขึ�นิของธุนิาคารแห�งประเทศไทย	(ธุปท.)	ซื่ึ�งไดำ้ม่ผู้ลบังคับใช้ ในิเดำ่อนิเมษัายนิ	2562	เป็นิต้นิมา	ในิปี	2563	การ
แพื่ร�ระบาดำของโควิดำ-19	ท่�ส�งผู้ลต�อความมั�นิคงทางรายไดำ้ของผูู้้บริโภคโดำยรวมทำาให้สถูาบันิทางการเงินิม่ความ
กังวลต�อการเกิดำหนิ่�สูญ	 จัึงไดำ้ออกมาตรการต�างๆท่�เข้มงวดำในิการให้สินิเช่�อ	 รวมทั�งก�อให้เกิดำข้อกังวลต�อแนิวโนิ้ม
ของเศรษัฐกิจัของกำาลังซื่่�อของผูู้้บริโภค	 ซื่ึ�งสถูานิการณ์ดำังกล�าว	 กระทบโดำยตรงกับผูู้้ประกอบการในิกล่�มธุ่รกิจั
อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย	เนิ่�องจัาก	ความสามารถูในิการซ่ื่�อท่�ลดำลงของกล่�มลูกค้าท่�ม่ความต้องการซื่่�อท่�อยู�	อาศัย	
เพื่่�อจััดำการความเส่�ยงในิเรื�องนิ่�	บริษััทฯไดำ้ดำำาเนิินิมาตรการดำังนิ่�

	 1)	 ปรับแผู้นิการพื่ัฒนิาโครงการโดำยม่�งเนิ้นิกล่�มลูกค้าท่�เป็นิเรียลดำ่มานิต์ซื่ึ�งเป็นิกล่�มท่�ม่ความต้องการท่�อยู�
	 	 อาศัยเป็นิหลัก	และเนิ้นิทำาเลท่�อยู�อาศัยท่�ยังม่ความต้องการสูง	
	 2)	 พื่ัฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์โครงการท่�อยู�อาศัยให้ครอบคล่มท่ก	Segment	ของทั�งท่�อยู�อาศัยประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยม	
	 	 และบ้านิจััดำสรร	เพื่่�อรองรับความต้องการไดำ้ครอบคล่มท่กกล่�ม
	 3)	 จััดำให้ม่ท่มงานิช�วยให้คำาปรึกษัาแนิะนิำาเรื�องการย่�นิขอสินิเช่�อท่�อยู�อาศัยกับลูกค้าอย�างใกล้ชิดำ	รวมถูึงแนิะนิำา
	 	 สินิค้าให้ตรงกับความสามารถูและกำาลังซื่่�อของลูกค้าแต�ละราย	เพื่่�อสามารถูโอนิกรรมสิทธุิ์ไดำ้ตามแผู้นิงานิ
	 	 ท่�กำาหนิดำไว้
 
	 อย�างไรก็ตาม	 ภาครัฐยังออกมาตรการอ่�นิมาช�วยเหล่อเพื่่�อลดำผู้ลกระทบดำังกล�าวอาทิเช�นิ	 มาตรการลดำ
ต้นิท่นิให้ทั�งฝ่ั�งผูู้้ซื่่�อและผูู้้ประกอบการโดำยลดำค�าธุรรมเนิ่ยมการโอนิ	 จัาก	 2%	 เหล่อ	 0.01%	 และค�าธุรรมเนิ่ยม
จัดำจัำานิองจัาก	1%	เหล่อ	0.01%	สำาหรับท่�อยู�อาศัยทั�งบ้านิเด่ำ�ยว	บ้านิแฝ่ดำ	ทาวนิ์เฮ้าส์	และคอนิโดำม่เนิ่ยมราคาไม�เกินิ	
3	ล้านิบาท	โดำยกำาหนิดำระยะเวลาถูึง	24	ธุ.ค.	2563	และ	ม่การพื่่จัารณาขยายระยะเวลาลดำค�าธุรรมเนิ่ยมต�อเนิ่�องอ่ก
ในิช�วงปี	2564	ตังแต�วันิท่�	3	ก.พื่.2564	ถูึง	31	ธุ.ค.2564	เป็นิต้นิ	นิอกจัากนิ่�ธุนิาคารแห�งประเทศไทย	(ธุปท.)	ยอม
ผู้�อนิปรนิมาตรการ	LTV	 เพื่่�อลดำผู้ลกระทบผูู้้กู้ร�วม	 โดำยหากไม�ม่กรรมสิทธ์ิุในิท่�อยู�อาศัยจัะยังไม�นัิบเป็นิผูู้้กู้ ในิครั�ง
นิั�นิ	เพื่่�อช�วยบรรเทาผู้ลกระทบของผูู้้กู้ร�วมให้ ไดำ้รับสินิเช่�อตามความเหมาะสมมากขึ�นิ		ซื่ึ�งบริษััทฯ	ยังคงต้องติดำตาม
สถูานิการณ์อย�างใกล้ชิดำเพื่่�อปรับกลย่ทธุให้เหมาะสมต�อไป

	 ทั�งนิ่�	ธุปท.	ม่ประกาศเพื่่�มเติมเม่�อวันิท่�	20	มกราคม	2563	ไดำ้ประกาศปรับปร่งหลักเกณฑ์์การกำากับดำูแลสินิเช่�อ
เพื่่�อท่�อยู�อาศัย	 และสินิเช่�ออ่�นิท่�เก่�ยวเน่ิ�องกับสินิเช่�อเพื่่�อท่�อยู�อาศัยเพื่่�มเติม	 เพื่่�อช�วยให้ประชาชนิกู้ซื่่�อบ้านิเพื่่�ออยู�
อาศัยจัริงไดำ้ง�ายขึ�นิ	และบนิพื่่�นิฐานิของหลักการและวัตถู่ประสงค์ของการม่มาตรการในิการดูำแลการเก็งกำาไร	และส�ง
เสริมการออมของประชาชนิดำังนิ่�

	 1.	ส�งเสริมให้ประชาชนิเป็นิเจั้าของบ้านิหลังแรกไดำ้ง�ายขึ�นิ	และช�วยบรรเทาภาระค�าใช้จั�ายท่�จัำาเป็นิในิการเข้าอาศัย	
	 โดำยในิการกู้ซื่่�อบ้านิหลังแรกท่�ราคาตำ�ากว�า	10	ล้านิบาท	แม้ว�ายังคงเพื่ดำานิ	LTV	100%	สำาหรับสินิเช่�อบ้านิ	แต�
	 ผูู้้กู้สามารถูกู้เพื่่�มไดำ้อ่ก	10%	ของมูลค�าหลักประกันิสำาหรับค�าใช้จั�ายท่�จัำาเป็นิในิการเข้าอาศัยอยู�จัริง	 เช�นิการ
	 ตกแต�งบ้านิ	ซื่�อมแซื่มหรือต�อเติม	ซื่ึ�งหนิ่�ส�วนินิ่�เม่�อกลายเป็นิหนิ่�ท่�ม่บ้านิเป็นิหลักประกันิจัะม่ดำอกเบ่�ยตำ�ากว�าการ
	 กู้แบบไม�ม่หลักประกันิ	นิอกจัากนิ่�	กำาหนิดำให้วางเงินิดำาวนิ์นิ้อยลงจัากเดำิม	20%	เป็นิ	10%	สำาหรับการกู้ซื่่�อบ้านิ
	 หลังแรกท่�ม่ราคาตั�งแต�	10	ล้านิบาทขึ�นิไป

	 2.	ดูำแลผูู้้จัำาเป็นิต้องม่บ้านิ	2	หลังท่�ม่วินัิยการผู้�อนิชำาระหนิ่�สัญญาท่�	1	มาพื่อสมควรให้เข้าถูึงสินิเช่�อไดำ้ง�ายขึ�นิ	
	 ขณะท่�ยังคงส�งเสริมให้ม่การออมก�อนิกู้	โดำยผู้�อนิเกณฑ์์ให้การกู้ซื่่�อบ้านิสัญญาท่�	2	ท่�ราคาตำ�ากว�า	10	ล้านิบาท	
	 ต้องม่เงินิดำาวนิ์	10%	หากผู้�อนิชำาระสัญญาท่�	1	มาแล้วอย�างนิ้อย	2	ปี	(จัากเดำิมกำาหนิดำ	3	ปี)	แต�ยังไม�เหมาะสม
	 ท่�จัะยกเลิกเพื่ดำานิ	LTV	สำาหรับการกู้ซื่่�อบ้านิสัญญาท่�	2	เพื่ราะพื่บข้อมูลว�า	มากกว�าครึ�งของผูู้้กู้ท่�ซื่่�ออาคารช่ดำ
	 	2	หลังพื่ร้อมกันิม่ระยะห�างระหว�างการกู้สัญญาท่�	1	และสัญญาท่�	2	ไม�ถูึง	1	ปี	สะท้อนิว�าเป็นิการกู้เพื่่�อเก็งกำาไร
	 มากกว�าอยู�อาศัยจัริง

4. ความเส่่�ยงที่างดำ้านส่ภาพัคล่องและการจัดำหุ้าแหุ้ล่งเงินทีุ่น
	 บริษััทฯ	ม่แผู้นิขยายตัวในิธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์อย�างต�อเนิ่�อง	ทั�งในิธุ่รกิจัท่�อยู�อาศัย	ประเภทอาคารช่ดำ	ท่�เป็นิ
ธุ่รกิจัหลักในิปัจัจัุบันิ	และในิธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์ประเภทอ่�นิๆ	เช�นิ	ธุ่รกิจับ้านิจััดำสรร	ธุ่รกิจัโรงแรม	เซื่อร์วิสอพื่าร์ท
เม้นิท์	 และพื่่�นิท่�ค้าปล่ก	 ธุ่รกิจับริการท่�เก่�ยวข้องกับธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์	 ซื่ึ�งเป็นิการเพื่่�มโอกาสในิการสร้างราย
ไดำ้ท่�สมำ�าเสมอระยะยาวและตอบสนิองความต้องการของตลาดำในิแต�ละกล่�มลูกค้าเพื่่�อให้	บริษััทฯ	เติบโตอย�างยั�งย่นิ

	 อย�างไรก็ตาม	 บริษััทฯ	 ไดำ้ ให้ความสำาคัญกับการปรับตัวทางธุ่รกิจัและการป้องกันิความเส่�ยงดำ้านิสภาพื่
คล�องและการจััดำหาแหล�งเงินิท่นิท่�อาจัจัะเกิดำขึ�นิควบคู�กันิไปดำ้วย	 เช�นิ	 ในิวิกฤตโควิดำ-19	 ซื่ึ�งส�งผู้ลกระทบทำาให้
เกิดำสภาพื่เศรษัฐกิจัหดำตัว	 กำาลังซื่่�อของผูู้้บริโภคลดำลง	 บริษััทฯ	 ไดำ้ม่การจััดำทำาประมาณการกระแสเงินิสดำล�วง
หนิ้าทั�งระยะสั�นิ	ระยะกลาง	และระยะยาว	รวมไปถูึงการควบค่ม	และ	Monitor	เงื�อนิไขทางการเงินิต�างๆ	อย�างใกล้ชิดำ	ให้
เป็นิไปตามข้อกำาหนิดำของสถูาบันิการเงินิ	ห่้นิกู้	เพื่่�อรองรับการเปล่�ยนิแปลง	ลดำความเส่�ยงและสามารถูบริหารจััดำการ
ไดำ้ทันิในิแต�ละสถูานิการณ์เพื่่�อป้องกันิความเส่�ยงเรื�องนิ่�	บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำนิโยบายและแผู้นิงานิทางดำ้านิการเงินิ	ดัำงนิ่�
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 1)	 ใช้นิโยบายทางการเงินิอย�างระมัดำระวังภายใต้งบประมาณท่�กำาหนิดำ
	 2)	 บริหารการเงินิอย�างม่วินัิย	ดำังนิ่�
	 	 -	 รักษัาอัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	 (Interest	Bearing	Debt	to	Equity	ratio)
	 	 			ให้ ไม�เกินิกว�าเงื�อนิไขท่�สถูาบันิการเงินิกำาหนิดำ	และ	ไม�เกินิกว�าข้อกำาหนิดำสิทธุิของห่้นิกู้
	 	 -	สร้างความมั�นิคงในิสถูานิะทางการเงินิและผู้ลประกอบการ	
	 3)	 ใช้เครื�องม่อทางการเงินิ	(Financial	Instruments)	ในิการระดำมท่นิท่�เหมาะสม	เช�นิ	การระดำมท่นิผู้�านิตลาดำ
	 	 ท่นิหรือตลาดำเงินิ	ท่�ม่โอกาสไดำ้ต้นิท่นิเงินิท่นิท่�ตำ�าลง	
	 4)	 ใชก้ารร�วมทน่ิเปน็ิกลไกในิการขยายการลงท่นิในิการพัื่ฒนิาโครงการอสังหารมิทรพัื่ย	์ในิโครงการท่�พื่จ่ัารณา
	 	 ว�าม่ความเหมาะสม	เพื่่�อลดำความเส่�ยงในิการพื่ัฒนิาโครงการขนิาดำใหญ�
	 5)	 ควบค่ม	 ติดำตาม	 และวิเคราะห์สภาพื่คล�องทางการเงินิอย�างใกล้ชิดำ	 โดำยจััดำทำาประมาณการกระแสเงินิสดำ	
								 วิเคราะห์แหล�งท่�มา	และใช้ ไป	เพื่่�อวางแผู้นิการใช้เงินิให้เหมาะสมในิท่กๆ	ดำ้านิ
	 6)	 กำาหนิดำวงเงินิสดำสำารองเพื่่�อใช้เป็นิท่นิหม่นิเวียนิกรณ่เกิดำสภาวการณ์ทางเศรษัฐกิจัท่�ไม�สามารถูคาดำการณ์
	 	 ไดำ้จัากการดำำาเนิินิมาตรการดัำงกล�าว	ส�งผู้ลให้บริษััทฯ	ไม�ประสบปัญหาในิเรื�องสภาพื่คล�อง	โดำยยังคงรักษัา
	 	 ผู้ลการดำำาเนิินิงานิ	และฐานิะการเงินิให้เติบโตไดำ้อย�างต�อเนิ่�อง

5. ความเส่่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงที่างการเมือง กฎหุ้มายและกฎระเบ่ยบซึ�งอาจม่ผลกระที่บต้่อธุุรกิจ 
อส่ังหุ้าริมที่รัพัย์ของบริษัที่ฯ
	 การเปล่�ยนิแปลงทางการเม่อง	กฎหมาย	และกฎระเบ่ยบ	อาจัจัะส�งผู้ลกระทบต�อการวางแผู้นิธุ่รกิจั	ต้นิท่นิและค�าใช้
จั�ายในิการดำำาเนิินิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ทั�งแนิวราบและแนิวสูงของกล่�มบริษััทฯ	อาทิเช�นิ	การเปล่�ยนิแปลง
ข้อกำาหนิดำการจััดำสรรท่�ดำินิตาม	พื่.ร.บ.	อาคารช่ดำ	และ	พื่.ร.บ.	ควบค่มอาคาร	(ไดำ้แก�	การกำาหนิดำเนิ่�อท่�ท่�ดำินิ	/	การ
กำาหนิดำความกว้างของเขตทางเดำินิและเขตถูนินิ	/	การกำาหนิดำพื่่�นิท่�ส�วนิกลาง	/	การส�งมอบและโอนิกรรมสิทธุิ์ทรัพื่ย์สินิ
ส�วนิกลางทั�งหมดำให้แก�นิิติบ่คคลโครงการ	 /	 การกำาหนิดำระเบ่ยบช่มชนิ	 /	 การประเมินิและจััดำทำารายงานิผู้ลกระทบ
สิ�งแวดำล้อม	/	การประเมินิและจััดำทำารายงานิผู้ลการตรวจัสอบสภาพื่อาคารสูง)	รวมถูึงการเปล่�ยนิแปลงกฎระเบ่ยบ
เก่�ยวกับการกำาหนิดำเขตการใช้ประโยชนิ์ท่�ดำินิ	(Zoning)	กฎหมายผู้ังเม่อง	การวางผู้ังจัราจัรและโครงการระบบขนิส�ง
มวลชนิระบบราง	โครงการทางดำ�วนิพื่่เศษั	เป็นิต้นิ

	 เพื่่�อลดำความเส่�ยงจัากการปรับเปล่�ยนิกฎระเบ่ยบ	ข้อบังคับ	หรือกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์
กล่�มบริษััทฯ	ไดำ้ทำาการศึกษัาและติดำตามการเปล่�ยนิแปลงเก่�ยวกับกฎระเบ่ยบต�างๆ	ท่�อาจัเกิดำขึ�นิอย�างต�อเนิ่�อง	เพื่่�อ
เตรยีมความพื่รอ้มสำาหรบัการปรับเปล่�ยนิแผู้นิการพัื่ฒนิาโครงการอสังหารมิทรัพื่ย์ใหส้อดำคลอ้งกับการเปล่�ยนิแปลง
ท่�อาจัจัะเกิดำขึ�นิดัำงกล�าว	 ควบคู�ไปกับการศึกษัาภาวะตลาดำอย�างสมำ�าเสมอ	 เพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการท่�ม่อยู�ในิปัจัจัุบันิ
อย�างรอบคอบ	

	 สำาหรับการจััดำทำารายงานิการประเมินิผู้ลกระทบสิ�งแวดำล้อม	 เพื่่�อขออนิ่มัติต�อสำานิักวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�ง
แวดำล้อม	 กระทรวงทรัพื่ยากรธุรรมชาติและสิ�งแวดำล้อม	 กล่�มบริษััทฯ	 ไดำ้ว�าจั้างบริษััทท่�ปรึกษัาซื่ึ�งขึ�นิทะเบ่ยนิต�อ
กระทรวงทรัพื่ยากรธุรรมชาติและสิ�งแวดำล้อมเป็นิผูู้้ดำำาเนิินิการจััดำทำารายงานิการประเมินิผู้ลกระทบดำังกล�าว	ให้เป็นิ
ไปตามพื่ระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษัาค่ณภาพื่สิ�งแวดำล้อม	(ฉับับท่�	2)	พื่.ศ.	2561	รวมทั�งไดำ้จััดำหาท่มผูู้้เช่�ยวชาญ
ในิการตรวจัสอบและลงพื่่�นิท่�	เพื่่�อการแก้ ไขปัญหาท่�รวดำเร็วยิ�งขึ�นิ

	 นิอกจัากนิ่�สำาหรับปี	 2563	ภาครัฐไดำ้ประกาศพื่ระราชบัญญัติค่้มครองข้อมูลส�วนิบ่คคล	พื่.ศ.	 2562	 ซื่ึ�งม่ผู้ล
กระทบกับท่กธุ่รกิจัในิวงกว้าง	 บริษััทฯจัึงไดำ้ม่การทบทวนิกิจักรรมและกระบวนิการทางธุ่รกิจัท่�เก่�ยวข้องกับข้อมูล
ส�วนิบ่คคล	 รวมทั�งจััดำทำาระบบการบริหารจััดำการข้อมูลส�วนิบ่คคลและมาตรการต�างๆในิการควบค่มและป้องกันิ
รักษัาความปลอดำภัยของข้อมูล	 เพื่่�อป้องกันิผู้ลกระทบและความเส่ยหายท่�อาจัเกิดำขึ�นิหากม่การจััดำเก็บรวบรวม/ใช้
หรือเผู้ยแพื่ร�ข้อมูลส�วนิบ่คคลโดำยไม�ไดำ้รับความยินิยอมจัากเจั้าของข้อมูล

6. ความเส่่�ยงที่างเก่�ยวกับการงานก่อส่ร้างและพััฒนาโครงการ
 1. ความเส่่�ยงที่างดำ้านคุณภาพังานก่อส่ร้าง
	 	 งานิก�อสร้างและพื่ัฒนิาโครงการให้ม่ค่ณภาพื่เป็นิไปตามมาตรฐานิ	โดำยใช้งบประมาณอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	
	 เป็นิส�วนิสำาคัญท่�จัะทำาให้ประสบความสำาเร็จัตามเป้าหมายของบริษััทฯ	ท่�จัะพื่ัฒนิาโครงการใหม�ต�อเนิ่�องตาม
	 แผู้นิการขยายธุ่รกิจั	ปัจัจัุบันิ	บริษััทฯ	 ว�าจั้างผูู้้รับเหมาจัากภายนิอกในิการดำำาเนิินิงานิก�อสร้าง	 และไดำ้กำาหนิดำ
	 ระเบ่ยบเก่�ยวกับค่ณสมบัติและขั�นิตอนิในิการคัดำเล่อก	ผูู้้ออกแบบ	วิศวกรท่�ปรึกษัา	วิศวกรควบค่มงานิ	ตลอดำ
	 จันิบริษััทผูู้้รับเหมาก�อสร้างไว้อย�างชัดำเจันิ	เพื่่�อให้	กระบวนิการคัดำเล่อกเป็นิไปอย�างโปร�งใส	รอบคอบรัดำก่ม	และ
	 ม่ประสิทธุิภาพื่เพื่่�อให้ ไดำ้ผูู้้เข้าร�วมพื่ัฒนิาโครงการ	ท่�ม่ค่ณสมบัติและม่ประสบการณ์เป็นิท่�ยอมรับและเช่�อถู่อไดำ้
	 รวมทั�ง	 ม่นิโยบายชัดำเจันิในิการสร้างพื่ันิธุมิตรกับกล่�มผูู้้รับเหมาก�อสร้างและผูู้้ผู้ลิต	 เพื่่�อร�วมกันิพื่ัฒนิางานิ
	 ก�อสร้างให้ ไดำ้ค่ณภาพื่และในิเวลาท่�กำาหนิดำ	โดำยจัะเล่อกใช้เทคโนิโลย่ท่�เหมาะสม	ท่�ไดำ้ม่การศึกษัามาเป็นิเครื�องม่อ	
	 ในิการพื่ัฒนิากระบวนิการควบค่มค่ณภาพื่และมาตรฐานิของงานิก�อสร้างท่�เป็นิระบบให้เกิดำประสิทธุิภาพื่	ลดำ
	 ความเส่�ยงจัากความล�าช้าในิการส�งมอบงานิ	บรรล่ผู้ลสำาเร็จัไดำ้ค่ณภาพื่งานิตามมาตรฐานิและต้นิท่นิท่�ตำ�าท่�ส่ดำ	
 
	 	 นิอกจัากนิ่�	บริษััทฯ	ยังเนิ้นิกระบวนิการประเมินิค่ณภาพื่งานิก�อสร้าง	(QC)	ให้ม่การดำำาเนิินิการอย�างถููกต้อง
	 และครบถู้วนิ	 โดำยใช้	Outsource	 จัากภายนิอกเพื่่�อตรวจัสอบงานิในิแต�ละโครงการให้เป็นิไปตามขั�นิตอนิท่�ถููก
	 ต้อง	ตลอดำจันิการทดำสอบวัสดำ่ก�อสร้าง	โดำยต้องผู้�านิกระบวนิการทดำสอบค�ามาตรฐานิจัากสถูาบันิท่�รับรองไดำ้
	 ก�อนินิำามาใช้ ในิการก�อสร้างโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมต�างๆ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

 2. ความเส่่�ยงเก่�ยวกับผลกระที่บส่ิ�งแวดำล้อมและความปลอดำภัยในการพััฒนาโครงการก่อส่ร้าง
	 	 บริษััทตระหนัิกและให้ความสำาคัญต�อการควบค่มผู้ลกระทบต�อสิ�งแวดำล้อม	 เช�นิ	การเกิดำฝ่่่นิละออง	นิำ�าทิ�ง	
	 เส่ยงดำัง	ท่�อาจัเกิดำขึ�นิในิการพื่ัฒนิาโครงการท่�อยู�อาศัยไม�ว�าจัะเป็นิโครงการก�อสร้างคอนิโดำมิเนิ่�ยมหรือ	โครงการ
	 ก�อสร้างท่�อยู�อาศัยแนิวราบ	บริษััทจัึงไดำ้กำาหนิดำให้ม่กระบวนิการจััดำการความเส่�ยงดำังนิ่�	

	 กระบวนิการจััดำการความเส่�ยงทางดำ้านิสิ�งแวดำล้อมและความปลอดำภัยในิโครงการก�อสร้าง

ปัจจัยสิ�งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพัอากาศ(ปริมาณฝุ้�น 
บริเวณพั้�นที่่�โครงการ ไม่เกิน
ปริมาณที่่�กฎหุ้มายกำาหุ้นดำ)

-	ใหร้ถูขนิส�งวัสดำแ่ละอ่ปกรณ์ก�อสร้างล้างเศษัดำนิิโคลนิออก
จัากลอ้รถู	ก�อนิออกจัากพื่่�นิท่�ก�อสรา้ง	ตลอดำระยะเวลาการ
ก�อสร้างโครงการ
-	 ฉ่ัดำพื่รมนิำ�าบริเวณถูนินิทางเข้าโครงการและภายในิพื่่�นิท่�
ก�อสร้าง	 เพ่ื่�อลดำการฟัุ้งกระจัายของฝ่่่นิอย�างน้ิอยวันิ
ละ	2	ครั�ง
-	 เก็บกวาดำเศษัดำินิ	ทราย	ท่�ตกบนิพ่ื่�นิท่�ถูนินิหนิทาง	 เป็นิ
ประจัำาอย�างนิ้อยวันิละ	2	รอบ	 ในิช�วงก�อนิเท่�ยงและช�วงเย็นิ
หลังเลิกงานิ	เพื่่�อป้องกันิการฟัุ้งกระจัายของฝ่่่นิละออง	และ
เพื่่�อความปลอดำภัยของผูู้้ ใช้ทาง

-	 ติดำตามตรวจัสอบค่ณภาพื่อากาศ	 พ่ื่�นิท่�ก�อสร้าง
ต้องไม�เกินิระดำับท่�กำาหนิดำในิเล�มรายงานิผู้ลกระทบต�อ
สิ�งแวดำล้อม	(EIA	)

เส่่ยง -	ตรวจัสอบอ่ปกรณ์และเครื�องจัักรกลอย�างสมำ�าเสมอ
-	 กำาหนิดำให้ดำำาเนิินิการก�อสร้างเฉัพื่าะช�วงเวลากลางวันิ	
ค่อ	08.00-18.00	นิ.	 (หรือตามข้อกำาหนิดำของ	EIA	 แต�ละ
โครงการ)	 เพ่ื่�อหล่กเล่�ยงกิจักรรมท่�จัะก�อให้เกิดำเส่ยงดำังในิ
ช�วงเวลาพื่ักผู้�อนิของช่มชนิข้างเค่ยง

-	กำาหนิดำให้ผูู้จ้ัดัำการโครงการเป็นิผูู้ค้วบค่มการดำำาเนินิิ
การของผูู้้รับเหมาก�อสร้าง
-	 ให้หนิ�วยงานิความปลอดำภัยส่�มตรวจัเช็คว�าได้ำม่การ
ปฏิิบัติตามมาตรการท่�บริษััทกำาหนิดำ
-	กำาหนิดำช�องทางรับข้อร้องเรียนิและการติดำตามแก้ไข

การกำาจัดำขยะ
(ขยะที่่�เกิดำในโครงการก่อส่ร้าง

และบ้านพัักคนงาน)

-	จััดำให้ม่ถูังขยะขนิาดำใหญ�	ท่�ม่ฝ่าปิดำมิดำชิดำ	บริเวณอาคาร
สำานิักงานิควบค่มการก�อสร้าง	 และบริเวณบ้านิพื่ักของคนิ
งานิ	โดำยผูู้ร้บัเหมาตอ้งรบัผู้ดิำชอบค�าใชจ้ั�ายในิการจัดัำเกบ็ขยะ
สำาหรับขยะสามารถูนิำากลับมาใช้ประโยชนิ์ ไดำ้	 ท่�อยู�ในิส�วนิ
ความรับผู้ิดำชอบของผูู้้รับเหมาก�อสร้าง	จัะต้องนิำาออกจัาก
พื่่�นิท่�ทั�งหมดำเม่�อการก�อสร้างแล้วเสร็จั
-	 ควบค่มคนิงานิให้ทิ�งขยะมูลฝ่อยในิถูังขยะท่�จััดำเตรียม
ไว้เท�านิั�นิ

-	กำาหนิดำให้ผูู้จ้ัดัำการโครงการเป็นิผูู้ค้วบค่มการดำำาเนินิิ
การของผูู้้รับเหมาก�อสร้าง
-	 ให้หนิ�วยงานิความปลอดำภัยส่�มตรวจัเช็คว�าได้ำม่การ
ปฏิิบัติตามมาตรการท่�บริษััทกำาหนิดำ
-	กำาหนิดำช�องทางรับข้อร้องเรียนิและการติดำตามแก้ไข

ปัจจัยสิ�งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ

การจัดำการจราจรบริเวณรอบ
โครงการ

-	 กำาหนิดำตำาแหนิ�งขนิถู�ายวัสดำ่อ่ปกรณ์และพ่ื่�นิท่�จัอดำรถูท่�
เหมาะสมไม�ให้รถูบรรท่กของโครงการชะลอตัว	 หรือจัอดำ
สะสมบนิถูนินิ	 รถูบรรท่กท่กคันิต้องเข้าไปจัอดำรถูพื่่�นิท่�
โครงการเท�านิั�นิ
-	เก็บกวาดำเศษัดำินิ	ทราย	ท่�ตกบนิพื่่�นิท่�ถูนินิทางหลวง	เป็นิ
ประจัำาวนัิละ	2	รอบ	ในิช�วงเวลาก�อนิเท่�ยงและช�วงเยน็ิหลังเลกิ
งานิ	เพื่่�อป้องกันิการฟุ้ังกระจัายของฝ่่่นิละอองและเพื่่�อความ
ปลอดำภัยของผูู้้ ใช้ถูนินิ
-	ฉั่ดำพื่รมนิำ�าบริเวณถูนินิทางเข้าโครงการส�วนิขยายอย�าง
นิ้อยวันิละ	 2	ครั�ง	 เช้า-เย็นิ	 ยกเว้นิในิวันิท่�ม่ฝ่นิตกเพื่่�อให้
ผู้ิวทางม่ความช่�นิตลอดำทั�งวันิ	 เพ่ื่�อป้องกันิการฟัุ้งกระจัา	
ยของฝ่่่นิละออง

-	กำาหนิดำให้ผูู้จ้ัดัำการโครงการเป็นิผูู้ค้วบค่มการดำำาเนินิิ
การของผูู้้รับเหมาก�อสร้าง
-	 ให้หนิ�วยงานิความปลอดำภัยส่�มตรวจัเช็คว�าได้ำม่การ
ปฏิิบัติตามมาตรการท่�บริษััทกำาหนิดำ
-	กำาหนิดำช�องทางรับข้อร้องเรียนิและการติดำตามแก้ไข

การใชุ้ที่่�ดำิน -	กำาหนิดำใหด้ำำาเนินิิกิจักรรมก�อสร้างเฉัพื่าะในิพื่่�นิท่�โครงการ
เท�านิั�นิ	ไม�ลำ�าออกนิอกเขตพื่่�นิท่�โครงการ
-	ประชาสัมพื่ันิธุ์ให้ประชาชนิ/	ผูู้้อยู�อาศัยบริเวณรอบพื่่�นิท่�
โครงการทราบล�วงหนิ้าก�อนิม่การดำำาเนิินิการก�อสร้าง

-	กำาหนิดำให้ผูู้จ้ัดัำการโครงการเป็นิผูู้ค้วบค่มการดำำาเนินิิ
การของผูู้้รับเหมาก�อสร้าง
-	 ให้หนิ�วยงานิความปลอดำภัยส่�มตรวจัเช็คว�าได้ำม่การ
ปฏิิบัติตามมาตรการท่�บริษััทกำาหนิดำ
-	กำาหนิดำช�องทางรับข้อร้องเรียนิและการติดำตามแก้ไข

นำ�าที่ิ�ง -	กำาหนิดำใหผูู้้ร้บัเหมาก�อสร้างตอ้งจัดัำให้มร่ะบบจัดัำการนิำ�าทิ�ง
ตามท่�กฎหมายกำาหนิดำโดำยนิำ�าทิ�งท่�ระบายออกจัากโครงการ
ก�อสร้างจัะต้องม่ค่ณภาพื่นิำ�าตามมาตรฐานินิำ�าทิ�ง

-		กำาหนิดำให้ผูู้จ้ัดัำการโครงการเป็นิผูู้้ควบคม่การดำำาเนินิิ
การของผูู้้รับเหมาก�อสร้าง
-	 ให้หนิ�วยงานิความปลอดำภัยส่�มตรวจัเช็คว�าได้ำม่การ
ปฏิิบัติตามมาตรการท่�บริษััทกำาหนิดำ
-	กำาหนิดำช�องทางรับข้อร้องเรียนิและการติดำตามแก้ไข

ความปลอดำภัย -	 กำาหนิดำให้ผูู้้รับเหมาก�อสร้างจััดำให้ม่อ่ปกรณ์	 ป้องกันิ
อันิตรายส�วนิบ่คคลให้แก�คนิงานิ	 และกำาหนิดำให้คนิงานิ
ใช้อ่ปกรณ์
-	ตรวจัสอบสภาพื่เครื�องมอ่/อป่กรณท์ก่ชนิดิำ	ก�อนิใชท้ก่ครั�ง	
เพื่่�อความปลอดำภัยในิการทำางานิ	
-	 ให้คนิงานิปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์และข้อปฏิิบัติเพ่ื่�อความ
ปลอดำภัยในิการทำางานิตามท่�กระทรวงแรงงานิฯ	กำาหนิดำ
-	 จััดำให้ม่ช่ดำยาสามัญประจัำาบ้านิและช่ดำปฐมพื่ยาบาลในิ
กรณ่เจั็บป่วยเล็กนิ้อย
-	กำาหนิดำมาตรการรองรับเม่�อเกิดำอ่บัติเหต่/เหต่ฉั่กเฉัินิ
(Emergency	Management)	 และต้องม่การซื่้อมปฏิิบัติ
อย�างนิ้อยปีละ	1	ครั�ง	
-	ปิดำกั�นิพื่่�นิท่�ก�อสร้างไม�ให้บ่คคลภายนิอกเข้ามาในิบริเวณ
พื่่�นิท่�ทำางานิของเครื�องจัักรตลอดำการก�อสร้าง
-	ให้ม่การรักษัาความสะอาดำภายในิพื่่�นิท่�ก�อสร้างให้ ไดำ้มาก
ท่�ส่ดำ	เพื่่�อลดำปริมาณการเกิดำอ่บัติเหต่ต�างๆ
-	หา้มสบูบห่รี�นิอกพื่่�นิท่�ท่�จัดัำไว้ให้สูบบห่รี�	รวมทั�งหา้มนิำา/ดำ่�ม
เครื�องดำ่�มแอลกอฮอร์ในิพื่่�นิท่�โครงการและระหว�างปฏิิบตังิานิ

-	ระบ่เป็นิเงื�อนิไชในิสัญญาจั้างเหมาก�อสร้าง
-	กำาหนิดำให้ผูู้จ้ัดัำการโครงการเป็นิผูู้ค้วบค่มการดำำาเนินิิ
การของผูู้้รับเหมาก�อสร้าง
-	 ให้หนิ�วยงานิความปลอดำภัยส่�มตรวจัเช็คว�าไดำ้ม่
การปฏิิบัติตามมาตรการท่�บริษััทกำาหนิดำ	 และเข้า
ร�วมสังเกตการณ์ซื่้อมแผู้นิฉ่ักเฉิันิและให้ข้อแนิะนิำา
การแก้ ไข	 หากพื่บว�าม่ข้อบกพื่ร�องในิการปฏิิบัติตาม
แผู้นิท่�กำาหนิดำ



89Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

7. ความเส่่�ยงจากเงื�อนไขข้อต้กลงต้ามส่ัญญาร่วมทีุ่น
	 บริษััทฯ	ยังคงม่กลย่ทธุ์	Open	Platform	การเติบโตดำ้วยโครงสร้างธุ่รกิจัแบบการร�วมท่นิและรับบริหารจััดำการ
โครงการของกิจัการร�วมค้า	 ซื่ึ�งการร�วมท่นิสามารถูช�วยลดำความเส่�ยงในิการลงท่นิทั�งในิเรื�องการจััดำหาเงินิท่นิและ
ลดำภาระดำ้านิการก�อหนิ่�	 อ่กทั�ง	 	 ยังเป็นิกลไกสำาคัญในิการเสริมสร้างความแข็งแกร�งจัากการผู้สมผู้สานิทรัพื่ยากร
ต�างๆ	ร�วมกันิทั�งทางดำ้านิเทคโนิโลย่	ความเช่�ยวชาญ	ระบบการดำำาเนิินิงานิ	การก�อสร้าง	รวมทั�งการขยายฐานิการ
ตลาดำ	ช�วยสร้างโอกาสเข้าถูึงกล่�มลูกค้าไดำ้มากขึ�นิ	ภายใต้ข้อตกลงของการร�วมท่นิซื่ึ�งประกอบดำ้วย	“วัต้ถูุประส่งค์
และเป้าหุ้มาย”	ในิการร�วมท่นิ	รวมทั�ง	“ส่ัดำส่่วนการถูือหุุ้้น” “การจัดำส่รรผลประโยชุน์”	และ	“ส่ิที่ธุิและหุ้น้าที่่�ความ
รับผิดำชุอบอันเกิดำจากการร่วมทีุ่น”	 ซื่ึ�งเป็นิข้อตกลงท่�คู�สัญญาท่กฝ่่ายต้องปฏิิบัติ	 ในิการทำาสัญญาร�วมท่นิเพื่่�อ
พื่ัฒนิาโครงการร�วมกันิ	บริษััทฯ	ในิฐานิะคู�สัญญาจัะต้องปฏิิบัติตามเงื�อนิไขท่�กำาหนิดำไว้ ในิข้อตกลงของสัญญาร�วม
ท่นิ	หรือ	“Joint	Venture	Agreement”		และหากคู�สัญญาฝ่่ายใดำฝ่่ายหนิึ�งปฏิิบัติผู้ิดำเงื�อนิไข	อาจันิำาไปสู�การเกิดำข้อ
พื่่พื่าทหรือถููกบอกเลิกสัญญาร�วมท่นิไดำ้		ซื่ึ�งหากเกิดำเหต่การณ์ดำังกล�าว	อาจัม่ผู้ลกระทบต�อความนิ�าเช่�อถู่อหรือช่�อ
เส่�ยงภาพื่ลักษัณ์ของบริษััทฯ	ไดำ้		คณะกรรมการบริษััทและผูู้้บริหารระดำับสูงตระหนิักและให้สำาคัญกับการร�วมท่นิ	จัึง
ไดำ้กำาหนิดำมาตรการเพื่่�อบริหาร/จััดำการความเส่�ยงในิการร�วมท่นิดัำงนิ่�

	 1.	 กำาหนิดำนิโยบายร�วมท่นิ	เพื่่�อแนิวปฏิิบัติในิการร�วมท่นิ		ขั�นิตอนิและกรอบอำานิาจัอน่ิมัติการเข้าร�วมท่นิ	กรณ่
	 	 เป็นิผูู้้ร�วมท่นิรายใหม�จัะต้องนิำาเสนิอขออนิ่มัติต�อคณะกรรมการบริษััทฯ	ตามท่�กำาหนิดำ
	 2.	 จััดำทำามาตรฐานิข้อกำาหนิดำในิสัญญาร�วมท่นิ	(Standard	Template)		กรณ่เป็นิการร�วมท่นิกับผูู้้ร�วมท่นิ
	 	 รายเดำิมภายใต้ข้อกำาหนิดำตามมาตรฐานิท่�กำาหนิดำไว้		ให้คณะกรรมการระดำับกล่�มธุ่รกิจัเป็นิผูู้้ม่อำานิาจัอนิ่มัติ	
	 3.	 กำาหนิดำผูู้้รับผู้ิดำชอบในิการติดำตามตรวจัสอบ	(Monitor)	การดำำาเนิินิการตามข้อตกลง		รวมทั�งกำาหนิดำ	
	 	 Trigger	point	เพื่่�อให้ผูู้้เก่�ยวข้องดำำาเนิินิการหามาตรการเพื่่�อจััดำการความเส่�ยงก�อนิท่�จัะเกิดำเหต่การณ์
	 	 กระทำาผู้ิดำข้อตกลง	รวมทั�งให้นิำาเสนิอมาตรการแก้ ไขต�อคณะกรรมการบริษััท
	 4.	 ให้หนิ�วยงานิบริหารความเส่�ยงติดำตามสถูานิการณ์ดำำาเนิินิการตามข้อกำาหนิดำร�วมท่นิและรายงานิต�อคณะ
	 	 กรรมการบริหารความเส่�ยงท่กไตรมาส

	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	บริษััทฯ	ประสบความสำาเร็จัในิการพัื่ฒนิาโครงการภายใต้สัญญาร�วมท่นิ	
สำาหรับโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมจัำานิวนิ	13	โครงการ	มูลค�าโครงการรวม	39,314	ล้านิบาท	(	โดำยในิปี	2563	เริ�มโอนิ
กรรมสิทธ์ิุและรับรู้รายไดำ้ ไดำ้แล้วจัำานิวนิ	4	โครงการ)	และ	ร�วมท่นิสำาหรับโครงการโรงแรม	/	เซื่อร์วิส	อพื่าร์ทเมนิท์
จัำานิวนิ	3	 โครงการ	 มูลค�าโครงการตาม	REIT	Value	รวม	9,200	ล้านิบาท	 (โดำยในิปี	2563	ม่โครงการท่�เริ�มเปิดำ
ดำำาเนิินิการแล้วจัำานิวนิ	1	โครงการ)	

8.ความเส่่�ยงที่างดำ้านการทีุ่จริต้คอร์รัปชุั�น
	 บริษััทฯ	มองเห็นิถูึงปัญหา	และผู้ลกระทบจัากการท่จัริตคอร์รัปชันิท่�จัะเกิดำขึ�นิต�อภาคธุ่รกิจัในิประเทศ	บริษััทฯ	
จัึงม่ความม่�งมั�นิในิการต�อต้านิการท่จัริตคอร์รัปชันิในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	และยึดำมั�นิท่�จัะบริหารงานิดำ้วยความโปร�งใส
รับผู้ิดำชอบต�อสังคมและผูู้้ท่�ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่กฝ่่าย	ตามหลักการกำากับดูำแลกิจัการท่�ดำ่	จัึงไดำ้เข้าเป็นิแนิวร�วมปฏิิบัติภาค
เอกชนิไทย	และแสดำงเจัตนิารมย์ท่�แนิ�วแนิ�ว�าบริษััทฯ	จัะไม�ยอมรับการคอร์รัปชันิท่กรูปแบบ	โดำยม่การส่�อสารออกไปทั�ง
ภายในิ	และภายนิอกองค์กรผู้�านิการดำำาเนิินิการต�าง	ๆ 	ตามแนิวทางของสมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย	
(Thai	Institute	of	Directors	หรือ	IOD)

	 นิับตั�งแต�บริษััทฯ	 ไดำ้ดำำาเนิินิการย่�นิขอคำารับรองการเป็นิสมาชิกของแนิวร�วมปฏิิบัติของภาคเอกชนิไทยในิการ
ต�อต้านิการท่จัริต	 	 	คอร์รัปชันิ	 ในิปี2562	และไดำ้รับการรับรองเป็นิสมาชิกแนิวร�วมปฏิิบัติของภาคเอกชนิไทยในิวันิ
ท่�	8	สิงหาคม	2562	ซื่ึ�งบริษััทฯ	ไดำ้รับการรับรองเป็นิสมาชิกแนิวร�วมปฏิิบัติของภาคเอกชนิไทยจัากสมาคมส�งเสริม
สถูาบันิกรรมการบริษััทไทย	เป็นิสิ�งสำาคัญท่�แสดำงให้เห็นิว�าบริษััทฯ	ม่ความตั�งใจัในิการกำากับดำูแลกิจัการดำ้วยความ
โปร�งใส	และพื่ร้อมส�งเสริมการต�อต้านิการท่จัริตคอร์รัปชันิในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัให้ม่อย�างต�อเน่ิ�อง
 
	 สำาหรับปี	 2563	บริษััทฯ	 ยังคงดำำาเนิินิกระบวนิการทางธุ่รกิจัภายใต้นิโยบายและมาตรการต�อต้านิการท่จัริต
คอร์รัปชั�นิเช�นิเดำิม	 ถูึงแม้จัะเป็นิช�วงเวลาแห�งความท้าทายของธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�ไดำ้รับผู้ลกระทบโดำยตรงจัาก
สภาพื่เศรษัฐกิจัจัากวิกฤตโควิดำ-19	ก็ตาม	มาตรการต�อต้านิการท่จัริตคอร์รัปชั�นิของบริษััทฯ	ม่ดัำงนิ่�

	 1)	 ประกาศนิโยบายและมาตรการต�อต้านิการคอร์รัปชันิ	อาทิ	นิโยบายการแจั้งเบาะแสการกระทำาผู้ิดำ	(Whistle	
	 	 Blowing	Policy)	 นิโยบายและแนิวปฏิิบัติการให้/รับของขวัญ	 คู�ม่อการปฏิิบัติงานิสำาหรับกระบวนิการท่�ม่
	 	 ความเส่�ยงในิการเกิดำการท่จัริตคอร์รัปชันิ		รวมทั�งกำาหนิดำบทลงโทษักรณ่ฝ่่าฝ่ืนิไม�ปฏิิบัติตามนิโยบายและ
	 	 มาตรการต�อต้านิคอร์รัปชั�นิ

	 2)	 	ส่�อสารนิโยบายและมาตรการต�อต้านิการคอร์รัปชันิ	ให้ผูู้้เก่�ยวข้องท่กฝ่่ายทั�งภายในิ	(กรรมการ	ผูู้้บริหาร	
	 	 และพื่นัิกงานิท่กคนิ)	และภายนิอก	(คู�ค้า/คู�ธุ่รกิจั	นิักลงท่นิและผูู้้สนิใจั)	 โดำยผู้�านิช�องทางส่�อสารต�างๆ	อาทิ	
	 	 ผู้�านิทางเว็ปไซื่ดำ์ภายในิและภายนิอก	Email		รวมทั�ง	สอดำแทรกไปกับการจััดำกิจักรรมต�างๆ	เช�นิ	การปฐมนิิเทศ
	 	 พื่นิักงานิใหม�	การจััดำทำาเคมเปญ	NO	Gift	Policyในิเทศกาลท่�ม่การให้ขรับของขวัญ

	 3)	 ให้ท่กหนิ�วยงานิม่การประเมินิความเส่�ยงเก่�ยวกับการท่จัริตและคอร์รัปชั�นิ	 พื่ร้อมกำาหนิดำมาตรการ
	 	 ป้องกันิ/	แก้ ไข		
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 4)	 จััดำให้ม่การตรวจัสอบภายในิกระบวนิการท่�ม่ความเส่�ยงทางดำ้านิการท่จัริตคอร์รัปชั�นิ	เป็นิประจัำาอย�างนิ้อย
	 	 ปีละครั�งเพื่่�อให้มั�นิใจัว�ามาตรการควบค่มและป้องกันิท่�บริษััทกำาหนิดำไดำ้ม่การปฏิิบัติตามอย�างเคร�งครัดำ	และ
	 	 รายงานิสิ�งตรวจัพื่บต�อฝ่่ายจััดำการระดำับสูงเพื่่�อกำาหนิดำมาตรการแก้ไข	และนิำาเสนิอต�อ	คณะกรรมการตรวจั
	 	 สอบ

	 5)	 ม่กระบวนิการรับแจั้งข้อร้องเรียนิ	และแนิวทางปฏิิบัติ/แนิวทางสอบสวนิข้อเท็จัจัริงกรณ่ม่ข้อร้องเรียนิเกิดำขึ�นิ	
	 	 รวมทั�งมาตรการให้ความค่้มครองแก�ผูู้้ร้องเรียนิ

2.2.2 ความเส่่�ยงต้่อการลงทีุ่นของผู้ถูือหุ้ลักที่รัพัย์
1.ความเส่่�ยงจากการม่ผู้ถูือหุุ้้นรายใหุ้ญ่ที่่�ม่อิที่ธุิพัลต้่อการกำาหุ้นดำนโยบายการบริหุ้ารงาน
	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	บริษััทฯ	ม่กล่�มครอบครัวจัรูญเอก	เป็นิผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	โดำยถู่อห่้นิของบริษััทฯ	ในิสัดำส�วนิ
ร้อยละ	61.34	ของจัำานิวนิห่้นิสามัญ	ซื่ึ�งผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�ดำังกล�าวสามารถูใช้สิทธุิออกเส่ยงลงคะแนินิในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ
ไดำ้ตามข้อกำาหนิดำของกฎหมาย	ในิเรื�องต�างๆ	เช�นิ	การแต�งตั�งกรรมการ	หรือการขอมติในิเรื�องอ่�นิท่�ต้องใช้เส่ยงส�วนิ
ใหญ�ของท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ดำังนิั�นิผูู้้ถู่อห่้นิรายอ่�นิอาจัไม�สามารถูรวบรวมคะแนินิเส่ยงเพื่่�อ	 ตรวจัสอบและถู�วงดำล่เรื�อง
ท่�กล่�มผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�เสนิอไดำ้	ยกเว้นิเรื�องท่�กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษััทฯกำาหนิดำให้ต้องไดำ้รับเส่ยง	3	ในิ	4	ของท่�
ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ

	 อย�างไรก็ตาม	 สัดำส�วนิการถู่อห่้นิของกล่�มครอบครัวจัรูญเอก	 ไดำ้ทยอยลดำลงเป็นิลำาดำับ	ภายหลังวันิท่�บริษััทฯ	
เสนิอขายห่้นิสามัญในิตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทยครั�งแรก	 (IPO)	 จัากเดิำมท่�ถู่อห่้นิในิสัดำส�วนิประมาณร้อยละ	
70		เป็นิร้อยละ	59.18	ณ	สิ�นิปี	2560	คงเหล่อร้อยละ	59.82	ณ	สิ�นิปี	2561	คงเหล่อร้อยละ	60.99	ณ	สิ�นิปี	2562	
และคงเหล่อร้อยละ	61.34	ณ	สิ�นิปี	2563		นิอกจัากนิ่�เพื่่�อให้บริษััทฯ	ม่ความโปร�งใสในิการบริหารจััดำการและม่ระบบ
ท่�ตรวจัสอบไดำ้	บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำโครงสร้างการจััดำการของบริษััทฯ	ซื่ึ�งประกอบดำ้วยคณะกรรมการบริษััท	และคณะ
กรรมการช่ดำย�อยต�างๆ	ทั�งคณะกรรมการตรวจัสอบ	คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	คณะกรรมการสรรหาและ
พื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	รวมถูึงคณะกรรมการบรรษััทภิบาลเพื่่�อการพื่ัฒนิาท่�ยั�งย่นิ	 โดำยคณะกรรมการแต�ละช่ดำจัะม่
การกำาหนิดำขอบเขตอำานิาจัหนิ้าท่�อย�างชัดำเจันิ	และม่กรรมการอิสระเป็นิกรรมการในิแต�ละคณะดำ้วย	

2. ความเส่่�ยงจากการใชุ้ส่ิที่ธุิของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิที่่�จะซื�อหุุ้้นส่ามัญของบริษัที่ฯ ที่่�ออกใหุ้้แก่กรรมการ
ผู้บริหุ้ารและพันักงานของบริษัที่ฯ 
	 เน่ิ�องจัากท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิไดำ้ม่มติอนิ่มัติออกและจััดำสรรใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััท	 ให้แก�
กรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิของบริษััทและบริษััทย�อย	(ESOP	WARRANT)	มาตลอดำระยะเวลา	3	ปี	เป็นิจัำานิวนิ
รวมทั�งสิ�นิ	27,150,000	หนิ�วย	**	โดำย		กรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิไดำ้รับจััดำสรรใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	และจัะสามารถู

เริ�มทยอยใช้สิทธุิในิการแปลงสภาพื่เป็นิห่้นิสามัญของบริษััทฯ	ไดำ้ตั�งแต�ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิอาย่ครบ	6	เดำ่อนิ	โดำย	ณ	
วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2562	คงเหล่อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ยังไม�ไดำ้ทำาการใช้สิทธุิ	จัำานิวนิ	21,886,485	หนิ�วย	ทั�งนิ่�หาก
ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิดำังกล�าวถููกใช้สิทธุิ	ผูู้้ถู่อห่้นิจัะไดำ้รับผู้ลกระทบต�อส�วนิแบ�งกำาไรต�อห่้นิ	และผู้ลกระทบดำ้านิสัดำส�วนิ
การถู่อห่้นิ	เม่�อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิถููกจััดำสรรทั�งหมดำและม่การใช้สิทธุิเต็มจัำานิวนิ

2.2.3 ความเส่่�ยงต้่อการลงทีุ่นในหุ้ลักที่รัพัย์ต้่างประเที่ศ
	 ไม�ม่

Knightsbridge	Collage	Sukhumvit	107
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	ไดำ้ดำำาเนิินิธุ่รกิจัตามแนิวทางการพื่ัฒนิา
อย�างยั�งย่นิของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	ทั�งมิติ	ดำ้านิสิ�งแวดำล้อม	สังคมและบรรษััท
ภิบาล	เพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการท่�ม่ค่ณภาพื่และส�งมอบสินิค้า	และบริการท่�ดำ่และตรงกับความ
ตอ้งการของลูกคา้ไปพื่รอ้มกับการพัื่ฒนิาองคก์รใหเ้ติบโตอย�างยั�งยน่ิภายใตห้ลักบรรษััท
ภิบาล	ดำ้วยความรับผู้ิดำชอบต�อสังคมและผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ยในิท่กฝ่่าย

3.1 นโยบายและเป้าหุ้มายการจัดำการดำ้านความยั�งยืน
	 นิโยบายเพื่่�อการพื่ัฒนิาท่�ยั�งย่นิของบริษััทฯ	กำาหนิดำขึ�นิโดำยพื่่จัารณาจัากวิสัยทัศนิ์	
พื่ันิธุกิจั	และกลย่ทธุ์ทางธุ่รกิจัท่�ครอบคล่มในิดำ้านิเศรษัฐกิจั	สังคม	และสิ�งแวดำล้อม	เพื่่�อ
พื่ัฒนิาการดำำาเนิินิธุ่รกิจัให้ม่แนิวทางในิการจััดำการท่�ยั�งย่นิ	 และสามารถูตอบสนิองต�อ
ความคาดำหวังของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ยท่กภาคส�วนิในิท่กกระบวนิการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	 ทั�งนิ่�
บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำนิโยบายและแนิวปฏิิบัติทางดำ้านิความยั�งย่นิ	โดำยม่สาระสำาคัญดำังนิ่�	

	 	 ม่�งมั�นิท่�จัะเป็นิบริษััทฯ	พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�เจัริญเติบโตอย�างยั�งย่นิภายใต้
	 	 หลักบรรษััทภิบาล	และการดำำาเนิินิธุ่รกิจัตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	
	 	 ม่�งพื่ัฒนิาท่กกระบวนิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัอย�างม่ความรับผู้ิดำชอบต�อสังคม	และสิ�ง
	 	 แวดำล้อม	 โดำยการบริหารจััดำการทรัพื่ยากรอย�างค่้มค�า	 และบริหารจััดำการผู้ล
	 	 กระทบทางดำ้านิสังคมและสิ�งแวดำล้อมอย�างม่ประสิทธุิภาพื่
	 	 ม่�งพื่ัฒนิาการม่ส�วนิร�วมกับผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ยในิท่กภาคส�วนิ	โดำยคำานิึงถูึงหลัก
	 	 สิทธุิมนิ่ษัยชนิ	ตามแนิวทางพัื่ฒนิาท่�ยั�งย่นิ

	 บริษััทฯ	 ไดำ้กำาหนิดำเป้าหมายการดำำาเนิินิการดำ้านิความยั�งย่นิ	 ท่�ครอบคล่มทั�ง
ดำ้านิเศรษัฐกิจั	 สังคม	 และสิ�งแวดำล้อมถูึงปี	 2565	 เพื่่�อเป็นิแนิวทางในิการดำำาเนิินิงานิให้
สอดำคล้องกับกลย่ทธุ์การดำำาเนิินิธุ่รกิจัและตอบสนิองต�อความคาดำหวังของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้
ส�วนิเส่ยอย�างม่ดำ่ลยภาพื่	ดัำงนิ่�

03 การขับเคลื่อนธุรกิจเพ้่อความยั่งยืน

Origin Core Value เป้าหมายความยั่งยืน 2565 การดำาเนินงาน

Optimize 
เพื่่�มผู้ลงานิยอดำเย่�ยม

โครงการท่�ส�งมอบให้ลูกค้าไดำ้รับการรับรองค่ณภาพื่ตามมาตรฐานิ
การก�อสร้าง	

ลกูค้าประเมนิิค่ณภาพื่โครงการท่�รบัมอบ	โดำยมค่ะแนินิประเมนิิไม�ตำ�ากว�าเกณฑ์์
มาตรฐานิท่�บริษััทฯกำาหนิดำ	

Responsive
พื่ร้อมปรับเปล่�ยนิฉัับไว

การบริหารจััดำการและประเมินิความเส่�ยงในิธุ่รกิจัให้อยู�ในิระดำับท่�
ยอมรับไดำ้

การประเมินิความเส่�ยงท่�สำาคัญทั�งในิมิติของเศรษัฐกิจั	 สังคมและสิ�งแวดำล้อม
ท่�เก่�ยวข้องกับการดำำาเนิินิธุ่รกิจัและม่การทบทวนิความเส่�ยงอย�างนิ้อยปีละ
ครั�งหรือเม่�อม่การเปล่�ยนิแปลงใดำๆ	 ท่�ส�งผู้ลกระทบอย�างเป็นินัิยสำาคัญต�อการ
ดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ

Innovation 
เพื่่�มค่ณค�าสรรสร้างสิ�งใหม�

พื่ัฒนิานิวัตกรรมท่�สนิับสนิ่นิการใช้ทรัพื่ยากรอย�างพื่อเพื่ียง	ลดำลง
ไม�ตำ�ากว�าร้อยละ	5	(เปรียบเท่ยบกับปีฐานิ	2563)

การใชท้รพัื่ยากรอย�างพื่อเพื่ยีงและการใชพ้ื่ลงังานิทดำแทนิ	ซื่ึ�งช�วยลดำการปล�อย
ก๊าซื่เรือนิกระจักไดำ้

Growth 
เติบใหญ�ไปพื่ร้อมกันิ

บ่คลากรไดำ้รับการพื่ัฒนิาตามแผู้นิการพื่ัฒนิาบ่คลากร พื่นิักงานิม่ชั�วโมงการฝ่ึกอบรมไม�นิ้อยกว�าเกณฑ์์มาตรฐานิ	6	ชม./คนิ	

Integrity 
ซื่่�อสัตย์ส่จัริต

พื่นิักงานิดำำาเนิินิงานิตามแนิวปฏิิบัติจัรรยาบรรณธุ่รกิจั
พื่นิกังานิในิทก่ระดัำบได้ำปฏิิบัตติามจัรรยาบรรณธุ่รกิจั	และบริษััทฯ	ไม�พื่บข้อร้อง
เรียนิดำ้านิจัรรยาบรรณธุ่รกิจั

Neat 
ร�วมกันิคิดำประณ่ตในิงานิ

โครงการท่�ไดำ้การรับรองมาตรฐานิดำ้านิสิ�งแวดำล้อม	และคำานิึงถูึงผู้ล
กระทบทางสังคม	และสิ�งแวดำล้อม

โครงการท่�ออกแบบเพื่่�อลดำการใช้พื่ลังงานิ

Service Excellence 
เต็มท่�ในิการบริการ

ความพื่ึงพื่อใจัของลูกค้าท่�เพื่่�มขึ�นิในิแต�ละปี ข้อชมเชยท่�เพื่่�มขึ�นิ	และข้อร้องเรียนิลดำลง

Teamwork 
ร�วมใจัเป็นิหนิึ�งเดำ่ยว

อัตราความผูู้กพื่ันิของพื่นิักงานิท่�เพื่่�มขึ�นิในิแต�ละปี การประเมินิความผูู้กพื่นิักงานิและอัตราการลาออกท่�ลดำลงในิแต�ละปี
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3.1.1 แนวที่างการพััฒนาดำ้านความยั�งยืน
	 บริษััทฯ	ไดำ้นิำาเป้าหมายการพื่ัฒนิาความยั�งย่นิของสหประชาชาติ	(UN	SDGs)	มาประย่กต์กับวิสัยทัศนิ์	พัื่นิธุกิจั	และค�านิิยมขององค์กร	เพื่่�อใช้เป็นิแนิวทางในิการกำาหนิดำขอบเขตของประเด็ำนิหลักดำ้านิความยั�งย่นิ	ซื่ึ�งเป็นิส�วนิหนิึ�งของ
การกำาหนิดำกลย่ทธุ์การดำำาเนิินิธุ่รกิจั	และพื่ัฒนิาองค์กรไปสู�เป้าหมายในิการพื่ัฒนิาอย�างยั�งย่นิ	ครอบคล่มทั�ง	3	มิติ	ไดำ้แก�	มิติเศรษัฐกิจั	มิติสังคม	และมิติสิ�งแวดำล้อม

ประเด็น SDGs ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ�งแวดล้อม

การม่สุ่ขภาวะในการดำำาเรงชุ่วิต้และ
ส่่งเส่ริมความเป็นอยู่ที่่�ดำ่ 

ลูกค้า
พื่นิักงานิ
พื่ันิธุมิตร

-	การดำูแลส่ขภาวะอนิามัย
และความปลอดำภัยในิการ
ทำางานิของพื่นิักงานิและ
แรงงานิ
-การออกแบบโดำยคำานิึง
ถูึงค่ณภาพื่ช่วิตและความ
ปลอดำภัยของลูกค้าท่�พื่ัก
อาศัย

การไดำ้รับการศึกษาที่่�ม่คุณภาพั
อย่างเที่่าเที่่ยม และส่นับส่นุน

โอกาส่ในการเรียนรู้

ลูกค้า
พื่นิักงานิ
พื่ันิธุมิตร
ช่มชนิ

-	การพื่ัฒนิาทรัพื่ยากร
มนิ่ษัย์	และการฝ่ึกอบรม
พื่ัฒนิาศักยภาพื่ในิองค์กร
-	สนิับสนิ่นิโอกาสทางการ
ศึกษัาให้แก�ผูู้้ดำ้อยโอกาส

การบริหุ้ารจัดำการในการใชุ้
ที่รัพัยากรและสุ่ขอนามัยที่่�ดำ่

ลูกค้า
พื่ันิธุมิตร
ช่มชนิ

-	การบริหารจััดำการ
ทรัพื่ยากรสิ�งแวดำล้อม	

การเต้ิบโต้ที่างเศรษฐกิจที่่� 
ครอบคลุมการจ้างงาน

ที่่�ม่ผลิต้ภาพั

ผูู้้ถู่อห่้นิ
ลูกค้า
พื่นิักงานิ
พื่ันิธุมิตร
ช่มชนิ

-	ส�งเสริมการจั้าง
งานิ	และสนิับสนิ่นิผู้ล
ตอบแทนิท่�เป็นิธุรรม
-	ผู้ลตอบแทนิจัากการ
เติบโตของบริษััทฯ

ประเด็น SDGs ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ�งแวดล้อม

โครงส่ร้างพั้�นฐานที่่� ส่่งเส่ริมการ
พัฒันาอตุ้ส่าหุ้กรรมและนวัต้กรรม

อย่างยั�งยืน 

ลูกค้า
พื่นิักงานิ
พื่ันิธุมิตร
ช่มชนิ

-	การพื่ัฒนิาสินิค้า	
บริการ	และนิวัตกรรม

-	การใช้ทรัพื่ยากรท่�เป็นิ
มิตรกับสิ�งแวดำล้อม

 ที่ำาใหุ้้เมืองและการต้ั�งถูิ�นฐาน
ของมนุษย์ม่ ความปลอดำภัย และ

พััฒนาอย่างยั�งยืน

ลูกค้า
พื่นิักงานิ
พื่ันิธุมิตร
ช่มชนิ

-	การพื่ัฒนิาโครงการโดำย
คำานิึงถูึงพื่่�นิท่�ส่เขียวให้แก�
ช่มชนิ
-	การพื่ัฒนิาช่มชนิและ
สังคมอย�างยั�งย่นิ

-	การจััดำการมลพื่่ษัและของ
เส่ยในิช่มชนิ

 

การผลิต้และการบริโภคที่่�ยั�งยืน

ลูกค้า
พื่นิักงานิ
พื่ันิธุมิตร
ช่มชนิ

-	การจััดำซื่่�อจััดำจั้าง
-	การบริหารห�วงโซื่�
ค่ณค�า

ส่่งเส่ริมส่ังคมที่่�ส่งบสุ่ขและเข้าถูึง
ความยุต้ิธุรรมไดำ้ในทีุ่กระดำับ

ลูกค้า
พื่นิักงานิ
พื่ันิธุมิตร
ช่มชนิ
ผูู้้ถู่อห่้นิ

-	การต�อต้านิท่จัริต
คอรัปชั�นิ
-	การปฏิิบัติอย�างเป็นิ
ธุรรมและเท�าเท่ยม	
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3.1.2 ประเดำ็นส่ำาคัญดำ้านความยั�งยืน
	 บริษััทฯ	รวบรวมและกำาหนิดำประเดำ็นิดำ้านิการพื่ัฒนิาอย�างยั�งย่นิท่�ม่ความสัมพื่ันิธุ์กับการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	ประกอบกับ	การพื่่จัารณาบริบทดำ้านิการม่ส�วนิร�วมกับผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ย	และการประเมินิความเส่�ยงท่�อาจัส�งผู้ลกระทบต�อธุ่รกิจั	
โดำยการสำารวจัความคิดำเห็นิ	เพื่่�อนิำาผู้ลจัากข้อเสนิอแนิะมาวิเคราะห์	การจััดำลำาดัำบความสำาคัญของประเดำ็นิดำ้านิการพัื่ฒนิาอย�างยั�งย่นิ	

ขั�นต้อนการประเมินประเดำ็นส่ำาคัญดำ้านความยั�งยืน

ขั�นที่่� 1 ระบุประเดำ็นความยั�งยืน
พื่่จัารณาจัากกรอบรายงานิมาตรฐานิสากล	GRI	ร�วมกับประเดำ็นิท่�เก่�ยวข้องกับลักษัณะการประกอบธุ่รกิจัประเภท
อสังหาริมทรัพื่ย์และก�อสร้างของบริษััทฯ	และรวบรวมประเด็ำนิจัากการดำำาเนิินิงานิร�วมกับผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ยในิแต�ละ
กล่�มท่�ม่ความเก่�ยวข้องกับบริษััทฯ

ข้ั�นทุ่� 2 การจัดิลำาดิับัประเดิ็นทุ่�สำาคัญ
ระบ่ประเดำ็นิสำาคัญดำ้านิความยั�งย่นิท่�ไดำ้จัากการม่ส�วนิร�วมของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ย	และจััดำลำาดำับความสำาคัญในิแต�ละ
ประเดำ็นิ	โดำยพื่่จัารณาจัากประเดำ็นิท่�ม่ผู้ลกระทบต�อการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ

ขั�นที่่� 3 การต้รวจส่อบประเดำ็น
นิำาเสนิอผู้ลการจััดำลำาดำับประเดำ็นิท่�ม่ความสำาคัญต�อคณะกรรมการดำ้านิความยั�งย่นิ	ท่�เป็นิผูู้้บริหารระดัำบสูงของบริ
ษััทฯ	เพื่่�อพื่่จัารณาตรวจัสอบประเดำ็นิท่�ม่ความสำาคัญต�อผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ยให้ม่ความนิ�าเช่�อถู่อ	และเป็นิแนิวทางในิ
การดำำาเนิินิงานิดำ้านิความยั�งย่นิขององค์กร

ขั�นที่่� 4  การที่บที่วน
ทบทวนิเนิ่�อหาการรายงานิดำ้านิความยั�งย่นิ	หลังการเปิดำเผู้ยข้อมูลอย�างต�อเน่ิ�อง	เพื่่�อตรวจัสอบความเหมาะสมของ
เนิ่�อหาท่�เปิดำเผู้ย	และปรับปร่งนิโยบาย	ประเดำ็นิท่�ม่ความสำาคัญต�อการพัื่ฒนิาองค์กรอย�างยั�งย่นิ

ประเดำ็นส่ำาคัญดำ้านความยั�งยืน

ประเด็นที่มีผลกระทบต�อเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม

การบร�หารจัดการทรัพยากรและสิ�งแวดล�อม

การจัดการมลพ�ษและของเสีย

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และการฝ�กอบรม

การจ�างงานและปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม

การพัฒนาสินค�าและบร�การ

การพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาชุมชนและสังคม

การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน

การจัดซื้อจัดจ�าง

การบร�หารห�วงโซ�คุณค�า

ผลตอบแทนจากการเติบโตของบร�ษัท
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3.2  การจัดำการผลกระที่บต้่อผู้ม่ส่่วนไดำ้ส่่วนเส่่ยในหุ้่วงโซ่คุณค่าของธุุรกิจ
3.2.1 หุ้่วงโซ่คุณค่าของธุุรกิจ 
	 บริษััทฯ	ดำำาเนิินิธุ่รกิจัทางดำ้านิการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขายและให้บริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับอสังหาริมทรัพื่ย์ครบวงจัร	โดำยม่ห�วงโซื่�ค่ณค�าของธุ่รกิจั	ดำังนิ่�

ห่วงโซ่่คุณค่า กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง

1.การจัดำหุ้าที่่�ดำินและ
แหุ้ล่งเงินทีุ่น

	 •		จััดำหาทำาเลท่�ม่ศักยภาพื่	ไม�ม่ปัญหาดำ้านิคดำ่ความ	
	 •		จััดำซื่่�อจััดำจั้าง	เจัรจัาซื่่�อขายโปร�งใส	
	 •		กำาหนิดำกล่�มลูกค้า	และวิเคราะห์คู�แข�ง
	 •		จััดำเตรียมแหล�งเงินิท่นิ

	 •		พื่นิักงานิ
	 •		เจั้าของท่�ดำินิ
	 •		ช่มชนิ

2.การออกแบบโครงการ    	 •		การออกแบบพื่่�นิท่�โครงการ
	 •		การออกแบบอาคารให้ตรงกับความต้องการของผูู้้บริโภค
													โดำยยึดำหลัก	Human	Centric
	 •		การออกแบบพื่่�นิท่�ส�วนิกลางและทิวทัศนิ์โดำยรอบ
	 •		การคัดำสรรวัสดำ่ในิการก�อสร้างท่�ม่ค่ณภาพื่
	 •		การขออนิ่ญาตก�อสร้างท่�ถููกต้องตามกฏิหมาย

	 •		พื่นิักงานิ
	 •		คู�ค้า
	 •		หนิ�วยงานิภาครัฐ

3.การจัดำซื�อจัดำจ้าง 	 •		คัดำเล่อกผูู้้รับเหมาอย�างเป็นิธุรรม
	 •		จััดำหาสินิค้าท่�ม่ค่ณภาพื่สูงจัากผูู้้ผู้ลิตหลายราย

	 •		พื่นิักงานิ
	 •		คู�ค้า

4.การขายและการต้ลาดำ 	 •		การให้ข้อมูลชัดำเจันิแก�ลูกค้า	
	 •		การดำูแลรักษัาข้อมูลของลูกค้า	
	 •		การสำารวจัความพื่ึงพื่อใจั	
	 •		เครื�องม่อท่�ใช้ในิการส่�อสารการตลาดำ
	 •		กิจักรรมส�งเสริมการขายและการตลาดำ

	 •		ลูกค้า
	 •		พื่นิักงานิ
	 •		สถูาบันิการเงินิ
	 •		คู�ค้า

ห่วงโซ่่คุณค่า กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง

5.การก่อส่ร้าง 	 •		ม่เกณฑ์์คัดำเล่อกผูู้้รับเหมา	ม่กระบวนิการจััดำซื่่�อจััดำจั้างท่�เป็นิธุรรม	
	 •		คัดำสรรวัสดำ่ในิการก�อสร้างท่�ม่ค่ณภาพื่
	 •		ควบค่มการก�อสร้าง	และตรวจัสอบชิ�นิงานิให้ไดำ้มาตรฐานิ
	 •		ดำูแลดำ้านิสภาวะแวดำล้อมให้แก�ช่มชนิ		ไม�กระทบต�อช่มชนิรอบข้าง
	 •		การใช้ทรัพื่ยากรอย�างค่้มค�า	ลดำปริมาณการปล�อยมลภาวะ
													การทิ�งของเส่ยจัากการก�อสร้างทั�งทางตรงทางอ้อม	
	 •		ปฏิิบัติตามระเบ่ยบราชการ	
	 •		ดำูแลรับเรื�องร้องเรียนิ

	 •		พื่นิักงานิ
	 •		คู�ค้า
	 •		ช่มชนิ
	 •		หนิ�วยงานิภาครัฐ	

6.การส่่งมอบ
และการโอนกรรมส่ิที่ธุิ�

	 •		อำานิวยความสะดำวกดำ้านิการซื่่�อขาย	ขอสินิเช่�อ
	 •		การตรวจัรับ	และแก้ไขงานิ	การโอนิกรรมสิทธุิ์

	 •		ลูกค้า	
	 •		พื่นิักงานิ
	 •		หนิ�วยงานิภาครัฐ
	 •		สถูาบันิการเงินิ

7.บริการหุ้ลังการขาย 	 •		นิิติบ่คคล
	 •		การสร้างความสัมพื่ันิธุ์กับลูกค้า	(CRM)	
	 •		ดำูแลรับเรื�องร้องเรียนิผู้�านิทางออฟัไลนิ์และออนิไลนิ์	
													(Call	Center)

	 •		ลูกบ้านิ	
	 •		พื่นิักงานิ
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3.2.2 การวิเคราะหุ้์ผู้ม่ส่่วนไดำ้ส่่วนเส่่ยในหุ้่วงโซ่คุณค่าของธุุรกิจ 
	 จัากประเดำ็นิท่�เก่�ยวข้องกับกระบวนิการในิการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	บริษััทฯ	ไดำ้จััดำกล่�มผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยทั�งภายในิและภายนิอก	เพื่่�อพื่่จัารณาประเมินิระดำับความสำาคัญของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ย	และผู้ลกระทบต�อบริษััทฯ	ทั�งทางตรงและทางอ้อม	
และกำาหนิดำเป็นิแนิวปฏิิบัติในิการตอบสนิองความความคาดำหวังและสร้างการม่ส�วนิร�วมของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ยในิแต�ละกล่�ม	ดำังนิ่�

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร

การตอบสนอง
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผูู้้ถู่อห่้นิ
•		ผู้ลการดำำาเนิินิงานิท่�เติบโตอย�าง
ต�อเนิ่�อง
•		ผู้ลตอบแทนิจัากการลงท่นิ
•		บริหารงานิดำ้วยหลักธุรรมาภิบาล	
สามารถูตรวจัสอบไดำ้

•		รายงานิประจัำาปี
•		การประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ
•		การพื่บนิักวิเคราะห์และนิักลงท่นิ

•		การจั�ายผู้ลตอบแทนิท่�เหมาะสม
•		เปิดำเผู้ยข้อมูลทางธุ่รกิจัอย�างครบถู้วนิ	
โปร�งใส	
•		ปฏิิบัติต�อผูู้้ถู่อห่้นิอย�างเท�าเท่ยม
•		ยึดำหลักธุรรมาภิบาล

ลูกค้า •		ผู้ลิตสินิค้าและบริการท่�ม่ค่ณภาพื่ในิ
ราคาท่�เหมาะสม
•		สร้างความพื่ึงพื่อใจั	บริหารจััดำการข้อ
ร้องเรียนิอย�างรวดำเร็ว	และม่ค่ณภาพื่
•		เคารพื่สิทธุิของผูู้้บริโภค

•		www.origin.co.th
•		FB	:	Origin	Property
•		Call	Center:	02	0300000
•		App	:	Origin	Connect
•		CRM	และแบบสำารวจัความคิดำเห็นิ

•		ให้ความสำาคัญและรับผู้ิดำชอบต�อการ
พื่ัฒนิาสินิค้าและบริการให้ม่มาตรฐานิ	ดำ้วย
การพื่ัฒนิาค่ณภาพื่และปรับปร่งปริการ
ดำ้วยความรวดำเร็ว	
•		รักษัาความลับของลูกค้า

พื่นิักงานิ •		ความเท�าเท่ยมและสิทธุิขั�นิพื่่�นิฐานิ
•		สวัสดำิการและค�าตอบแทนิท่�เหมาะสม
•		การพื่ัฒนิาทักษัะการเรียนิรู้
•		ความมั�นิคงและความก้าวหนิ้าในิอาช่พื่

•		www.origin.co.th
•		FB	:	Origin	Careers
•		ระบบ	MyOrigin
•		แบบสำารวจัความคิดำเห็นิพื่นิักงานิ
•		กิจักรรมสร้างการม่ส�วนิร�วม

•		ดำูแลและปฏิิบัติอย�างเท�าเท่ยม
•	สนิับสนิ่นิศักยภาพื่การทำางานิ	อัตราค�า
ตอบแทนิ	สวัสดำิการ	การแต�งตั�ง	และโยก
ย้ายอย�างเป็นิธุรรม	
•		กำากับดำูแลเร่�องความปลอดำภัย	และส่ข
อนิามัยในิสถูานิท่�ทำางานิ

คู�ค้า •		การจััดำซื่่�อจััดำจั้างท่�เป็นิธุรรม	และการ
ปฏิิบัติอย�างเท�าเท่ยม
•		ให้ผู้ลตอบแทนิท่�เหมาะสม	ย่ติธุรรม
•		ปฏิิบัติงานิตรงตามสัญญา
•		สร้างความร�วมม่อในิการพื่ัฒนิาธุ่รกิจั
•		ส่ขอนิามัย	และความปลอดำภัยในิการ
ทำางานิ
•		การเคารพื่ในิสิทธุิมนิ่ษัยชนิ

•		การเปิดำรับข้อร้องเรียนิ
•		ประเมินิความพื่ึงพื่อใจั
•		Supplier	Engagement	และ
กิจักรรมเสริมความสัมพื่ันิธุ์
•		การอบรมและแบ�งปันิความรู้
•		www.origin.co.th
•		Supplier’s	code	of	conduct

•		ปฏิิบัติตามกรอบการจััดำซื่่�อจััดำจั้างและ
บริการอย�างส่จัริต	
•		ปฏิิบัติต�อคู�ค้าตามหลักกการกำากับดำูแล
กิจัการท่�ดำ่	
•		กำาหนิดำแผู้นิธุ่รกิจัร�วมกันิ
•		แบ�งปันิองค์ความรู้

ช่มชนิ •		ม่ความรับผู้ิดำชอบต�อสังคมและสิ�ง
แวดำล้อม
•		การป้องกันิผู้ลกระทบจัากการดำำาเนิินิ
ธุ่รกิจั	เช�นิ	การก�อสร้าง	เส่ยง	ฝ่่่นิ

•		กิจักรรมช่มชนิสัมพื่ันิธุ์
•		แบบสำารวจัความคิดำเห็นิ
•		www.origin.co.th

•		สนิับสนิ่นิกิจักรรมพื่ัฒนิาค่ณภาพื่ช่วิต
ท่�เสริมสร้างค่ณภาพื่	อาช่วอนิามัยให้กับ
สังคม	และสิ�งแวดำล้อม	
•		ม่ความรับผู้ิดำชอบต�อสภาพื่แวดำล้อมของ
ช่มชนิและสังคม	
•		สำารวจัความต้องการ	ความพื่ึงพื่อใจั	และ
ผู้ลกระทบของช่มชนิ

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร

การตอบสนอง
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู�แข�ง
•		การแข�งขันิท่�เป็นิธุรรม •		www.origin.co.th 

•		FB	:	Origin	Property
•		Call	Center	:	02	0300000

•		ประพื่ฤติตามกรอบกติกาการแข�งขันิท่�ดำ่	
•		ดำำาเนิินิการแข�งขันิอย�างเป็นิธุรรม

เจั้าหนิ่� •		ชำาระหนิ่�ค่นิตรงตามกำาหนิดำเวลา
•		ปฏิิบัติตามเงื�อนิไขต�างๆอย�าง
เคร�งครัดำ

•		www.origin.co.th
•		FB	:	Origin	Property
•		Call	Center	:	02	0300000
•		สัญญาและเงื�อนิไขการชำาระหนิ่�

•	ปฏิิบัติตามสัญญาและกฎหมายท่�
เก่�ยวข้องในิการชำาระหนิ่�

หนิ�วยงานิ
ราชการ

•		การปฏิิบัติตามกฎหมาย	
•		การเปิดำเผู้ยข้อมูลท่�โปร�งใส	สามารถู
ตรวจัสอบไดำ้

•		รายงานิประจัำาปี
•		รายงานิมาตรการผู้ลกระทบสิ�ง
แวดำล้อม
•		www.origin.co.th

•		การปฏิิบัติตามกฎหมาย	ระเบ่ยบและข้อ
บังคับต�างๆท่�เก่�ยวข้องกับการดำำาเนิินิธุ่รกิจั



96Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

3.3 การจัดำการดำ้านความยั�งยืนในมิต้ิส่ิ�งแวดำล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติ้ดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม
	 บริษััทฯ	กำาหนิดำนิโยบายและแนิวปฏิิบัติในิการอนิ่รักษั์พื่ลังงานิและรักษัาสิ�งแวดำล้อมเป็นิส�วนิหนึิ�งในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัตั�งแต�	 กระบวนิการจััดำหาท่�ดำินิ	 กระบวนิการออกแบบโครงการ	 กระบวนิการจััดำซื่่�อจััดำจั้าง	 กระบวนิการก�อสร้างและ
พื่ัฒนิาโครงการ		รวมถึูง	กระบวนิการบริหารโครงการนิิติบ่คคลท่�บริษััทฯให้บริการ	เพื่่�อให้มั�นิใจัว�าในิท่กกระบวนิการม่การบริหารและใช้ทรัพื่ยากรอย�างค่้มค�า	และไม�ก�อให้เกิดำผู้ลกระทบต�อสิ�งแวดำล้อม

•	 	 ดำำาเนิินิการและบริหารจััดำการทรัพื่ยากร	พื่ลังงานิ	ควบคู�ไปกับการดำูแลรักษัา

สภาพื่ภูมิอากาศและสิ�งแวดำล้อมในิท่กขั�นิตอนิของการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	 ให้สอดำคล้อง

ตามกฎหมายและข้อกำาหนิดำอ่�นิๆ	ท่�เก่�ยวข้องอย�างเคร�งครัดำ

•		กำาหนิดำวัตถู่ประสงค์	เป้าหมายการบริหารจััดำการทรัพื่ยากร	พื่ลังงานิ	ของเส่ย	

การดูำแลสภาพื่ภูมิอากาศและสิ�งแวดำล้อม	 ให้เหมาะสมกับปริมาณท่ใช้	 โดำยม่�งเนิ้นิ

การลดำปริมาณการใช้ทรัพื่ยากรให้เกิดำการใช้อย�างค่้มค�า	 เพื่่�อลดำผู้ลกระทบต�อ

สิ�งแวดำล้อม	

•		กำาหนิดำให้การบริหารจััดำการทรัพื่ยากร	พื่ลังงานิ	สาธุารณูปโภค	และสิ�งแวดำล้อม	

เป็นิหนิ้าท่�รับผิู้ดำชอบของผูู้้บริหารและพื่นัิกงานิของบริษััทฯ	ท่กระดำับ	ท่�จัะให้ความ

ร�วมม่อในิการปฏิิบัติตามมาตรการท่�กำาหนิดำ

•		สร้างความตระหนัิกรู้เรื�องการบริหารจััดำการทรัพื่ยากร	พื่ลังงานิ	สาธุารณูปโภค	

และสิ�งแวดำล้อม	 โดำยส่�อสารให้พื่นัิกงานิและผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ยเกิดำความเข้าใจั	 และ

ปฏิิบัติไดำ้อย�างถููกต้องการดำูแล	รักษัาค่ณภาพื่สิ�งแวดำล้อม	

•	 	 ให้การสนิับสน่ินิท่�จัำาเป็นิ	ตลอดำจันิจััดำสรรบ่คลากร	งบประมาณ	 เวลา	การฝ่ึก

อบรม	 และสนิับสนิ่นิการม่ส�วนิร�วมในิการนิำาเสนิอข้อคิดำเห็นิของพื่นิักงานิท่�เป็นิ

ประโยชนิ์	 เพื่่�อพื่ัฒนิาการบริหารจััดำการดำ้านิทรัพื่ยากร	พื่ลังงานิ	สาธุารณูปโภค	

รวมไปถูึงการดำูแลสภาพื่ภูมิอากาศ	และสิ�งแวดำล้อม

•	 	 ม่� งมั�นิพัื่ฒนิาองค์ความรู้ดำ้านิการอนิ่ รักษั์สิ� ง แวดำล้อม	 พื่ลังงานิ	 และ

ทรัพื่ยากรธุรรมชาติ	 เพื่่�อสร้างนิวัตกรรมท่�เป็นิประโยชนิ์ต�อการดำำาเนิินิธุ่รกิจัขอ

งบริษััทฯ

•	 	 ม่แนิวทางในิการจััดำการระบบนิิเวศและความหลากหลายทางช่วภาพื่	 ถููกต้อง

ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ตรงตามเจัตจัำานิงค์ในิการรับผู้ิดำชอบต�อสังคม	ช่มชนิ	และ

สิ�งแวดำล้อม

•	 	 ม่การประเมินิผู้ลกระทบต�อสิ�งแวดำล้อม	 และรายงานิความเส่�ยงท่�เก่�ยวกับระบบ

นิิเวศและความหลากหลายทางช่วภาพื่	ดำ้วยกระบวนิการท่�เหมาะสมก�อนิ	 ระหว�าง	

และหลังการพื่ัฒนิาโครงการตามท่�กฎหมายกำาหนิดำ

•		ม่การสำารวจัและศึกษัาระบบนิิเวศวิทยา	ดำูแล	อนิ่รักษั์พื่ันิธุ่์ ไม้	พื่ันิธุ่์สัตว์	ในิระบบ

นิิเวศบริเวณพื่่�นิท่�โดำยรอบของการก�อสร้าง	 และดำำาเนิินิการบริหารจััดำการตาม

มาตรการ	Mitigation	Hierarchy	ท่�สนิับสนิ่นิการหล่กเล่�ยง	ลดำการเกิดำ	ฟั้�นิฟัูและ

ชดำเชย	เม่�อดำำาเนิินิธุ่รกิจัในิบริเวณพื่่�นิท่�ท่�ม่ความหลากหลายทางช่วภาพื่

•		ม่การเล่อกใช้วัสดำ่หรืออ่ปกรณ์ในิการก�อสร้างท่�มาจัากแหล�งผู้ลิตท่�ถููกต้องตาม

กฎหมาย	ไม�มาจัากพื่่�นิท่�ท่�ม่ประเดำ็นิดำ้านิความหลากหลายทางช่วภาพื่	และลดำการ

ก�อให้เกิดำก๊าซื่เรือนิกระจัก

•		จััดำให้ม่มาตรการดูำแลการจััดำการสิ�งแวดำล้อม	ความหลากหลายทางช่วภาพื่	และ

ระบบนิิเวศ	 เพื่่�อลดำผู้ลกระทบเชิงลบต�อสิ�งแวดำล้อมในิท่กกระบวนิการพื่ัฒนิาและ

ดำำาเนิินิธุ่รกิจั

•		ส�งเสริมให้พื่นิักงานิ	และผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยตระหนัิกถูึงผู้ลกระทบดำ้านินิิเวศวิทยา	และ

ความหลากหลายทางช่วภาพื่จัากการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	และปลูกจัิตสำานิึกให้พื่นิักงานิม่

ส�วนิร�วมแสดำงความรับผู้ิดำชอบในิขอบเขตท่�พื่ึงกระทำาไดำ้

•		เปิดำเผู้ย	และส่�อสารเรื�องการจััดำการระบบนิิเวศและความหลากหลายทางช่วภาพื่	

รวมทั�งมาตรการปฏิิบัติ	 ต�อผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ย	 รวมถึูงส่�อสารช�องทางการแจั้ง

เบาะแสและการร้องเรียนิให้กับช่มชนิ	 และสังคมอย�างชัดำเจันิ	 ในิกรณ่พื่บเห็นิการ

ดำำาเนิินิงานิท่�อาจัก�อให้เกิดำการทำาลายระบบนิิเวศและความหลากหลายทางช่วภาพื่

•	 	 ม่�งมั�นิประกอบธุ่รกิจัอย�างม่จัริยธุรรม	 และม่ความรับผู้ิดำชอบต�อสังคม	 ช่มชนิ	

และสิ�งแวดำล้อม

•	 	 สนิับสนิ่นิการม่ส�วนิร�วมและพัื่ฒนิาความเข้มแข็งของช่มชนิ	 และสังคม	 ให้ม่

ค่ณภาพื่ช่วิตท่�ดำ่

•		ส�งเสริมกิจักรรมท่�สร้างประโยชนิ์ต�อสังคม	ช่มชนิ	และสิ�งแวดำล้อมในิระยะยาว	โดำย

สอดำคล้องกับการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	

•	 	 สนิับสนิ่นิการอนิ่รักษั์และฟั้�นิฟัูค่ณภาพื่สิ�งแวดำล้อม	 เพื่่�อสร้างความสมดำ่ลทาง

ธุรรมชาติ

แนวปฏิิบัติ้การจัดำการที่รัพัยากรธุรรมชุาต้ิ
พัลังงาน ของเส่่ย และส่ภาพัแวดำล้อม

แนวปฏิิบัต้ิการจัดำการระบบนิเวศ
และความหุ้ลากหุ้ลายที่างชุ่วภาพั

แนวปฏิิบัต้ิการดำูแลและการพััฒนาส่ังคม
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

3.3.2. เป้าหุ้มายการดำำาเนินการดำ้านส่ิ�งแวดำล้อมและผลการดำำาเนินงาน
	 ในิปี	2563-2565	บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำแผู้นิการบริหารจััดำการทรัพื่ยากร	พื่ลังงานิ	และสภาพื่แวดำล้อม	ให้เป็นิส�วนิหนิึ�งของการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	ครอบคล่มท่กกระบวนิการดำำาเนิินิงานิธุ่รกิจั	ตั�งแต�การออกแบบ	จััดำซื่่�อ	ก�อสร้าง	ไปจันิถูึงการ
พื่ัฒนิาสินิค้าและบริการ	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำเป้าหมายดำ้านิสิ�งแวดำล้อม	โดำยการลดำปริมาณการใช้พื่ลังงานิ	นิำ�า	การจััดำการของเส่ย	และการปล�อยก๊าซื่เรือนิกระจักจัากกระบวนิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัลง	ร้อยละ	5	ภายในิระยะเวลา	3	ปี	 เม่�อ
เท่ยบกับปีฐานิในิปี	2563

3.3.2.1  การจัดำการพัลังงาน
	 พื่ลังงานิไฟัฟั้าเป็นิทรัพื่ยากรท่�ม่ความสำาคัญในิกระบวนิการดำำาเนิินิ
ธุ่รกิจัของบริษััทฯ	 เพื่่�อลดำการใช้พื่ลังงานิในิองค์กร	 และนิำาไปสู�การพื่ัฒนิา
องค์กรอย�างยั�งย่นิ	บริษััทฯ	ไดำ้ออกแบบอาคารและโครงการให้สอดำคล้องกับ
สภาพื่แวดำล้อม	 โดำยพื่ึ�งพื่าแสงและลมจัากธุรรมชาติในิพื่่�นิท่�ส�วนิกลางของ
โครงการ	 และเล่อกใช้วัสดำ่ทดำแทนิพื่ลังงานิ	 เพื่่�อส�งเสริมการประหยัดำการใช้
พื่ลังงานิไฟัฟั้า	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ไดำ้ตั�งเป้าหมายในิการลดำการใช้พื่ลังงานิให้ ไดำ้
ร้อยละ	 5	ภายในิปี	 2565	 เท่ยบกับปีฐานิในิปี	 2563	 ซื่ึ�งเป้าหมายดัำงกล�าว
ไดำ้ครอบคล่มการดำำาเนิินิงานิของสำานิักงานิใหญ�	บมจั.ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	
สำานิักงานิบริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ	และสำานัิกงานิขายท่�เปิดำบริการ
ในิปี	2563	จัำานิวนิ	21	แห�ง	ไดำ้แก�

	 บริษััทฯ	 บริหารจััดำการพื่ลังงานิอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	ทั�งระบบไฟัแสง
สว�าง	 และระบบปรับอากาศ	 โดำยติดำตั�งและบำาร่งรักษัาอ่ปกรณ์ควบค่มการ
ทำางานิของระบบไฟัฟั้าท่�เก่�ยวข้อง	โดำยในิปี	2563	บริษััทฯ	ใช้พื่ลังงานิไฟัฟั้า
รวม	2,033,595.40	กิโลวัตต์-ชั�วโมง

	 บริษััทฯ	ให้ความสำาคัญกับผู้ลิตภัณฑ์์ดำ้านิค่ณภาพื่	ความปลอดำภัย	และ
สิ�งแวดำล้อม	โดำยสนิับสนิ่นิเล่อกใช้วัสดำ่ท่�เป็นิมิตรกับสิ�งแวดำล้อม	ซื่ึ�งเป็นิหนิึ�งในิ
แนิวทางท่�บริษััทฯ	ใช้ ในิการพื่ัฒนิาประสิทธุิภาพื่การใช้พื่ลังงานิขององค์กร	
โดำยในิปี	2563	บริษััทฯ	ไดำ้ทำาการจััดำซื่่�อผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เป็นิมิตรกับสิ�งแวดำล้อม	
และประหยัดำพื่ลังงานิ	 ใช้ ในิโครงการ	 เช�นิ	 เครื�องปรับอากาศท่�ประหยัดำ
พื่ลังงานิดำ้วยระบบอินิเวอร์เตอร์	และใช้สารทำาความเย็นิท่�ม่ประสิทธุิภาพื่สูง	
ไม�ทำาลายโอโซื่นิ	และลดำภาวะเรือนิกระจัก	จัำานิวนิทั�งสิ�นิ	9,032	เครื�อง	

	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	The	Origin	พื่หลฯ-สะพื่านิใหม�	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	The	Origin	รามอินิทรา	83	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	The	Origin	ส่ขุมวิท	105	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	The	Origin	ลาดำพื่ร้าว	15	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	The	Origin	รามคำาแหง	209	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	The	Origin	ลาดำพื่ร้าว	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	The	Origin	E22	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	B-Loft	Lite	Sukhumvit	107	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	B-Loft	Lite	Sukhumvit	107	A	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	Kensington	เทพื่ารักษั์	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	Knightsbridge	รามคำาแหง	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	Knightsbridge	Collage	107	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	District	Rayong	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	Hampton	Sriracha	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	Knightsbridge	พื่หลโยธิุนิ	อินิเตอร์เชนิจั์	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ระราม	4	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ราชเทวี	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	รัชดำา
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ญาไท	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ทองหล�อ	
	 •	 สำานิักงานิขายโครงการ	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	จัุฬา-สามย�านิ

หน่วยธุรกิจ

2563

ปริมาณการใช้
ไฟฟ้า

(กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี)
ร้อยละของการใช้
พลังงานทั�งหมด

สำานิักงานิใหญ�
บมจั.ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�

113,387.00 5.58

สำานิักงานิบ.พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ 102,237.52 5.02

สำานิักงานิขาย	21	แห�ง 1,817,970.88 89.40

ปริมาณการใชุ้ ไฟีฟี้าที่ั�งหุ้มดำ 2,033,595.40 100
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3.3.2.2  การจัดำการนำ�า
	 บริษััทฯ	 บริหารจััดำการการใช้ทรัพื่ยากรนิำ�าอย�างคำานึิงถูึงปริมาณ	
และผู้ลกระทบท่�ม่ต�อช่มชนิ	 โดำยลดำปริมาณการใช้นิำ�าอย�างม่ประสิทธิุภาพื่	
ดำ้วยการติดำตั�งส่ขภัณฑ์์ประหยัดำนิำ�า	 หรือม่อ่ปกรณ์ควบค่มการเปิดำ	ปิดำนิำ�า
อัตโนิมัติให้แก�ส่ขภัณฑ์์ภายในิโครงการ	 เช�นิ	 โถูส่ขภัณฑ์์แบบ	Dual	 Flush	
ท่�ม่ปริมาณการใช้นิำ�าไม�เกินิ	 6	 ลิตรต�อการกดำ	1	ครั�ง	 ซื่ึ�งทำาให้ประหยัดำไดำ้
ถูึงร้อยละ	 50	ต�อการใช้นิำ�าในิ	 1	ครั�ง	 นิอกจัากนิ่�ยังทำาการติดำตั�งมาตรวัดำ
นิำ�าย�อย	 เพื่่�อการบริหารจััดำการการใช้นิำ�า	 และตรวจัสอบการรั�วซึื่มของนิำ�า
บริเวณพื่่�นิท่�หลัก	 และบริเวณโดำยรอบอาคาร	รวมถูึงการสร้างบ�อหนิ�วงนิำ�า
ขนิาดำใหญ�บริเวณอาคาร	สำาหรับรองรับปริมาณนิำ�าฝ่นิก�อนิระบายสู�ระบบ
ระบายนิำ�าสาธุารณะ	 และบริษััทฯ	ม่การซื่�อมบำาร่งและตรวจัสภาพื่ของระบบ
การจั�ายนิำ�าภายในิกระบวนิการผู้ลิตให้ ไดำ้มาตรฐานิอย�างต�อเนิ่�อง	พื่ร้อมทั�ง
ม่การจััดำการนิำ�าทิ�งอย�างม่ประสิทธุิภาพื่

	 ซื่ึ�งบริษััทฯ	 ไดำ้กำาหนิดำเป้าหมายในิการบริหารจััดำการนิำ�า	 โดำยการลดำ
ปริมาณการใช้นิำ�าต�อตารางเมตร	 ร้อยละ	 5	 ภายในิปี	 2565	 ซึื่�งเป้าหมาย
ดำังกล�าวครอบคล่มการดำำาเนิินิงานิของสำานิักงานิใหญ�บมจั.ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่
เพื่อร์ต่�	สำานิักงานิบริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ	และสำานิักงานิขายท่�
เปิดำบริการในิปี	2563	จัำานิวนิ	21	แห�ง	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ม่การใช้นิำ�าประปารวม	
47,629	ลูกบาศก์เมตร

	 นิอกจัากนิ่�ในิท่กโครงการก�อสร้าง	และโครงการท่�ม่ผูู้้พื่ักอาศัย	บริษััทฯ	
ไดำ้กำาหนิดำให้ผูู้้รับเหมาก�อสร้าง	และนิิติบ่คคลต้องจััดำระบบจััดำการนิำ�าเส่ยตาม
ท่�กฎหมายกำาหนิดำ	โดำยนิำ�าทิ�งท่�ระบายออกจัากโครงการก�อสร้างจัะต้องม่การ
ตรวจัวัดำค่ณภาพื่นิำ�าตามมาตรฐานินิำ�าเส่ย	 และผู้�านิการบำาบัดำก�อนิปล�อย
ออกสู�แหล�งนิำ�าสาธุารณะ	 เช�นิ	 การติดำตั�งถูังดำักไขมันิบริเวณจัุดำล้างชำาระ	
การจััดำทำาระบบระบายนิำ�าลงสู�ท�อสาธุารณะ	ซื่ึ�งนิำ�าเส่ยท่�ผู้�านิการบำาบัดำจัะนิำา
กลับมาใช้ภายในิโครงการไดำ้ใหม�	โดำยการนิำาไปรดำต้นิไม้	ล้างพื่่�นิถูนินิ	และฉั่ดำ
ทำาความสะอาดำ	ซื่ึ�งเป็นิการเพื่่�มประสิทธุิภาพื่ของการใช้นิำ�า	และยังเป็นิการลดำ
การระบายนิำ�าจัากโครงการสู�ระบบระบายนิำ�าสาธุารณะ

3.3.2.3  การจัดำการขยะ ของเส่่ย และมลพัิษ
	 การดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	 สร้างของเส่ยและขยะมูลฝ่อยท่�มาจัาก
กระบวนิการต�างๆ	 ในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	 โดำยบริษััทฯ	 ไดำ้กำาหนิดำเป้าหมาย
การลดำปริมาณของเส่ย	 และขยะมูลฝ่อยลงร้อยละ	 5	ภายในิปี	 2565	ทั�งนิ่�	
บริษััทฯ	 ไดำ้สนิับสนิ่นิแนิวทางเรื�อง	Circular	 Living	 ลดำการใช้ทรัพื่ยากร
อย�างสิ�นิเปล่อง	ลดำการเกิดำของเส่ย	สนิับสนิ่นิการจััดำการขยะพื่ลาสติก	และ
นิำาทรัพื่ยากรมาหม่นิเวียนิใช้ซื่ำ�า	 หรือนิำาวัสด่ำท่�ผู้�านิการผู้ลิตซื่ำ�ากลับมาใช้
ใหม�อย�างม่ประสิทธิุภาพื่และยั�งย่นิ	 เช�นิ	การใช้วัสดำ่ตกแต�งพื่่�นิลวดำลายใกล้
เค่ยงวัสดำ่ธุรรมชาติประเภท	PVC	ท่�ม่ความแข็งแรง	ทนิทานิ	และช�วยลดำการ
ใช้ทรัพื่ยากร	สามารถูนิำากลับไปรีไซื่เคิลใช้ประโยชนิ์ใหม�ไดำ้อย�างค่้มค�า	 ซื่ึ�ง
แตกต�างจัากวัสดำ่ท่�ทำามาจัากธุรรมชาติ	 ท่�ต้องทำาลายทรัพื่ยากรธุรรมชาติ
และสิ�งแวดำล้อม

	 บริษััทฯ	ม่การจััดำการขยะและของเส่ยในิกระบวนิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัอย�าง
เป็นิระบบตามหลักการ	3R	(Reduce	Reuse	Recycle)	และม่ระบบการคัดำ
แยกขยะตามประเภทท่�ม่ประสิทธุิภาพื่	ควบคู�ไปกับการสร้างจัิตสำานิึกและการ
ม่ส�วนิร�วมกับผูู้้ท่�เก่�ยวข้อง	 โดำยเริ�มจัากการส�งเสริมการคัดำแยกขยะภายในิ
อาคาร	 และรณรงค์การลดำขวดำนิำ�าพื่ลาสติกในิสำานิักงานิใหญ�	 ซื่ึ�งการคัดำ
แยกประเภทขยะ	จัะสามารถูนิำาขยะบางชนิิดำกลับมาใช้ประโยชนิ์ในิดำ้านิอ่�นิไดำ้
ใหม�	ทั�งนิ่�	เพื่่�อลดำการกำาจััดำขยะดำ้วยวิธุ่การฝ่ังกลบ	นิอกจัากนิ่�	ในิระหว�างปี

บริษััทฯ	 ไดำ้ทำาการตรวจัวัดำค่ณภาพื่สิ�งแวดำล้อมในิสำานิักงานิและรอบสถูานิ
ประกอบการอย�างนิ้อยปีละ	 1	 ครั�ง	พื่บว�า	 ค�ามาตรฐานิค่ณภาพื่อากาศ	
กลิ�นิ	เส่ยง	อยู�ในิเกณฑ์์ปกติตามท่�กฎหมายกำาหนิดำ	และ	ไม�พื่บกรณ่สารเคม่
รั�วไหลจัากการดำำาเนิินิธุ่รกิจั

	 นิอกจัากนิ่�	บริษััทฯ	ยังม่แนิวทางในิการคัดำแยกขยะและลดำการผู้ลิตขยะ
มูลฝ่อยในิอาคาร	 เช�นิ	ลดำการใช้ขวดำนิำ�าดำ่�มพื่ลาสติกในิสำานิักงานิใหญ�	และ
รณรงค์การคัดำแยกขยะประเภทขวดำแก้ว	ขวดำพื่ลาสติกภายในิโครงการท่�พื่ัก
อาศัย	การนิำาขยะพื่ลาสติกและกระดำาษัไปรีไซื่เคิล	และการบริจัาคขยะหลอดำ
พื่ลาสติกเพื่่�อทำาเป็นิหมอนิให้ผูู้้ป่วย	และให้ความรู้เรื�องการย�อยเศษัอาหาร
ในิครัวเรือนิ	เพื่่�อใช้เป็นิสารบำาร่งดิำนิ	เป็นิต้นิ
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3.3.2.4  การบริหุ้ารจัดำการของเส่่ยในโครงการก่อส่ร้าง
	 บริษััทฯ	กำาหนิดำให้ผูู้้รับเหมาต้องจััดำให้ม่ถูังขยะขนิาดำใหญ�	ท่�ม่ฝ่าปิดำมิดำชิดำ	จััดำตั�งอยู�ในิบริเวณอาคารสำานิักงานิ
ควบค่มการก�อสร้าง	 และบริเวณบ้านิพื่ักของคนิงานิ	 โดำยขยะในิพื่่�นิท่�ก�อสร้างม่	 2	 ประเภท	 ค่อ	 ขยะท่�เกิดำจัากการ
ก�อสร้าง	และขยะท่�เกิดำจัากคนิงานิ	โดำยบริษััทฯ	ตั�งเป้าหมายในิการลดำปริมาณขยะท่�ต้องนิำาไปกำาจััดำ	ดำ้วยการนิำาขยะ
บางส�วนิกลับมาใช้ประโยชนิ์ใหม�	เช�นิ	เศษัเหล็ก	เศษัไม้	ซื่ึ�งขยะท่�สามารถูนิำากลับมาใช้ประโยชนิ์ ไดำ้	ท่�อยู�ในิส�วนิความ
รับผู้ิดำชอบของผูู้้รับเหมาจัะต้องนิำาออกจัากพื่่�นิท่�ทั�งหมดำเม่�อการก�อสร้างแล้วเสร็จั	 ทั�งนิ่�	 ผูู้้รับเหมาจัะต้องควบค่ม
คนิงานิให้ทิ�งขยะมูลฝ่อยลงในิถูังขยะท่�จััดำเตรียมไว้เท�านิั�นิ	 และให้หนิ�วยงานิความปลอดำภัยส่�มตรวจัเช็คการปฏิิบัติ
ตามมาตรการท่�บริษััทฯ	กำาหนิดำอย�างสมำ�าเสมอ		ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ไดำ้ม่การติดำตามผู้ลในิการปฏิิบัติงานิของผูู้้รับเหมา
อย�างต�อเนิ่�อง

3.3.2.5  การบริหุ้ารจัดำการของเส่่ยในโครงการพัักอาศัย
	 บริษััทฯ	ไดำ้เล็งเห็นิถึูงผู้ลกระทบจัากปัญหาขยะท่�เกิดำขึ�นิ	จัึงไดำ้จััดำให้ม่โครงการต้นิแบบในิดำ้านิการจััดำการขยะ	โดำยเริ�มต้นิท่�สำานิักงานิใหญ�	โดำยม่การจััดำให้คัดำแยกขยะ	รับบริจัาคขยะท่�สามารถูนิำาไปรีไซื่เคิลต�อไดำ้	เช�นิ	ฝ่าขวดำนิำ�าพื่ลาสติก	
หลอดำ	ปฏิิทินิ	และไดำ้ขยายผู้ลไปยังโครงการของบริษััทฯ	โดำยไดำ้จััดำให้ม่การคัดำแยกขยะภายในิโครงการท่�พื่ักอาศัย	เพื่่�อสร้างจัิตสำานิึกของพื่นิักงานิและลูกบ้านิในิเรื�องการคัดำแยกขยะ	
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3.3.2.5  การจัดำการเพั้�อลดำปัญหุ้าก๊าซเรือนกระจก
	 บริษััทฯ	ให้ความสำาคัญกับการจััดำการเพื่่�อลดำปัญหาก๊าซื่เรือนิกระจัก	โดำยพื่บว�ากิจักรรมของการดำำาเนิินิธุ่รกิจัท่�
ม่ปริมาณการปล�อยก๊าซื่เรือนิกระจักมากท่�ส่ดำ	ค่อ	การใช้ ไฟัฟั้าจัากเครื�องปรับอากาศในิสำานิักงานิ	และการใช้นิำ�ามันิ
เช่�อเพื่ลิงจัากยานิพื่าหนิะ	ซื่ึ�งบริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำขอบเขตการใช้ทรัพื่ยากร	พื่ลังงานิ	ท่�สร้างปฏิิกิริยาในิการปล�อยก๊าซื่
เรือนิกระจัก	ตามรายละเอ่ยดำ	ดำังนิ่�

	 1.	 ก๊าซื่เรือนิกระจักทางตรง	 ขอบเขตท่�	 1	 เป็นิก๊าซื่เรือนิกระจักท่�ม่การเผู้าไหม้เคล่�อนิท่�	 โดำยคำานิวณจัากการ
	 	 ใช้นิำ�ามันิเบนิซิื่นิและนิำ�ามันิดำ่เซื่ล	ท่�มาจัากปริมาณการเผู้าไหม้ของเช่�อเพื่ลิงในิยานิพื่าหนิะท่�เป็นิทรัพื่ย์สินิของ
	 	 บริษััทฯ	จัำานิวนิ	6	คันิ	
	 2.	 ก๊าซื่เรือนิกระจักทางอ้อม	ขอบเขตท่�	2	เป็นิก๊าซื่เรือนิกระจักท่�เกิดำจัากไฟัฟั้าท่�ถููกนิำาเข้าจัากภายนิอกเข้ามา
	 	 ใช้ภายในิบริษััทฯ	 โดำยคำานิวณจัากปริมาณการใช้พื่ลังงานิไฟัฟั้า	ครอบคล่มสำานิักงานิใหญ�	บมจั.ออริจัิ�นิ	
	 	 พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 สำานิักงานิบริษััท	พื่รีโม	 เซื่อร์วิส	 โซื่ลูชั�นิ	 จัำากัดำ	 และสำานัิกงานิขายท่�เปิดำบริการในิปี	 2563	
	 	 จัำานิวนิ	21	แห�ง

	 3.	 ก๊าซื่เรือนิกระจักทางอ้อม	ขอบเขตท่�	3	เป็นิก๊าซื่เรือนิกระจักท่�เกิดำจัากการใช้นิำ�าประปา	และกระดำาษั	A4	ภายในิ
	 	 สำานิักงานิใหญ�	บมจั.ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�ตลอดำทั�งปี	2563	จัำานิวนิ	1,070,867	แผู้�นิ

	 ในิปี	2563	บริษััทฯ	ม่ปริมาณการปล�อยก๊าซื่เรือนิกระจักทางตรง	94	 ตันิ	 (หรือกิโลกรัม)	คาร์บอนิไดำออกไซื่ดำ์
เท่ยบเท�า	ร้อยละ	8.10	และปริมาณการปล�อยก๊าซื่เรือนิกระจักทางอ้อม	1,067	ตันิ	(หรือกิโลกรัม)	คาร์บอนิไดำออกไซื่ดำ์
เท่ยบเท�า	ร้อยละ	91.90	รวม	1,161	ตันิ	(หรือกิโลกรัม)	คาร์บอนิไดำออกไซื่ดำ์เท่ยบเท�าต�อปี	โดำยผูู้้ทวนิสอบ	ค่อ	บริษััท	
บูโร	เวอริทัส	เซื่อทิฟัิเคชั�นิ	(ประเทศไทย)	จัำากัดำ

3.4 การจัดำการดำ้านความยั�งยืนในมิต้ิส่ังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติ้ดำ้านส่ังคม
	 บริษััทฯ	ม่นิโยบายดำ้านิสิทธุิมนิ่ษัยชนิ	(ดำูรายละเอ่ยดำท่�เว็บไซื่ต์บริษััท	www.origin.co.th)	โดำยยึดำมั�นิและปฏิิบัติ
ตามหลักปฏิิญญาสากลว�าดำ้วยสิทธุิมนิ่ษัยชนิ	(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	และหลักการช่�แนิะของ
สหประชาชาติว�าดำ้วยธุ่รกิจักับสิทธุิมนิ่ษัยชนิ	(The	United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	
Rights:	“UNGPs”)	โดำยให้ความสำาคัญต�อการปฏิิบัติดำ้านิแรงงานิและการเคารพื่สิทธุิมนิ่ษัยชนิอย�างเป็นิธุรรม	เท�า
เท่ยม	 และไม�เล่อกปฏิิบัติ	 ทั�งในิดำ้านิการจั้างงานิ	การจั�ายค�าตอบแทนิ	การเล่�อนิตำาแหนิ�ง	 การฝ่ึกอบรมและพื่ัฒนิา
พื่นิักงานิ	โดำยไม�แบ�งแยกความแตกต�างทางเพื่ศ	อาย่	สถูาบันิการศึกษัา	 เช่�อชาติ	 และศาสนิา	รวมทั�งสนิับสนิ่นิการ
จั้างงานิแก�กล่�มผูู้้ดำ้อยโอกาส	ไดำ้แก�	ผูู้้พื่่การ	เพื่่�อสร้างโอกาส	สร้างอาช่พื่	และรายไดำ้ท่�มั�นิคง	และเป็นิส�วนิหนิึ�งของการ
บรรล่เป้าหมายการพัื่ฒนิาท่�ยั�งย่นิ	(SDGs)	ของประเทศและโลก	นิอกจัากนิั�นิ	เพื่่�อให้พื่นิักงานิและบ่คลากรท่กคนิเกิดำ
ความรู้สึกผูู้กพื่ันิเป็นิครอบครัวเดำ่ยวกับองค์กร	

3.4.1.1 การเคารพัสิ่ที่ธุิมนุษยชุน
	 บริษััทฯ	ยึดำมั�นิ	และให้ความสำาคัญกับการเคารพื่ต�อสิทธุิมนิ่ษัยชนิในิท่กๆ	ดำ้านิ	เนิ่�องจัากบริษััทฯ	คำานิึงถูึงความ
สำาคัญของการให้ค่ณค�ากับอัตลักษัณ์ของบ่คลลแต�ละคนิ	 โดำยม่การส�งเสริมและค่้มครอบสิทธุิเสรีภาพื่	ตลอดำจันิ
ปฏิิบัติต�อกันิอย�างเสมอภาค	และต�อต้านิการกระทำาอันิเป็นิการละเมิดำสิทธิุมนิ่ษัยชนิท่กกรณ่	ไม�ว�าจัะเป็นิการกำาหนิดำ
ค่ณสมบัติของผูู้้สมัครงานิ		การสร้างจัิตสำานิึกให้กับพื่นิักงานิในิการเคารพื่สิทธุิม่นิษัยชนิของเพื่่�อนิร�วมงานิ	ไปจันิถูึง
การไม�เปิดำเผู้ยข้อมูลส�วนิบ่คคลของพื่นิักงานิหลังจัากพื่้นิสภาพื่การเป็นิพื่นิักงานิไปแล้ว

3.4.1.2  การปฏิิบัต้ิต้่อแรงงานอย่างเป็นธุรรม 
บริษััทฯ	ม่อัตราการเจัริญเติบโตอย�างรวดำเร็ว	ไม�ว�าจัะเป็นิในิดำ้านิรายไดำ้	และขนิาดำขององค์กร	แต�ก็ ไม�ละเลยท่�จัะคำานิึง
ถูึงความสำาคัญของบ่คลากร	การปฏิิบัติต�อพื่นิักงานิอย�างเป็นิธุรรมในิท่กๆดำ้านิ	 เปิดำโอกาสให้พื่นิักงานิสามารถู
แสดำงความคิดำเห็นิโดำยอิสระ	 ปราศจัากการแทรกแซื่ง	 ม่การกำาหนิดำแนิวปฏิิบัติการจั้างงานิ	การจั�ายค�าตอบแทนิ	
สวัสดำิการ	 และสิทธุิแรงงานิอย�างเท�าเท่ยมและเป็นิธุรรม	 โดำยกำาหนิดำหลักการในิการสรรหา	 คัดำเล่อกเพื่่�อว�าจั้าง
พื่นิักงานิอย�างเป็นิธุรรม

ก๊าซ่เรือนกระจกทางตรง ขอบเขต 1 ก๊าซ่เรือนกระจกทางอ้อม ขอบเขต 2 ก๊าซ่เรือนกระจกทางอ้อม ขอบเขต 3

94 1,017 50

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  = 1,161 ต้ันคาร์บอนไดำออกไซดำ์
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

3.4.2 ผลการดำำาเนินงานดำ้านส่ังคม
(1) พันักงานและแรงงาน
	 	บริษััทฯ	ม่การว�าจั้างพื่นิักงานิโดำยพื่่จัารณาถูึงค่ณสมบัติท่�เหมาะสมกับองค์กรและตำาแหนิ�งงานิ	ภายใต้แนิวคิดำ
การบริหารจััดำการทรัพื่ยากรบ่คคล	ทั�งน่ิ�บริษััทฯ	สนัิบสนิ่นิให้เกิดำการจั้างงานิอย�างเป็นิธุรรม	โดำยไม�เล่อกปฏิิบัติอันิ
ม่เหต่มาจัากความแตกต�าง	ดำ้วยการไม�กำาหนิดำค่ณสมบัติของผูู้้สมัครงานิว�าจัะเป็นิเพื่ศใดำ	เช่�อชาติใดำ	ศาสนิาใดำ	และ
ไม�สนิับสนิ่นิการบังคับใช้แรงงานิ	(Forced	Labor)		ต�อต้านิการใช้แรงงานิเดำ็ก	(Child	Labor)	และไม�ทำาธุ่รกรรมใดำๆ	
กับคู�ค้าหรือผูู้้ผู้ลิตท่�กระทำาการดำังกล�าว	และเก็บข้อมูลเฉัพื่าะบ่คคลท่กอย�างในิการสมัครงานิเป็นิความลับ

การรักษาข้อมูลส่่วนบุคคลของพันักงานิ	
	 บริษััทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการเก็บรักษัาข้อมูลส�วนิบ่คคลของผูู้้สมัครงานิ	 และพื่นิักงานิ	 ไม�ว�าจัะเป็นิพื่นิักงานิ
ปัจัจัุบันิ	 หรือพื่้นิสภาพื่การเป็นิพื่นัิกงานิไปแล้ว	 โดำยการออกระเบ่ยบและควบค่มสิทธุิ์การเข้าถึูงและเผู้ยแพื่ร�ข้อมูล
ส�วนิบ่คคลของพื่นัิกงานิ	 รวมไปถึูงการต้องไดำ้รับความยินิยอมจัากพื่นัิกงานิในิการให้บริษััทเข้าถูึงข้อมูลและความ
เป็นิส�วนิตัวต�างๆ	ท่�เป็นิสิทธุิส�วนิบ่คคลของพื่นัิกงานิ

การดำูแลพันักงานดำ้วยความเคารพัในส่ิที่ธุิมนุษยชุน และส่ร้างจิต้ส่ำานึกใหุ้้พันักงานทีุ่กคนเคารพัในส่ิที่ธิุมนุษย
ชุนของกันและกัน 
	 บริษััทฯ	 เคารพื่สิทธิุในิการแสดำงความคิดำเห็นิของพื่นัิกงานิ	 ซึื่�งครอบคล่มถึูงการม่อิสระในิการแสดำงความเห็นิ
โดำยปราศจัากการแทรกแซื่ง	การไดำ้รับข้อมูลหรือความคิดำเห็นิผู้�านิส่�อต�างๆ	รวมทั�งจััดำให้ม่ช�องทางการส่�อสารเพื่่�อ
รับฟัังความคิดำเห็นิของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ยอย�างเสรี	รวมทั�งการเล่�อนิตำาแหนิ�ง	การมอบหมายงานิ	ซื่ึ�งบริษััทฯ	จัะคัดำ
เล่อกดำ้วยความสามารถูท่�แท้จัริง	ไม�เล่อกปฏิิบัติอันิม่เหต่มาจัากความแตกต�างทางดำ้านิ	เพื่ศ	เช่�อชาติ	ศาสนิา	ฐานิะ
ทางเศรษัฐกิจั	และสังคม

กระบวนการป้องกันการละเมิดำส่ิที่ธุิมนุษยชุนภายในส่ถูานประกอบการ 
	 บริษััทฯ	ไดำ้ตระหนิักถูึงความสำาคัญต�อการป้องกันิการละเมิดำสิทธุิมนิ่ษัยชนิในิการบริหารจััดำการดำ้านิทรัพื่ยากร
บ่คคลเป็นิอย�างมาก	เนิ่�องจัากเป็นิสิทธุิขั�นิพื่่�นิฐานิท่�ท่กคนิพื่ึงจัะไดำ้รับอย�างเท�าเท่ยมกันิ	กล�าวค่อบริษััทฯ	ไดำ้ปฏิิบัติ
ตามข้อบังคับต�างๆท่�เก่�ยวข้องกับการจั้างงานิและการปฏิิบัติต�อพื่นิักงานิตามกฎหมายแรงงานิอย�างเคร�ง	 รวมทั�ง
การพื่่จัารณาในิประเดำ็นิต�างๆท่�อาจัจัะส�งผู้ลต�อการละเมิดำสิทธุิมนิ่ษัยชนิไดำ้	เช�นิ	การไม�ม่ข้อจัำากัดำในิเรื�องเพื่ศในิการ
ว�าจั้างพื่นิักงานิ	โดำยบริษััทฯ	จัะพื่่จัารณาท่�ความสามารถูและความเหมาะสมของผูู้้สมัครงานิเป็นิหลัก	เป็นิต้นิ

	 นิอกจัากนิ่�	บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำให้ม่ช�องทางในิการร้องเรียนิเก่�ยวกับการละเมิดำสิทธิุมนิ่ษัยชนิ	โดำยกำาหนิดำให้ม่ขั�นิ
ตอนิและกระบวนิการ	ดำังนิ่�

	 •	 ขอบเขตและความหมาย	การร้องท่กข์/ร้องเรียนิ	หมายถูึง	กรณ่ท่�พื่นิักงานิม่ความไม�พื่อใจัหรือม่ความท่กข์
	 อันิเกิดำขึ�นิ	เนิ่�องจัากการทำางานิไม�ว�าจัะเป็นิเรื�องสภาพื่การทำางานิ	สภาพื่การจั้าง	การบังคับบัญชา	การสั�งหรือ
	 มอบหมายงานิ	การจั�ายค�าตอบแทนิในิการทำางานิหรือประโยชนิ์อ่�นิท่�เป็นิการละเมิดำสิทธุิมนิ่ษัยชนิ	และกฎหมาย
	 แรงงานิ	หรือการปฏิิบัติใดำท่�ไม�เหมาะสมระหว�างบริษััทฯ	หรือผูู้้บังคับบัญชาต�อพื่นัิกงานิหรือระหว�างพื่นัิกงานิ
	 ดำ้วยกันิ	และพื่นิักงานิไดำ้เสนิอความไม�พื่อใจัหรือความท่กข์นิั�นิต�อบริษััทฯ	เพื่่�อให้บริษััทฯ	จั้างไดำ้ดำำาเนิินิการแก้ ไข
	 หรือย่ติเหต่การณ์นิั�นิ	 ทั�งนิ่�เพื่่�อให้เกิดำความสัมพื่ันิธุ์อันิดำ่ระหว�างบริษััทฯ	 และพื่นัิกงานิ	 และเพื่่�อให้พื่นิักงานิไดำ้
	 ทำางานิอย�างม่ความส่ข

	 •	 วิธุ่การและขั�นิตอนิ	พื่นิักงานิท่�ม่ความไม�พื่อใจัหรือม่ความท่กข์เนิ่�องจัากการทำางานิดำังกล�าวข้างต้นิ	ควรย่�นิ
	 คำาร้อง	ท่กข์ต�อผูู้้บังคับบัญชาโดำยตรงหรือผูู้้บังคับบัญชาขั�นิแรกของตนิโดำยเร็ว	เว้นิแต�เรื�องท่�จัะต้องร้องท่กข์นิั�นิ
	 เก่�ยวกบัการปฏิิบตัขิองผูู้บั้งคบับญัชาดำงักล�าว	เปน็ิตน้ิ	ใหย่้�นิคำารอ้งทก่ขต์�อผูู้บั้งคบับญัชาระดำบัสงูขึ�นิไปอ่กชั�นิหนิึ�ง	

	 •	 การสอบสวนิและพื่่จัารณา	เม่�อผูู้้บังคับบัญชาไดำ้รับคำาร้องท่กข์จัากพื่นิักงานิแล้ว	ให้รีบดำำาเนิินิการสอบสวนิ
	 เพื่่�อให้ทราบข้อเท็จัจัริงในิเรื�องท่�ร้องท่กข์นิั�นิโดำยละเอ่ยดำเท�าท่�จัะทำาไดำ้โดำยดำำาเนิินิการดำ้วยตนิเองหรือดำ้วยความ
	 ช�วยเหล่อจัากพื่นิักงานิ	ทั�งนิ่�พื่นิักงานิผูู้้ย่�นิคำาร้องท่กข์จัะต้องให้ข้อเท็จัริงโดำยละเอ่ยดำแก�ผูู้้บังคับบัญชาดำ้วย	เม่�อ
	 สอบสวนิข้อเท็จัจัริงแล้ว	 ให้ผูู้้บังคับบัญชาพื่่จัารณาเรื�องราวร้องท่กข์นิั�นิ	 หากเป็นิเรื�องท่�อยู�ในิขอบเขตอำานิาจั
	 หนิ้าท่�ของผูู้้บังคับบัญชานิั�นิและผูู้้บังคับบัญชาสามารถูแก้ ไขไดำ้ก็ให้ผูู้้บังคับบัญชาดำำาเนิินิการแก้ ไขให้เสร็จัสิ�นิโดำย
	 เร็ว	แล้วแจั้งผูู้้ย่�นิคำาร้องท่กข์ทราบพื่ร้อมทั�งรายงานิให้นิายจั้างทราบดำ้วยหากเรื�องราวท่�ร้องท่กข์นิั�นิ	เป็นิเรื�องท่�
	 อยู�นิอกเหนิ่ออำานิาจัของผูู้้ท่�บังคับบัญชานิั�นิ	ให้ผูู้้บังคับบัญชาดัำงกล�าวเสนิอเรื�องราวท่�ร้องท่กข์พื่ร้อมทั�งข้อเสนิอ
	 ในิการแก้ ไขหรือความเห็นิต�อผูู้้บังคับบัญชาระดัำบสูงขึ�นิไปตามลำาดำับ	ให้ผูู้้บังคับบัญชาระดัำบสูงขึ�นิไปดำำาเนิินิการ
	 ตรวจัสอบและ	พื่่จัารณาคำาร้องท่กข์เช�นิเดำ่ยวกับผูู้้บังคับบัญชาระดำับต้นิท่�ไดำ้รับการร้องท่กข์	ผูู้้บังคับบัญชาแต�ละ
	 ชั�นิต้องดำำาเนิินิการเก่�ยวกับการร้องท่กข์โดำยเร็ว	อย�างช้าไม�เกินิ	7	วันิ

	 •	 กระบวนิการย่ติข้อร้องท่กข์	 เม่�อผูู้้บังคับบัญชาแต�ละชั�นิท่�ไดำ้พื่่จัารณาคำาร้องท่กข์	 ดำำาเนิินิการแก้ ไขหรือย่ติ
	 เหต่การณ์ท่�เกิดำการร้องท่กข์	และไดำ้แจั้งให้พื่นัิกงานิผูู้้ย่�นิคำาร้องท่กข์ทราบ	หากพื่นิักงานิผูู้้ย่�นิคำาร้องพื่อใจั	ก็แจั้ง
	 ให้ผูู้้บังคับบัญชาทราบโดำยเร็ว	 แต�ถู้าพื่นิักงานิผูู้้ย่�นิคำาร้องท่กข์ ไม�พื่อใจั	 ก็ให้ย่�นิอ่ทธุรณ์โดำยกรอกข้อความท่�
	 อ่ทธุรณ์ลงในิแบบพื่่มพื่์ท่�บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำขึ�นิและย่�นิต�อผูู้้บังคับบัญชาสูงส่ดำภายในิ	7	วันิ	นิับตั�งแต�วันิท่�ทราบ
	 ผู้ลการร้องท่กข์	จัากผูู้้บังคับบัญชาระดำับต้นิ	ผูู้้บังคับบัญชาสูงส่ดำจัะพื่่จัารณาอ่ทธุรณ์และดำำาเนิินิการแก้ ไขหรือ
	 ย่ติเหต่การณ์ตามคำาร้องท่กข์และแจั้งผู้ลการพื่่จัารณาดำำาเนิินิการให้พื่นัิกงานิผูู้้ย่�นิคำาร้องท่กข์ทราบภายในิ
	 15	 	 วันิ	 ทั�งนิ่�คำาตัดำสินิของผูู้้บังคับบัญชาสูงส่ดำ	หรือผูู้้ท่�ไดำ้รับมอบหมายถู่อเป็นิสิ�นิส่ดำ	 และผูู้้เก่�ยวข้องท่กฝ่่าย
	 ต้องถู่อปฏิิบัติตาม
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 •	 ความค่้มครองผูู้้ร้องท่กข์และผูู้้ท่�เก่�ยวข้อง	 เน่ิ�องจัากการร้องท่กข์ท่�กระทำาไปโดำยส่จัริตใจั	 ย�อมก�อให้เกิดำ
	 ประโยชนิ์อันิยิ�งใหญ�ทั�งบริษััทและพื่นัิกงานิเป็นิส�วนิรวม	ดำังนิั�นิ	พื่นิักงานิท่�ผูู้้ย่�นิคำาร้องท่กข์	บริษััทผูู้้ ให้ถู้อยคำา	ให้
	 ข้อมูล	 ให้ข้อเท็จัจัริงหรือให้พื่ยานิหลักฐานิใดำเก่�ยวกับการร้องท่กข์	 และพื่นัิกงานิท่�เป็นิผูู้้พื่่จัารณาคำาร้องท่กข์	
	 เม่�อไดำ้กระทำาโดำยส่จัริตใจั	 แม้จัะเป็นิเหต่ให้เกิดำข้อย่�งยากประการใดำแก�บริษััท	 ก็ย�อมไดำ้รับการประกันิจัากบริษััท
	 ว�าจัะไม�เป็นิเหต่หรือถู่อเป็นิเหต่ท่�จัะเลิกจั้าง	ลงโทษั	หรือดำำาเนิินิการใดำท่�เกิดำผู้ลร้ายต�อพื่นิักงานิดำังกล�าว	บริษััทฯ	
	 ไดำ้ปฏิิบัติตามหลักสิทธิุมน่ิษัยชนิตั�งแต�การจั้างงานิจันิถึูงการดูำแลพื่นัิกงานิและบ่คลากร	 เพื่่�อให้พื่นัิกงานิและ
	 บ่คลากรท่กคนิเกิดำความรู้สึกผูู้กพื่ันิเป็นิครอบครัวเดำ่ยวกับองค์กร	โดำยม่การดำำาเนิินิงานิดำ้านิพื่นิักงานิท่�สำาคัญ	
	 ดำังนิ่�

 การจ้างงาน
	 	 บริษััทฯ	ม่การสรรหาการว�าจั้างพื่นิักงานิโดำยพื่่จัารณาถูึงค่ณสมบัติท่�เหมาะสมกับองค์กรและตำาแหนิ�งงานิ
	 ภายใต้แนิวคิดำการบริหารจััดำการทรัพื่ยากรบ่คคลในิแบบ	Origin	Culture	 ท่�ม่�งเนิ้นิความเป็นิ	Ownership,
	 Professional	&	Friendly	โดำยไม�ม่ข้อจัำากัดำเรื�องเพื่ศ	อาย่	เช่�อชาติ	หรือศาสนิา	แต�ให้ความสำาคัญกับศักยภาพื่
	 ในิการทำางานิของคนิ	โดำยบริษััทฯ	ยังคงไว้ซื่ึ�งกระบวนิการในิการคัดำเล่อกบ่คลากรท่�เหมาะสมกับตำาแหนิ�งงานิ	ซึื่�ง
	 ไดำ้แก�	การจััดำให้ม่การทดำสอบความรู้ตามตำาแหนิ�งงานิเพื่่�อวัดำความรู้ความสามารถูของผูู้้สมัคร	การวัดำทัศนิคติ
	 ในิการทำางานิ	การวัดำความถูนัิดำในิการทำางานิในิแต�ละตำาแหนิ�งงานิ	 เพื่่�อม่�งเนิ้นิให้พื่นัิกงานิทำางานิอย�างประสบ
	 ความสำาเร็จัและม่ความส่ข	 กล�าวค่อไดำ้ทำางานิท่�อยากทำาและทำาไดำ้ดำ่บริษััทฯ	 ให้ความสำาคัญกับกระบวนิการ
	 สัมภาษัณ์คัดำเล่อกเพื่่�อให้มั�นิใจัว�าไดำ้รับบ่คลากรท่�เหมาะสมกับองค์กรมาทำาร�วมเป็นิท่มงานิ	โดำยการใช้เครื�องม่อ
	 Competency	Based	Interview	มาเป็นิแนิวทางในิการสัมภาษัณ์เพื่่�อค้นิหาผูู้้สมัครท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสมท่�ส่ดำ	
	 โดำยบริษััทฯ	 เช่�อว�าการคัดำเล่อกผูู้้สมัครท่�เหมาะสม	 ไม�ใช�แค�เป็นิผู้ลดำ่กับบริษััทฯ	 เท�านิั�นิ	 แต�เป็นิการไม�ทำาให้ผูู้้
	 สมัครท่�ค่ณสมบัติไม�ตรงต้องเส่ยเวลากับการไดำ้ทำางานิท่�ไม�ตรงกับความสามารถูของตนิเองอ่กดำ้วย

	 นิอกจัากน่ิ�	บรษัิัทฯ	มก่ารว�าจัา้งผูู้พ้ื่ก่ารเขา้เปน็ิพื่นิกังานิทั�งหมดำ	4	คนิ	หรอืคดิำเปน็ิรอ้ยละ	0.29	ของพื่นัิกงานิทั�งหมดำ

 การฝ้ึกอบรมพันักงาน 
	 	 บริษััทฯ	ส�งเสริมการฝ่ึกอบรมพัื่ฒนิาบ่คลากรเพื่่�อส�งเสริมและพัื่ฒนิาศักยภาพื่ของพื่นิักงานิในิแต�ละกล่�ม	
	 ให้สามารถูปฏิิบัติงานิไดำ้ตามเป้าหมายเพื่่�อบรรล่วัตถู่ประสงค์ร�วมกันิแบบ	Win	–	Win	ทั�งองค์กรและพื่นิักงานิ	
	 ซึื่�งในิปี	 2563	บริษััทฯ	 ไดำ้พื่ัฒนิาโปรแกรม	E-Learning	 เพื่่�อให้พื่นิักงานิสามารถูเข้าถูึงการเรียนิรู้และพัื่ฒนิา
	 ความสามารถูในิการทำางานิไดำ้แบบ	Anytime	,	Anywhere	โดำยบริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำแนิวทางในิการพัื่ฒนิาศักยภาพื่
	 ของพื่นัิกงานิ	แบ�งเป็นิกล่�มต�างๆ	ดำังนิ่�		

 •  การฝ้ึกอบรมส่ำาหุ้รับพันักงานใหุ้ม่	บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำให้ม่การอบรมสำาหรับพื่นิักงานิใหม�	 เพื่่�อให้พื่นิักงานิ
	 ใหม�ไดำ้เข้าใจัถึูงวัฒนิธุรรมองค์กร	ข้อมูลพื่่�นิฐานิขององค์กร	และหนิ�วยงานิต�างๆ	ท่�เก่�ยวข้อง	เข้าใจัในิธุ่รกิจัของ
	 บริษััทฯ	 รวมถึูงไดำ้ทราบข้อมูลทางดำ้านิสิทธุิประโยชนิ์และสวัสดิำการต�างๆ	ท่�พื่นิักงานิจัะไดำ้รับ	 เพื่่�อให้พื่นิักงานิ
	 สามารถูเรียนิรู้และปรับตัวเข้ากับองค์กรไดำ้อย�างม่ประสิทธุิภาพื่	ในิหลักสูตร	Onboard	Training	Program	และ
	 จััดำให้พื่นัิกงานิใหม�เข้าร�วมโครงการ	Origin	School	ซื่ึ�งเป็นิโครงการท่�จััดำขึ�นิโดำยม่วัตถู่ประสงค์เพื่่�อพื่าพื่นัิกงานิ
	 เข้าใหม�ไปศึกษัาดูำงานิในิโครงการต�างๆของบริษััทฯ	โดำยตลอดำระยะเวลาในิการศึกษัาดำูงานิ	พื่นัิกงานิจัะไดำ้รับคำา
	 แนิะนิำาจัากท่มผูู้้จััดำโครงการ	และท่มผูู้้บริหารท่�เก่�ยวข้อง	ซื่ึ�งจัะทำาให้พื่นิักงานิเข้าใจัถูึงธุ่รกิจั	และสภาพื่แวดำล้อมในิ
	 การทำางานิทั�งในิฝ่่ายของตนิเอง	และฝ่่ายอ่�นิๆ	มากขึ�นิ

	 ในิป	ี2563	บรษัิัทฯ	มก่ารจัา้งพื่นิกังานิประจัำา	
และพื่นัิกงานิสัญญาจั้างทั�งหมดำ	1,345	คนิ	 ในิ
จัำานิวนินิ่�เป็นิพื่นิักงานิหญิง	 793	คนิ	พื่นิักงานิ
ชาย	 552	 คนิ	 โดำยม่ช�วงอาย่ตำ�ากว�า	 30	 ปี	
จัำานิวนิ	694	คนิ	อาย่	31-50	ปี	จัำานิวนิ	615	คนิ	
และอาย่	51	ปี	ขึ�นิไป	จัำานิวนิ	36	คนิ	โดำยแบ�งตาม
ระดำับปฏิิบัติงานิ	ดัำงนิ่�

ระดับผู�บร�หารระดับสูง (คน)
3%

ระดับปฏิบัติการ (คน)
81%

ระดับผู�จัดการข�้นไป (คน)
12%

ระดับผู�บร�หารระดับกลาง (คน)
5%

ระดับ
การปฏิบัติงาน



103Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

 •  การฝ้ึกอบรมส่ำาหุ้รับพันักงานทีุ่กคน	บริษััทฯ	จััดำให้ม่การสำารวจัความจัำาเป็นิในิการฝ่ึกอบรมและพื่ัฒนิาเพื่่�อ
	 รวบรวมข้อมูลท่�ไดำ้มาจััดำทำาแผู้นิการพื่ัฒนิาสู�ความเป็นิม่ออาช่พื่ในิงานิ	(Professional	Development	Program)	
	 เพื่่�อนิำาไปใช้ ในิการอบรมพื่นิักงานิรายบ่คคล	(Individual	Development	Program)	ให้สามารถูม่โอกาสสร้าง
	 ผู้ลงานิให้สำาเร็จัไดำ้ตามเป้าหมายไดำ้อย�างเท�าเท่ยมกันิ	ตามแต�ความม่�งมั�นิและท่�มเทท่�แต�ละคนิม่ในิการทำางานิ

 •  การฝ้ึกอบรมส่ำาหุ้รับพันักงานในระดำับบริหุ้าร	 บริษััทฯ	คำานิึงถูึงความสำาคัญของบทบาทความรับผู้ิดำชอบ
	 ของพื่นัิกงานิในิระดำับบริหาร	ไม�ว�าจัะเป็นิผูู้้บริหารระดำับต้นิ	ระดำับกลาง	และระดำับสูง	จัึงไดำ้ม่การกำาหนิดำแผู้นิการ
	 พื่ัฒนิาภายใต้โปรแกรม	Origin	 Leadership	Development	 โดำยไดำ้จััดำทำาโปรแกรมสำาหรับผูู้้บริหาร	 3	 ระดำับ	
	 ดำังนิ่�	
	 	 -		หลักสูตร	Coach	/	Mentor	&	Situational	Leadership	สำาหรับผูู้้บริหารระดัำบต้นิ
	 	 				ซื่ึ�งไดำ้แก�	ระดัำบ	Manager	ถูึง	Assistant	Vice	President
	 	 -		หลักสูตร	Leadership	as	a	Change	Agent	สำาหรับผูู้้บริหารระดำับกลาง
	 	 				ซื่ึ�งไดำ้แก�	ระดัำบ	Vice	President	ถูึง	Senior	Vice	President
	 	 -		หลักสูตร	Visionary	Leadership	สำาหรับผูู้้บริหารระดำับสูง
	 	 				ซื่ึ�งไดำ้แก�	ระดัำบ	Executive	Vice	President	ขึ�นิไป

 •  พันักงานกลุ่ม Talent & Successor บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำแผู้นิในิการพัื่ฒนิาพื่นัิกงานิท่�ม่ผู้ลการปฏิิบัติงานิ
	 และพื่ฤติกรรมในิการทำางานิในิระดำับดำ่เย่�ยมอย�างต�อเนิ่�อง	 จัะไดำ้รับการพื่่จัารณาเข้าร�วมหลักสูตรการพื่ัฒนิา
	 เพื่่�อเป็นิผูู้้ส่บทอดำตำาแหนิ�งของผูู้้บริหารระดำับสูงต�อไปในิอนิาคต

 •  การฝ้กึปฎบิตั้พิัรอ้มการที่ำางานจรงิ On The Job Training	บรษิัทัฯ	ไดำก้ำาหนิดำลกัษัณะงานิใหพ้ื่นิกังานิไดำท้ำางานิ
	 จัริงไปพื่ร้อมกับการเรียนิรู้	โดำยใช้ประสบการณ์เป็นิเครื�องม่อสำาคัญในิการเรียนิรู้และพัื่ฒนิาทักษัะการทำางานิ

	 ทั�งนิ่�	 ในิปี	2563	บริษััทฯ	จััดำหลักสูตรอบรมพื่นิักงานิเพื่่�อเพื่่�มทักษัะและศักยภาพื่ในิการทำางานิ	 ให้แก�พื่นิักงานิ
จัำานิวนิ	 1,345	 คนิ	 ทั�งหมดำ	 รวม	 772	 ชั�วโมง	 โดำยม่จัำานิวนิชั�วโมงอบรมหรือกิจักรรมพัื่ฒนิาความรู้เฉัล่�ยของ
พื่นิักงานิ	1.74	ชั�วโมงต�อคนิต�อปี	

ความปลอดำภัย อาชุ่วอนามัย และส่ภาพัแวดำล้อมในการที่ำางาน
	 บริษััทฯ	 ไดำ้ม่การกำาหนิดำนิโยบายดำ้านิความปลอดำภัยในิการปฏิิบัติงานิและไดำ้บังคับใช้กับพื่นิักงานิรวมทั�ง
ผูู้้รับเหมาในิงานิต�างๆ	อย�างเคร�งครัดำ	เนิ่�องจัากบริษััทฯ	ไดำ้เล็งเห็นิถูึงความจัำาเป็นิในิการสร้างให้จัิตสำานิึกดำ้านิความ
ปลอดำภัยเป็นิส�วนิหนิึ�งของความสำาเร็จัในิงานิ	(Safety	in	Process)	และยังเป็นิสิ�งท่�ต้องกระทำาเพื่่�อให้เกิดำการทำางานิ
ท่�ปลอดำภัยท่�ยั�งย่นิอ่กดำ้วย	รวมถูึงแทรกอยู�ในิระบบความคิดำของการทำางานิเสมอ	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ไดำ้จััดำให้ม่เจั้าหนิ้าท่�
ความปลอดำภัยระดำับวิชาช่พื่	 ในิการดำูแลความปลอดำภัยในิการทำางานิของพื่นิักงานิในิสำานิักงานิและหนิ้างานิ	 รวม
ทั�งจััดำให้ม่การปลูกฝ่ังทัศนิคติและความเข้าใจัในิการบริหารและดูำแลงานิความปลอดำภัยให้กับพื่นิักงานิท่กระดัำบ	เพื่่�อ
ให้พื่นิักงานิท่กคนิม่ความรู้ความเข้าใจัในิการทำางานิ	และรับทราบถูึงข้อมูลข�าวสารต�างๆ	ท่�เก่�ยวกับความปลอดำภัย	
อาช่วอนิามัย	และสิ�งแวดำล้อมทั�งจัากหนิ�วยงานิของตนิเองและหนิ�วยงานิภายนิอกท่�เก่�ยวข้อง

	 การส่�อสารเรื�องความปลอดำภัย	อาช่วอนิามัย	และสิ�งแวดำล้อมในิการทำางานิ	ม่การส่�อสารผู้�านิหลายช�องทางเช�นิ	
เส่ยงตามสาย	,	บอร์ดำประชาสัมพื่ันิธุ์	,	Website	,	Facebook	และ	Line	เป็นิประจัำาอย�างต�อเน่ิ�อง	เพื่่�อให้พื่นิักงานิไดำ้
ตระหนัิกถึูงความสำาคัญในิการปฏิิบัติงานิ	โดำยตั�งอยู�บนิพื่่�นิฐานิของความปลอดำภัย	อาช่วอนิามัย	และสิ�งแวดำล้อม	อ่ก
ทั�งเป็นิการสร้างจัิตสำานิึกให้แก�ผูู้้ปฏิิบัติงานิเรื�องความปลอดำภัย	อาช่วอนิามัย	และยังไดำ้จััดำกิจักรรมรณรงค์ป้องกันิ
และต�อต้านิยาเสพื่ติดำ	โดำยการส่�มตรวจัสารเสพื่ติดำในิผูู้้ปฏิิบัติงานิเพื่่�อส�งเสริมความปลอดำภัย		อาช่วอนิามัย	และสิ�ง
แวดำล้อมในิการทำางานิท่�ดำ่อ่กดำ้วย	และบริษััทฯ	ยังคงเข้าร�วมโครงการโรงงานิส่ขาวกับกระทรวงแรงงานิและสวัสดำิการ
สังคมเพื่่�อแสดำงเจัตนิารมณ์ในิการทำาให้สำานิักงานิเป็นิสำานิักงานิปลอดำยาเสพื่ติดำอย�างต�อเนิ่�องอ่กดำ้วย

	 บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำให้หนิ�วยงานิท่�เก่�ยวข้องท่�ดำูแลรับผู้ิดำชอบดำ้านิความปลอดำภัยของโครงการก�อสร้างต�างๆ	จััดำทำา
รายงานิดำ้านิความปลอดำภัยประจัำาโครงการ	เพื่่�อนิำาเสนิอให้ผูู้้ท่�เก่�ยวข้องรับทราบและประเมินิความปลอดำภัยในิดำ้านิ
ต�างๆ	เช�นิ	ความปลอดำภัยในิการก�อสร้างอาคาร	ความสะอาดำและส่ขอนิามัยภายในิโครงการและช่มชนิข้างเค่ยง	ซื่ึ�ง
จัะม่การประเมินิอย�างต�อเนิ่�องท่กเดำ่อนิ	โดำยให้ค่ณและโทษักับผูู้้รับเหมา	และผูู้้ท่�เก่�ยวข้องท่�ผู้�านิและไม�ผู้�านิเกณฑ์์การ
ประเมินิ	อ่กทั�งบริษััทฯ	ยังไดำ้รวมรวมผู้ลการประเมินิ	เพื่่�อนิำาผู้ลการประเมินิท่�ไดำ้ ไปพัื่ฒนิา	แก้ ไข	และปรับปร่งนิโยบาย
ดำ้านิความปลอดำภัยในิอนิาคต
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 นิอกจัากนิ่�ยังม่การกำาหนิดำนิโยบายการจััดำสภาพื่แวดำล้อมในิการทำางานิให้พื่นัิกงานิ	โดำยม่�งเนิ้นิให้พื่นัิกงานิไดำ้ม่
ความรู้สึกเหม่อนิเป็นิบ้านิหลังท่�	2	โดำยบริษััท	ฯไดำ้ให้ความสำาคัญกับความเป็นิอยู�ภายในิสำานิักงานิ	ภายใต้ช่�อ	Origin	
Heart	Office	(OHO)	เพื่่�อให้บริเวณสถูานิท่�ทำางานิและสภาพื่แวดำล้อมม่บรรยากาศท่�ดำ่เหมาะต�อการปฏิิบัติงานิ	อ่ก
ทั�งบริษััทฯ	ยังไดำ้คำานิึงถึูงส่ขภาพื่อนิามัย	ความสะอาดำและความปลอดำภัยต�อช่วิตและทรัพื่ย์สินิของพื่นัิกงานิ	รวมถึูง
สวัสดิำภาพื่ท่�ดำ่ของพื่นัิกงานิ	และสภาพื่แวดำล้อมในิการทำางานิ	ซื่ึ�งบริษััทฯ	ไดำ้ม่แนิวทางในิการจััดำการภายในิสำานิักงานิ
ใหญ�รวมถึูงจััดำกิจักรรมต�างๆ	เพื่่�อให้สอดำคล้องกับนิโยบายดำ้านิส่ขภาพื่และความปลอดำภัยเพื่่�มเติม	โดำยบริษััทฯ	จััดำ
สภาพื่แวดำล้อมในิการทำางานิให้ม่ความปลอดำภัยมากท่�ส่ดำ	ไดำ้แก�	การควบค่มแสงสว�างให้เหมาะสมกับการปฏิิบัติงานิ
ของพื่นัิกงานิ	ออกนิโยบายห้ามวางสิ�งก่ดำขวางบริเวณทางหนิ่ไฟัเพื่่�อความปลอดำภัยหากเกิดำเหต่การณ์ฉั่กเฉิันิขึ�นิ
ภายในิอาคาร	การจััดำโซื่นิสำาหรับรับประทานิอาหาร	และจััดำเก็บอาหารเพื่่�อส่ขอนิามัยท่�ดำ่	นิอกจัากนิ่�ยังสนิับสน่ินิการ
จััดำการดำ้านิความสะอาดำ	โดำย	ม่การจััดำให้ทำาความสะอาดำบริเวณสำานิักงานิท่กวันิทำางานิช�วงเช้า	และเย็นิ	รวมถูึงการ
จััดำการขยะ	ไม�ให้ม่ขยะท่�สามารถูเนิ�าเส่ยค้างอยู�ในิบริเวณสำานิักงานิเกินิ	24	ชั�วโมง

	 ทั�งนิ่�	ในิปี	2563	บริษััทฯ	ไดำ้พื่ัฒนิาและปรับปร่งประสิทธุิภาพื่การดำำาเนิินิงานิดำ้านิความปลอดำภัยอย�างต�อเนิ่�อง
เพื่่�อลดำความเส่�ยงจัากการเจ็ับป่วย	บาดำเจั็บ	 หรือเส่ยช่วิต	 และดำูแลค่ณภาพื่ช่วิตของพื่นัิกงานิอย�างเหมาะสม	 โดำย
บริษััทฯ	 ไดำ้ม่การจััดำอบรมหลักสูตรส�งเสริมทักษัะความรู้ ในิเรื�องความปลอดำภัย	 และอาช่วอนิามัย	 ทั�งภาคทฤษัฎ่	
และภาคปฏิิบัติ	 ให้แก�พื่นิักงานิ	 แรงงานิ	 ร�วมกับคู�ค้า	 และพื่ันิธุมิตรทางธุ่รกิจั	 เพื่่�อสร้างมาตรฐานิและยกระดำับการ
บริหารงานิดำ้านิความปลอดำภัย	และอาช่ว	อนิามัยของผูู้้ปฏิิบัติงานิ	ดำังนิ่�

	 บริษััทฯ	ม่การจััดำอบรม	ฝ่ึกซื่้อม	 และอพื่ยพื่หนิ่ไฟัประจัำาโครงการก�อสร้างปีละ	 1	ครั�ง	 โดำยม่หัวข้อบรรยายในิ
การอบรมและซื่้อมอัคค่ภัยในิเรื�องแผู้นิการดำับเพื่ลิงและวิธุ่การดำับเพื่ลิง	 แผู้นิการอพื่ยพื่หนิ่ไฟัและวิธุ่การอพื่ยพื่หนิ่
ไฟั	การค้นิหาและการช�วยเหล่อผูู้้ประสบภัย	 และการปฐมพื่ยาบาลเบ่�องต้นิ	 ซื่ึ�งในิปีนิ่�ม่จัำานิวนิโครงการท่�จััดำการฝ่ึก
อบรมและซื่้อมอัคค่ภัยประจัำาปี	ทั�งหมดำ	6	โครงการ	รวม	300	คนิ	ไดำ้แก�

	 	 •		โครงการ	Park	Origin	ทองหล�อ	
	 	 •		โครงการ	Park	Origin	พื่ญาไท	
	 	 •		โครงการ	Park	Origin	พื่ระราม	9	
	 	 •		โครงการ	Knightsbridge	เกษัตร	โซื่ไซื่ต่�
	 	 •		โครงการ	Knightsbridge	เทพื่ารักษั์
	 	 •		โครงการ	The	Origin	รามอินิทรา	83

	 นิอกจัากน่ิ�บริษััทฯ	ยังม่การจััดำการประช่ม	อบรมความปลอดำภัยอาช่วอนิามัย	 และจััดำกิจักรรมการตรวจัสอบ
การทำางานิท่�ไม�ปลอดำภัย	(Site	Walk)	ในิท่กโครงการเป็นิประจัำาสัปดำาห์	สัปดำาห์ละ	1	ครั�ง	โดำยม่หัวข้อการอบรมในิ
เรื�องกฏิระเบ่ยบ	ข้อบังคับ	ของโครงการ	การสวมใส�อ่ปกรณ์ป้องกันิส�วนิบ่คคลขณะทำางานิ	การทำางานิท่�เกิดำความ
ร้อนิและประกายไฟั	การรักษัาความสะอาดำในิพื่่�นิท่�ทำางานิและภายในิโครงการ	การทำางานิท่�ทำาให้เกิดำเส่ยงดัำง	 การ
ทำางานิท่�เกิดำฝ่่่นิละอองฝ่่้งกระจัาย	การทำางานิบนิท่�สูง	 การสูบบ่หรี�ในิพื่่�นิท่�กำาหนิดำ	การรักษัาส่ขภาพื่อนิามัยส�วนิ
บ่คคล	และการกำากับดูำแล	ตรวจัสอบการทำางานิท่�ไม�ปลอดำภัยในิโครงการ	เช�นิ	การสวมใส�อ่ปกรณ์ป้องกันินิิรภัยส�วนิ
บ่คคล	(PPE)	การตรวจัสอบระบบไฟัฟั้าของโครงการ	และการทำางานิของ	Tower	Crane	เป็นิต้นิ	ซื่ึ�งในิปีท่�ผู้�านิมาม่
โครงการท่�จััดำการประช่ม	อบรมความปลอดำภัยอาช่วอนิามัย	และจััดำกิจักรรมการตรวจัสอบการทำางานิท่�ไม�ปลอดำภัย	
(Site	Walk)	รวมทั�งสิ�นิ	14	โครงการ	ไดำ้แก�
	 	 •		โครงการ	Park	Origin	ทองหล�อ	
	 	 •		โครงการ	Park	Origin	พื่ญาไท	
	 	 •		โครงการ	Park	Origin	ราชเทวี
	 	 •		โครงการ	Park	Origin	จัุฬา-สามย�านิ		
	 	 •		โครงการ	Park	Origin	พื่ระราม	9	
	 	 •		โครงการ	Knightsbridge	เกษัตร	โซื่ไซื่ต่�
	 	 •		โครงการ	Knightsbridge	Space	รัชโยธุินิ
	 	 •		โครงการ	Knightsbridge	Collage	107
	 	 •		โครงการ	Knightsbridge	เทพื่ารักษั์
	 	 •		โครงการ	The	Origin	ลาดำพื่ร้าว	23
	 	 •		โครงการ	The	Origin	รามอินิทรา	83
	 	 •		โครงการ	The	Origin	รามคำาแหง	209
	 	 •		โครงการ	The	Origin	ส่ขุมวิท	105
	 	 •		โครงการ	Tropicana	แบริ�ง	4
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 จัากการดำำาเนิินิงานิดำ้านิการสร้างมาตรฐานิ	และยกระดำับการบริหารงานิดำ้านิความปลอดำภัย	และอาช่ว	อนิามัย
ของผูู้้ปฏิิบัติงานิอย�างต�อเนิ่�องเป็นิประจัำาท่กปี	พื่บว�า	ในิ	365	วันิ	จัาก	14	โครงการก�อสร้าง	บริษััทฯ	พื่บกรณ่พื่นิักงานิ
และแรงงานิไดำ้รับบาดำเจ็ับเล็กนิ้อย	 แต�ไม�ถูึงขั�นิหย่ดำงานิจัำานิวนิ	14	ครั�ง	 และไม�พื่บกรณ่การบาดำเจั็บจัากการทำางานิ
จันิถึูงขั�นิหย่ดำงานิเกินิ	3	วันิ	และ	7	วันิ	

	 นิอกจัากนิ่�ในิปี	2563	ยังม่วิกฤตการณ์ในิเรื�องการแพื่ร�ระบาดำของโรค	COVID	19	ซึื่�งบริษััทฯ	ม่การรับม่อกับ
สถูานิการณ์ท่�เกิดำขึ�นิในิช�วงนิั�นิ	 โดำยการกำาหนิดำมาตรการในิการป้องกันิดำูแลความปลอดำภัยของพื่นิักงานิท่กคนิในิ
องค์กร	และม่มาตรการเตรียมความพื่ร้อมในิดำ้านิต�างๆ	ท่�อำานิวยความสะดำวกให้กับพื่นิักงานิในิการปฏิิบัติงานิกรณ่
เกิดำสถูานิการณ์ฉ่ักเฉัินิ	เพื่่�อให้เกิดำความเหมาะสมกับสถูานิการณ์	และสอดำคล้องกับการดำำาเนิินิงานิตามลักษัณะการ
ดำำาเนิินิธุ่รกิจั	รวมถึูงสร้างความเช่�อมั�นิในิมาตรการป้องกันิการแพื่ร�ระบาดำของบริษััทฯ

	 •		จััดำกล่�มพื่นิักงานิท่�ม่ความจัำาเป็นิต้องทำางานิท่�บ้านิ	(Work		From	Home)	หรือสถูานิท่�สำารองในิการปฏิิบัติงานิ
	 (Remote	Site)	เช�นิ	ตามโครงการของบริษััทฯ	ท่�อยู�ใกล้กับท่�พื่ักของพื่นิักงานิ	เพื่่�อลดำความเส่�ยงในิการเดิำนิทาง

	 •		การส่�อสารทั�งภายในิและภายนิอกองค์กร	โดำยม่เป้าหมาย	“องค์กรปลอดำโควิดำ”	(	Zero	COVID	19)	เพื่่�อให้
	 พื่นิักงานิและลูกบ้านิท่กคนิปลอดำภัยจัากโรคระบาดำ	 ซึื่�งจัะช�วยให้ช่มชนิและสังคมปลอดำภัย	ลดำการแพื่ร�ระบาดำ
	 ของโรค	นิอกจัากนิ่�ยังช�วยให้การดำำาเนิินิธุ่รกิจัและการบริการลูกค้าสามารถูดำำาเนิินิการไดำ้อย�างต�อเน่ิ�อง	โดำยไม�
	 หย่ดำชะงัก	 รวมทั�งลดำผู้ลกระทบกับความเป็นิอยู�ของลูกบ้านิในิโครงการนิิติบ่คคลต�างๆ	ท่�บริษััทฯ	 ให้บริการในิ
	 การบริหารโครงการให้นิ้อยท่�ส่ดำ

	 •	 	ม่การเตรียมความพื่ร้อมของระบบเทคโนิโลย่สารสนิเทศ(	 IT	 Infrastructure	 )	 และขั�นิตอนิการสำารองข้อมูล	
	 (Computer	backup	system	and	procedure)	รวมทั�งทดำสอบการปฏิิบัติจัริงเพื่่�อให้มั�นิใจัว�าถู้าเกิดำปัญหาในิ
	 กรณ่ฉ่ักเฉัินิ	พื่นัิกงานิและบริษััทฯ	สามารถูนิำาข้อมูลจัาก	ศูนิย์สำารองมาใช้ ไดำ้ภายในิระยะเวลาท่�กำาหนิดำ

	 •	 	 จััดำการประช่ม	 Online	 เพื่่�อลดำความเส่�ยงในิการเดำินิทางมาปฏิิบัติงานิของพื่นิักงานิ	 ผู้�านิทางโปรแกรม	
	 MS.	Team	หรือ	Line	หรือ	Zoom	ประจัำาวันิ	เวลา	9:00	นิ.	เพื่่�อตรวจัสอบความพื่ร้อมในิการทำางานิ	สถูานิท่�
	 ปฏิิบัติงานิ	และในิช�วงเย็นิให้แต�ละท่มสร่ปงานิ	ปัญหาและอ่ปสรรคในิการทำางานิ	รวมถูึงติดำตามการทำางานิของ
	 พื่นิักงานิผู้�านิระบบ	my	origin	

ความผูกพัันของพันักงาน
	 ค�านิิยมของบริษััทฯ	ถู่อเป็นิหัวใจัสำาคัญของวัฒนิธุรรมองค์กร	ในิการนิำาพื่าบ่คลากรท่�เป็นิกำาลังสำาคัญในิการ
ขับเคล่�อนิองค์กรให้ประสบความสำาเร็จั	 ดำ้วยการสร้างทัศนิคติและพื่ฤติกรรมของพื่นิักงานิให้ม่เป้าหมายเป็นิหนิึ�ง
เดำ่ยวกันิทั�งองค์กร

 Ownership	พื่นัิกงานิม่ส�วนิร�วมในิความสำาเร็จั	 และการเป็นิเจั้าของออริจัิ�นิฯ	 ร�วมกันิ	ผู้�านิการส่�อสารภาพื่
	 ลักษัณ์ท่�ดำ่ในิรูปแบบความร�วมม่อในิกิจักรรมโครงการต�างๆ	

 Professional & Friendly	 การทำางานิอย�างม่ออาช่พื่	 ท่�ม่ความเป็นิมิตร	 และสร้างเครือข�ายการทำางานิ
	 รับผู้ิดำชอบงานิท่�ไดำ้รับมอบหมาย	เพื่่�อเป้าหมายองค์กร

	 บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำแนิวทางการสร้างความผูู้กพื่ันิในิองค์กร	และรักษัาพื่นิักงานิ	เพื่่�อให้การดำำาเนิินิธุ่รกิจัสามารถู
เติบโตไดำ้อย�างต�อเน่ิ�อง	 โดำยการส�งเสริมประสิทธิุภาพื่การทำางานิของพื่นัิกงานิ	 รวมถึูงการกำาหนิดำโครงสร้างค�า
ตอบแทนิ	 และสวัสดำิการท่�สร้างแรงจัูงใจัต�อพื่นิักงานิ	 และม่การจั�ายผู้ลตอบแทนิในิการทำางานิท่�เหมาะสมกับผู้ลงานิ
และความสามารถู	 โดำยเริ�มต้นิไม�ตำ�ากว�าค�าแรงขั�นิตำ�าท่�รัฐบาลกำาหนิดำ	รวมทั�งม่การกำาหนิดำโครงสร้างเงินิเดำ่อนิเพื่่�อ
ให้สอดำคล้องกับความรู้ความสามารถู	และผู้ลการปฏิิบัติงานิของพื่นิักงานิอ่กดำ้วย	

	 นิอกจัากนิ่�บริษััทฯ	 ไดำ้ร�วมกับสถูาบันิท่�ทำาการสำารวจัอัตราค�าจั้างค�าตอบแทนิเป็นิประจัำาท่กปีเพื่่�อให้แนิ�ใจัว�า
โครงสร้างเงินิเดำ่อนิเหมาะสมและสามารถูแข�งขันิไดำ้ ในิตลาดำแรงงานิ	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	กำาหนิดำให้ม่การพื่่จัารณาปรับเพื่่�ม
อัตราเงินิเดำ่อนิประจัำาปีและโบนิัสให้แก�พื่นิักงานิปีละ	 2	ครั�ง	 (ในิเดำ่อนิธุันิวาคมและม่นิาคม)	 โดำยนิำาระบบ	Balanced	
Scorecard	และ	Key	Performance	Indicator	(KPI)	เพื่่�อความชัดำเจันิในิเป้าหมายและผู้ลงานิของพื่นิักงานิแต�ละคนิ	
รวมถึูงการประเมินิผู้ล	360	องศาตาม	Core	Competency	ซื่ึ�งเป็นิวัฒนิธุรรมหลักขององค์กร	มาใช้เป็นิเครื�องม่อในิ
การพื่่จัารณาจัากผู้ลการปฏิิบัติงานิของพื่นิักงานิ	หนิ�วยงานิและผู้ลประกอบการของบริษััทฯ	ตามหลักการจั�ายผู้ล
ตอบแทนิแบบ	Performance	Based	Pay	เพื่่�อให้เกิดำความเป็นิธุรรมอ่กดำ้วย	นิอกจัากนิ่�บริษััทฯ	ไดำ้ ให้ความสำาคัญ
กับการม่ช่วิตความเป็นิอยู�ท่�ดำ่ของพื่นัิกงานิ	 จัึงไดำ้จััดำให้ม่สวัสดำิการพื่่�นิฐานิ	 และสวัสดำิการเพื่่�มเติมให้กับพื่นิักงานิ	
ดำังนิ่�
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

กลุ่มที่่� 1 ส่วัส่ดำิการที่่�เป็นต้ัวเงิน

กองทีุ่น
ส่ำารองเล่�ยงชุ่พั

การจัดำส่รรหุุ้้น
Employee Stock
Ownership Plan

หุ้รือ ESOP

ประกันภัย
กลุ่มของพันักงาน

ทีุ่นการศึกษา
ระดำับปริญญาโที่

ส่ิที่ธุิในการเบิก
ค่าที่ันต้กรรมประจำาปี

ส่ิที่ธุิพัิเศษส่ำาหุ้รับ
การซื�ออส่ังหุ้าริมที่รัพัย์

เล่�ยงส่ังส่รรค์
ประจำาไต้รมาส่

ที่่องเที่่�ยวประจำาปี

ม่วัตถู่ประสงค์เพื่่�อการออมและสร้างหลักประกันิให้แก�พื่นิักงานิและครอบครัว	
โดำยเงินิสะสมในิส�วนิของพื่นัิกงานิจัะขึ�นิอยู�กับความสมัครใจัและอาย่งานิของ
พื่นิักงานิ	 ม่อัตราเงินิสะสมของพื่นิักงานิสูงส่ดำไม�เกินิ	 15%	 และอัตราเงินิ
สมทบของบริษััทฯ	อยู�ระหว�าง	3%	-	7%

ให้กับพื่นิักงานิแต�ละกล่�มตามท่�ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทฯ	เพื่่�อ
เป็นิการตอบแทนิพื่นิักงานิท่�ปฏิิบัติเพื่่�อความสำาเร็จัขององค์กร	และเพื่่�อความ
มั�งคั�งอย�างยั�งย่นิของพื่นิักงานิอ่กดำ้วย

ประกอบดำ้วยประกันิช่วิตและประกันิส่ขภาพื่	พื่นัิกงานิท่กคนิจัะไดำ้รับสิทธิุน่ิ�
เม่�อผู้�านิทดำลองงานิแล้ว	 โดำยพื่นิักงานิจัะไดำ้รับสิทธิุประกันิช่วิตและประกันิ
ส่ขภาพื่ตามแผู้นิท่�บริษััทฯ	กำาหนิดำ	 และพื่นัิกงานิจัะไดำ้รับวงเงินิท่�สูงขึ�นิตาม
ระดำับตำาแหนิ�งของพื่นิักงานิ

บริษััทฯ	จััดำให้ม่ท่นิการศึกษัาระดัำบปริญญาโทสำาหรับพื่นิักงานิท่�สนิใจัศึกษัา
ต�อ	โดำยทางบริษััทฯ	จัะม่คณะกรรมการสำาหรับคัดำเล่อกพื่นิักงานิเพื่่�อรับท่นิ
การศึกษัาระดำับปริญญาโทตามเงื�อนิไขของบริษััทฯ

ในิแต�ละปีพื่นัิกงานิสามารถูเบิกค�าทันิตกรรมซื่ึ�งเป็นิความค่้มครองพื่่เศษัท่�
บริษััทฯ	 จั�ายให้พื่นิักงานิเอง	 โดำยไม�เก่�ยวกับบริษััทประกันิใดำๆ	 ซื่ึ�งพื่นิักงานิ
สามารถูเบิกค�าทันิตกรรมไดำ้โดำยม่วงเงินิเริ�มต้นิปีละ	3,000	–	6,000	บาท

สิทธุิพื่่เศษัสำาหรับการซื่่�ออสังหาริมทรัพื่ย์ของบริษััทฯ	พื่นัิกงานิท่กคนิจัะไดำ้
รับสิทธุิพื่่เศษัสำาหรับการซื่่�ออสังหาริมทรัพื่ย์ท่�เป็นิโครงการของบริษััทฯ	เพื่่�อ
ช�วยลดำค�าใช้จั�ายของพื่นิักงานิและสนิับสนิ่นิให้พื่นิักงานิม่ค่ณภาพื่ช่วิตท่�ดำ่ขึ�นิ

บริษััทฯ	 จััดำสรรงบประมาณสำาหรับการเล่�ยงสังสรรค์ประจัำาไตรมาส	 โดำย
พื่นิักงานิท่กคนิสามารถูเบิกเงินิสำาหรับการเล่�ยงสังสรรค์ไดำ้ ไตรมาสละ	1	ครั�ง	
และการมอบเงินิรางวัลเพื่่�อเป็นิขวัญและกำาลังใจัสำาหรับพื่นิักงานิท่�สามารถู
ปฏิิบัติงานิไดำ้บรรล่ตามเป้าหมาย	รวมทั�งม่การมอบเงินิรางวัลพื่่เศษัอ่�นิๆ

บริษััทฯ	จััดำสรรงบประมาณสำาหรับท�องเท่�ยวประจัำาปี	ปีละ	1	ครั�ง	เพื่่�อสร้าง
ความสนิ่กสนิานิ	สร้างมิตรภาพื่และความสัมพื่ันิธุ์ท่�ดำ่ให้กับพื่นิักงานิ	รวมทั�ง
ให้พื่นิักงานิไดำ้ผู้�อนิคลายความเครียดำจัากการทำางานิ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

กลุ่มที่่� 2 ส่วัส่ดำิการที่่� ไม่เป็นต้ัวเงิน

ต้รวจสุ่ขภาพัประจำาปี

งานเล่�ยงประจำาปี
ปีละ 2 ครั�ง

Sim Card
ส่ำาหุ้รับพันักงานทีุ่กคน

ชุ่วยเหุ้ลือพันักงาน
ในวาระต้่างๆ

เน่ิ�องดำ้วยบริษััทฯ	 ม่นิโยบายส�งเสริมให้พื่นิักงานิม่ส่ขภาพื่ท่�ดำ่	 จัึงไดำ้ร�วมกับ
โรงพื่ยาบาล	หรือคลินิิกส่ขภาพื่ชั�นินิำา	 จััดำโปรแกรมตรวจัส่ภาพื่ประจัำาปีให้
กับพื่นัิกงานิ

บริษััทฯ	ไดำ้จััดำให้ม่งานิเล่�ยงประจัำาปี	ปีละ	2	ครั�ง	ในิช�วงต้นิปีและกลางปี	เพื่่�อ
สร้างความสัมพื่ันิธุ์ระหว�างพื่นัิกงานิและความสนิ่กสนิานิ	 ให้พื่นิักงานิไดำ้
ผู้�อนิคลาย

	 นิอกจัากบริษััทฯ	 จัะให้ความสำาคัญกับบ่คลากรในิเรื�องการให้สวัสดำิการ	 และการสร้างวัฒนิธุรรมในิการทำางานิแบบ	Professional	 &	 Friendly	 แล้ว	 บริษััทฯ	 ยังม่แนิวทางในิการส่�อสาร	ทำาความเข้าใจั	 และรับฟัังความต้องการของ
พื่นิักงานิผู้�านิกิจักรรมและช�องทางต�างๆ

การจัดำต้ั�งคณะกรรมการส่วัส่ดิำการต้าม พัรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 
มาต้รา 96
ท่�ไดำ้กำาหนิดำให้สถูานิประกอบการท่�ม่พื่นัิกงานิตั�งแต�	50	คนิขึ�นิไปจัะต้องม่การ
เล่อกตั�งคณะกรรมการสวัสดำิการ	 ซึื่�งบริษััทฯ	ไดำ้ดำำาเนิินิการตามท่�กฎหมาย
กำาหนิดำ	 ไม�ว�าจัะเป็นิกระบวนิการในิการสรรหา	 คัดำเล่อกคณะกรรมการ
สวัสดำิการ	รวมไปถูึงบทบาทหนิ้าท่�ในิการเป็นิตัวแทนิของพื่นิักงานิในิการแจั้ง
ความต้องการ	 และความคิดำเห็นิท่�ม่ต�อการบริหารงานิ	นิโยบาย	สวัสดำิการ	
และการดูำแลความเป็นิอยู�ของพื่นัิกงานิผู้�านิการประช่มคณะกรรมการเป็นิ
ประจัำาท่กไตรมาส

การที่ำาแบบส่อบถูามความพั่งพัอใจและความผูกพัันต้่อองค์กร
เพื่่�อรับฟัังความคิดำเห็นิและความต้องการของพื่นัิกงานิในิท่กระดำับ	ดำ้วยการ
เปิดำโอกาสให้พื่นัิกงานิตอบแบบสอบถูามออนิไลนิ์ซึื่�งเป็นิความลับระหว�าง
พื่นิักงานิแต�ละคนิกับฝ่่ายทรัพื่ยากรบ่คคล	 โดำยหลังจัากท่� ไดำ้รับผู้ลการ
สำารวจัแล้ว	 บริษััทฯไดำ้ม่การดำำาเนิินิการปรับปร่งในิประเดำ็นิท่�ส�งผู้ลกระทบ
ต�อสภาพื่แวดำล้อม	 สวัสดำิการ	 และอ่�นิๆ	 ท่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัติงานิของ
พื่นิักงานิ

การกำาหุ้นดำแนวที่างปฏิิบัต้ิเก่�ยวกับการร้องทีุ่กข์
ในิกรณ่ท่�พื่นัิกงานิม่ความไม�พื่อใจัหรือม่ความท่กข์อันิเกิดำขึ�นิ	เนิ่�องจัากการ
ทำางานิไม�ว�าจัะเป็นิเรื�องสภาพื่การทำางานิ	สภาพื่การจั้าง	การบังคับบัญชา	
การสั�งหรือมอบหมายงานิ	การจั�ายค�าตอบแทนิในิการทำางานิหรือประโยชนิ์
อ่�นิ	 หรือการปฏิิบัติใดำท่�ไม�เหมาะสมระหว�างบริษััทฯ	หรือผูู้้บังคับบัญชาต�อ
พื่นิักงานิหรือระหว�างพื่นัิกงานิดำ้วยกันิ	 และพื่นิักงานิไดำ้เสนิอความไม�พื่อใจั
หรือความท่กข์นิั�นิต�อบริษััทฯ	เพื่่�อให้บริษััทฯ	จั้างไดำ้ดำำาเนิินิการแก้ ไขหรือย่ติ
เหต่การณ์นิั�นิ	ทั�งนิ่�เพื่่�อให้เกิดำความสัมพื่ันิธุ์อันิดำ่ระหว�างบริษััทฯ	และพื่นิักงานิ	
และเพื่่�อให้พื่นิักงานิไดำ้ทำางานิอย�างม่ความส่ข

การจัดำกิจกรรม Origin Day ประจำาทีุ่กไต้รมาส่
เพื่่�อเป็นิช�องทางการส่�อสารเก่�ยวกับวิสัยทัศนิ์	 เป้าหมายการดำำาเนิินิงานิ
ทางธุ่รกิจั	 ผู้ลประกอบการประจัำาไตรมาส	 และสร้างความสัมพื่ันิธุ์ร�วมกันิ
กับพื่นิักงานิ	เพื่่�อให้พื่นิักงานิรับทราบทิศทางการดำำาเนิินิงานิขององค์กร

บริษััทฯ	ไดำ้จััดำเตรียม	Sim	Card	สำาหรับพื่นิักงานิท่กคนิ	เพื่่�ออำานิวยความ
สะดำวกให้พื่นิักงานิในิการติดำต�องานิทั�งภายนิอกและภายในิ	โดำยบริษััทฯเป็นิ
ผูู้้รับผู้ิดำชอบค�าใช้จั�าย

บริษััทฯ	 ไดำ้จััดำให้ม่การช�วยเหล่อพื่นิักงานิในิวาระต�างๆ	 เช�นิ	ช�วยเหล่อกรณ่
คลอดำบ่ตร,	กระเช้าเย่�ยมผูู้้ป่วยกรณ่เข้ารับการรักษัาตัวในิโรงพื่ยาบาล	ช�วย
เหล่อกรณ่บ่คคลในิครอบครัวเส่ยช่วิต
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 นิอกจัากนิ่�	บริษััทฯ	ยังเปิดำโอกาสให้พื่นิักงานิกล่�มท่�ไม�ใช�พื่นิักงานิขาย	ไดำ้ม่ส�วนิร�วมในิการขาย	ภายใต้โครงการ	
Everyone	Can	Sell	ท่�เปิดำโอกาสพื่นิักงานิท่กคนิม่ส�วนิร�วมในิการหาลูกค้าเพื่่�อขายสินิค้าของบริษััทฯไดำ้	ซื่ึ�งถู่อว�า
เป็นิโครงการท่�สร้างขึ�นิเพื่่�อตอบโจัทย์เรื�อง	Employee	Engagement	ไดำ้อย�างชัดำเจันิ	ภายใต้แนิวคิดำแบบ	Win	–Win	
กล�าวค่อ	เป็นิโครงการท่�นิอกจัากจัะสร้างรายไดำ้เพื่่�มให้พื่นัิกงานิแล้ว	ยังช�วยให้บริษััทฯประสบความสำาเร็จัในิการสร้าง
ยอดำขายจัากกล่�มเป้าหมายไดำ้เพื่่�มขึ�นิ	รวมทั�งโครงการนิ่�ยังส�งผู้ลให้พื่นิักงานิในิองค์กรม่ความเข้าใจัสินิค้าและบริการ
ของบริษััทฯฯมากขึ�นิ	 จัึงนัิบไดำ้ว�าเป็นิการพัื่ฒนิาพื่นัิกงานิให้ม่ความสามารถูท่�หลากหลาย	 และสามารถูส่�อสารและ
สร้างความมั�นิใจัสินิค้าและบริการของบริษััทฯไดำ้เป็นิอย�างดำ่

	 ในิปี	2563	บริษััทฯ	ไดำ้จััดำทำาแผู้นิการสำารวจัความคิดำเห็นิจัากพื่นิักงานิ	เพื่่�อให้ทราบถูึงม่มมองของความต้องการ
และความคิดำเห็นิท่�พื่นิักงานิคาดำหวัง	 เพื่่�อนิำาผู้ลการสำารวจัมาวิเคราะห์และและสร้างสรรค์กระบวนิการสร้างความ
ผูู้กพัื่นิของพื่นิักงานิให้ม่ประสิทธุิภาพื่มากขึ�นิ	 ซึื่�งในิปีน่ิ�ม่พื่นิักงานิลาออกจัากงานิโดำยสมัครใจั	 (Turnover	 rate)	
จัำานิวนิ	670	คนิ	คิดำเป็นิร้อยละ	49.62		โดำยพื่นิักงานิท่�ลาออกร้อยละ	63	เป็นิกล่�มพื่นิักงานิท่�ม่อาย่งานิตำ�ากว�า	1	ปี	
และเป็นิกล่�มพื่นิักงานิบริการดำ้านิแรงงานิท่�ม่รายไดำ้เป็นิรายวันิ	ร้อยละ	22.53	ซื่ึ�งทางบริษััทฯ	ไดำ้ดำำาเนิินิการสร้างความ
เช่�อมั�นิในิองค์กร	และปรับการดำำาเนิินิงานิให้เหมาะสมกับช�วงสถูานิการณ์การแพื่ร�ระบาดำของโรค	COVID-19	โดำยการ
จััดำสรรสถูานิท่�ทำางานิให้เหมาะสมกับการเดำินิทางของพื่นิักงานิ	 เพื่่�อลดำความเส่�ยงในิการเดำินิทางโดำยรถูสาธุารณะ	
และจััดำให้ม่การประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิเพื่่�อปรับตำาแหนิ�งงานิให้สอดำคล้องกับลักษัณะบ่คคล	ความสามารถูของ
พื่นิักงานิ	เพื่่�อเพื่่�มประสิทธิุภาพื่ในิการทำางานิและการปรับตำาแหนิ�งความก้าวหนิ้าในิหนิ้าท่�การงานิต�อไปในิอนิาคต

(2) ลูกค้า
	 บริษััทฯ	ม่เป้าหมายในิการเป็นิผูู้้นิำาทางดำ้านิการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�ครบวงจัร	โดำยส�งมอบผู้ลิตภัณฑ์์ท่�ม่
ค่ณภาพื่ตอบโจัทย์ความต้องการและไลฟั์สไตล์ของลูกค้า	ทั�งในิดำ้านิทำาเล	ฟัังค์ชั�นิการใช้งานิท่�ทันิสมัยใช้งานิไดำ้จัริง	
ม่ความปลอดำภัยและสะดำวกสบายในิการใช้ช่วิตในิราคาท่�ค่้มค�าและเข้าถูึงไดำ้	 ซื่ึ�งทำาให้บริษััทฯให้ความสำาคัญกับการ
พื่ัฒนิาสินิค้าและบริการให้ก้าวทันิการเปล่�ยนิแปลงความต้องการของลูกค้าและเทคโนิโลย่�ท่�ทันิสมัย

	 ปัจัจัุบันิบริษััทฯ	 ไดำ้นิำาเสนิอและส�งมอบสินิค้าและบริการในิรูปแบบท่�ม่ความหลากหลายและโดำดำเดำ�นิดำ้วยการ
ออกแบบและการเล่อกใช้นิวตกรรมทางเทคโยโลย่�ท่�เหมาะสมกับลูกค้าในิแต�ละกล่�มเป้าหมายซึื่�งม่ความต้องการและ
ไลฟัสไตล์ในิการใช้ช่วิตท่�แตกต�าง	อาทิ	การสร้าง	“Smart	Platform”	เนิ้นิสังคมแห�งเทคโนิโลย่อนิาคตท่�ช�วยให้ผูู้้พื่ัก
อาศัยสามารถูใช้ช่วิตสะดำวกง�ายดำายยิ�งขึ�นิ	ดำ้วยการนิำาเทคโนิโลย่	และนิวัตกรรมต�างๆ	มาเป็นิตัวช�วยในิการบริหาร
จััดำการการพัื่กอาศัย	และตอบโจัทย์การใช้ช่วิตแบบ	New	Normal

	 ในิปี	2563	บริษััทฯ	ไดำ้ขยายการพื่ัฒนิาโครงการออกไปยังพื่่�นิท่�ในิ EEC Zone	หรือ Eastern	Economic	Corri-
dor	เพื่่�อรองรับการเติบโตทางเศรษัฐกิจัจัากการพัื่ฒนิาพื่่�นิท่�ระเบ่ยงเศรษัฐกิจัพื่่เศษัภาคตะวันิออก	ซื่ึ�งในิอนิาคตจัะ

เป็นิ	Hub	อ่ตสาหกรรมขนิาดำใหญ�ของประเทศและจัะเพื่่�มการลงท่นิและขีดำความสามารถูในิการแข�งขันิโดำยไดำ้รับการ
สนิับสนิ่นิทั�งจัากภาครัฐ	 และเอกชนิ	 	บริษััทฯจัึงไดำ้พื่ัฒนิาโครงการ Origin Smart City Rayong	 ขึ�นิโดำยการนิำา
เทคโนิโลย่ดำ้านิ	IoT	(Internet	of	Things)	และ	AI	(ปัญญาประดิำษัฐ์)	ดำ้านิเทคโนิโลย่การประหยัดำพื่ลังงานิทางเล่อกใหม�	
มาใช้ ในิการจััดำการอาคาร	พัื่ฒนิาและบริหารจััดำการพื่ลังงานิและทรัพื่ยากร	มาทำาให้	Origin Smart City Rayong 
เป็นิเม่องอัจัฉัริยะท่�สมบูรณ์แบบท่�ส่ดำ	โดำยนิำาระบบ	AIoT	Facility	Management	มาช�วยในิการบริหารจััดำการอาคาร	
ตรวจัสอบ	วิเคราะห์	และควบค่มอัตโนิมัติ	ดำ้านิพื่ลังงานิ	สิ�งแวดำล้อม	และความปลอดำภัย	เพื่่�อการยกระดัำบค่ณภาพื่
ช่วิตให้ผูู้้พื่ักอาศัยในิโครงการ	นิอกจัากนิ่�โครงการ	Origin Smart City Rayong	ยังไดำ้รับมอบใบประกาศเขตส�งเสริม
เม่องอัจัฉัริยะ	จัากคณะกรรมการขับเคล่�อนิการพัื่ฒนิาเม่องอัจัฉัริยะ	จััดำโดำย	สำานิักงานิเม่องอัจัฉัริยะประเทศไทย	(ดำ่
ป้า)	ภายใต้สังกัดำ	กระทรวงดิำจัิทัลเพื่่�อเศรษัฐกิจัและสังคม	(ดำ่อ่เอส)	ซื่ึ�งนิับไดำ้ว�าเป็นิโครงการเม่องอัจัฉัริยะ	1	ในิ	13	เม่อง 	
ในิงานิ	Thailand	Smart	City	Week	2020	โดำยยกระดำับโครงการท่�อยู�อาศัย	ดำ้วยการนิำานิวัตกรรมและเทคโนิโลย่มา
ใช้	ทั�งความเป็นิ	Smart	Product	ท่�ม่ฟัังก์ชันิต�างๆ	ควบคู�กับ	Service	Excellence	ท่�ตอบโจัทย์ความเป็นิส�วนิหนิึ�ง
ของเม่องอัจัฉัริยะระยองและเพื่่�อให้ลูกค้าท่�พื่ักอาศัยไดำ้รับความสะดำวกสบายมากยิ�งขึ�นิ

 Origin Smart City Rayong	 ไดำ้พื่ัฒนิานิวัตกรรมเพื่่�อการอยู�อาศัยย่คอนิาคต Smart	Platform	 ท่�เป็นิการ
ผู้สมผู้สานิเทคโนิโลย่และนิวัตกรรมเพื่่�อการอยู�อาศัยอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	ในิโครงการ	“Smart City”	นิ่�ม่การพื่ัฒนิา
นิวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิิกส์รูปแบบต�างๆ	ดำังนิ่�
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SMART TECH 
	 ตอบสนิองการใช้ช่วิตย่คใหม�โดำยการใช้	“Home	Automation”	ท่�ควบค่มอ่ปกรณ์อิเล็กทรอนิิกส์ภายในิห้องพื่ัก	ดำ้วย	Application	และ	“Intelligence	Facilities”	เทคโนิโลย่ในิพื่่�นิท่�ส�วนิกลางท่�ทันิสมัย	รองรับท่กไลฟั์สไตล์การช่วิตในิ
ย่ค	New	Normal

Home Automation
-	 Digital	Door	lock	ดำ้วยการควบค่มการล็อกประตูผู้�านิ	application		
-	 Motion	Sensor	Nightlight ดำ้วยระบบเซื่นิต์เซื่อร์เปิดำ-ปิดำไฟัอัตโนิมัติ	ช�วยให้พื่่�นิท่�ท่�ม่แสงนิ้อยปลอดำภัยเพื่่�ม
	 ความสะดำวกสบาย	เพื่ียงเดิำนิผู้�านิจัุดำเซื่็นิเซื่อร์ระบบไฟัฟั้าจัะทำางานิทันิท่
-	 Lighting	Control	ดำ้วยระบบเปิดำ-ปิดำไฟั		ห้องนิั�งเล�นิห้องครัว	และห้องนิำ�า	ผู้�านิสมาร์ทโฟันิในิม่อค่ณ	
-	 Air	Control	 ดำ้วยระบบการควบค่มและปรับอ่ณหภูมิเครื�องปรับอากาศผู้�านิ	Application

Intelligence Facility 
•	 Smart	Security	 	ทำาให้การอยู�อาศัยปลอดำภัยอย�างสูงส่ดำ	ดำ้วยเทคโนิโลย่ส่ดำลำ�า	ไดำ้แก�	
	 -	 VDO	Door	 Phone	 	 ระบบรักษัาความปลอดำภัยอ่กขั�นิ	 ท่�มอบความอ่�นิใจั	 และปลอดำภัยให้แก�ผูู้้อยู�อาศัย	
	 	 เพื่ราะสามารถูเห็นิหนิ้าผูู้้มาติดำต�อและสนิทนิาตอบโต้ ไดำ้โดำยติดำตั�งไว้บริเวณ	Lobby
	 -	 Auto	Barrier	Gate		ระบบไม้กั�นิอัตโนิมัติ	พื่ร้อมระบบ	Key	card	เข้า	ออกโครงการ
	 -	 Plate	Recognition	 ระบบตรวจัจัับทะเบ่ยนิรถูยนิต์อิเลคโทรนิิคส์	 เพื่่�อความปลอดำภัย	สำาหรับผูู้้เข้า	 ออก
	 	 โครงการ		
	 -	 ระบบ	CCTV	กล้องวงจัรปิดำทั�วทั�งโครงการ
•	 VR	Fitness	เทคโนิโลย่เสม่อนิจัริง	ช�วยให้การออกกำาลังกายไม�นิ�าเบ่�ออ่กต�อไป	ดำ้วย	Virtual	Reality	เทคโนิโลย่
	 สร้างโลกเสม่อนิจัริงอันิทันิสมัย	ช�วยให้ผูู้้เล�นิเสม่อนิไดำ้ ไปออกกำาลังกายท่�ใดำๆ	ก็ ไดำ้บนิโลกนิ่�	
•	 Smart	Locker	ระบบล็อกเกอร์อัจัฉัริยะ	รับฝ่ากของ	พื่ร้อมใช้งานิ	24	ชม.	ปลอดำภัยผู้�านิ	application	ในิม่อถู่อ
•	 Wifi	common	Area	พื่ร้อมให้ค่ณเช่�อมต�ออินิเตอร์เนิท	อย�างไร้ขีดำจัำากัดำ	ในิพื่่�นิท่�ส�วนิกลาง	
•	 Smart	 Screen	 	 กระจักอัจัฉัริยะติตดำั�งในิพื่่�นิท่�ส�วนิกลาง	 	พื่ร้อม	Scene	Setting	Report	 สามารถูรายงานิ
	 ข้อมูลต�างๆ	ให้ค่ณเตรียมพื่ร้อมท่กสถูานิการณ์
	 -	 Google	Map	 Report	:		รายงานิสภาพื่การจัราจัร		
	 -	 Screen	Frash	Air	PM	2.5:	รายงานิค�าฝ่่่นิ	PM	2.5		
	 -	 Weather	&	Temperature	forecast	:	รายงานิอ่ณหภูมิ	และสภาพื่อากาศ
	 -	 Paperless	Society	Announcement		:		ป้ายประกาศอิเลคโทรนิิคส์		ลดำการใช้กระดำาษั	ลดำโลกร้อนิ
•	 Wireless	Charging	อ่ปกรณ์ชาร์ตแบตสมาร์ทโฟันิไร้สาย	ในิบริเวณพื่่�นิท่�ส�วนิกลาง
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SMART ECO 
	 เม่องแห�งพื่ลังงานิทดำแทนิ	‘‘ENERGY	Management	System’’	ต้นิแบบแนิวคิดำการบริหารจััดำการพื่ลังงานิอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	สร้างค่ณภาพื่ช่วิตท่�ดำ่ต�อผูู้้อยู�อาศัย	และเกิดำประโยชนิ์สูงส่ดำจัากการใช้พื่ลังงานิอย�างค่้มค�า	ซื่ึ�งบริษััทฯ	
พื่ัฒนิาและบริหารจััดำการดำ้านิพื่ลังงานิไฟัฟั้าดำ้วยเทคโนิล่ย่ทันิสมัยอย�างม่ประสิทธุิภาพื่สอดำคล้องกับการเปล่�ยนิแปลงของเทคโนิโลย่และนิวัตกรรม
 • Solar Cell	พื่ลังงานิไฟัฟั้าจัากแสงอาทิตย์	เป็นิพื่ลังงานิสะอาดำ	ท่�ใช้แล้วไม�ม่วันิหมดำ	ในิพื่่�นิท่�ส�วนิกลางของ
	 	 โครงการ	สามารถูผู้ลิตไฟัฟั้าจัากพื่ลังงานิแสงอาทิตย์	เพื่่�อประหยัดำค�าไฟัฟั้าส�วนิกลาง	ลดำโลกร้อนิ
 • Smart Shelter		สเตชั�นิอัจัฉัริยะ	ผู้ลิตพื่ลังงานิแสงอาทิตย์	ผู้�านิ		Solar	Cell	ติดำตั�ง	Smart	Screen	
	 	 จัออัจัฉัริยะ	ท่�สามารถูเช็คสภาพื่จัราจัร	เช็คอ่ณหภูมิ	และสภาพื่อากาศ		เช็คค�าฝ่่่นิ	PM	2.5		พื่ร้อมจัุดำ
	 	 “Wireless	Charger”	สำาหรับ	Smart	Phone	พื่ร้อม	Bike	Sharing	พื่ร้อมจัุดำจัอดำจัักรยานิ
 • EV Charger	 สถูานิ่ชาร์จัรถูยนิต์ไฟัฟั้า	ทำาหนิ้าท่�เป็นิตัวชาร์จัแบตเตอรี�รถูยนิต์	ภายในิพื่่�นิท่�	“สมาร์ท	ซิื่ต่�”	
 • Smart LAMP Censor	ระบบเปิดำ	ปิดำไฟัส�วนิกลางอัตโนิมัติ	ผู้�านิระบบเซื่็นิเซื่อร์	ช�วยให้ประหยัดำไฟัฟั้า
	 	 และค�าใช้จั�ายส�วนิกลาง	
 • PEA Hero Platform	ระบบการจััดำการพื่ลังงานิจัากการไฟัฟั้าส�วนิภูมิภาค	บริหารจััดำการพื่ลังงานิอย�าง
	 	 ม่ประสิทธุิ	ภาพื่	รวมถูึงการให้บริการดำ้านิการตรวจัสอบและซื่�อมบำาร่งระบบไฟัฟั้าภายในิ	“สมาร์ท	ซิื่ต่�”

SMART COMMUNITY
	 การใช้ช่วิตแนิวใหม�	เพื่่�อตรวจัโจัทย์ ไลฟั์สไตล์ท่�ครบวงจัร	ออริจัิ�นิจัึงนิำาแนิวคิดำการ	“อาณาจัักรมิกซื่์ยูส	(MIXED-USE)”	ท่�มอบบริการครบวงจัร	(One-Stop	Services)	รองรับไลฟั์สไตล์การใช้ช่วิตท่�ทันิสมัย	ดำ้วย	Cashless	Society	
ท่�เป็นิอ่กหนิึ�งทางเล่อกแทนิการใช้เงินิสดำ	จั�ายเงินิในิระบบ	Payment	รูปแบบต�างๆ	ไม�ว�าจัะเป็นิ	E-Payment	หรือ	QR	Code	Payment	สะดำวกสบายมากกว�าท่�เคย	

	 นิอกจัากนิ่�บริษััทฯ	ยังร�วมกับ	บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ	ยกระดำับการบริหารงานินิิติบ่คคลภายในิโครงการ	ออริจัิ�นิ	สมาร์ทซิื่ต่�	ระยอง	โดำยการตรวจัสอบและดูำแลการทำางานิของ	AIoT	Facility	Management	เพื่่�อแก้ปัญหา
ท่�อาจัเกิดำขึ�นิภายในิอาคาร	และลดำการสูญเส่ยพื่ลังงานิโดำยไม�จัำาเป็นิจัากการทำางานิผู้ิดำปกติของระบบ เช�นิ	ท�อนิำ�ารั�ว	การรั�วของนิำ�ายาในิระบบปรับอากาศ	ซื่ึ�งจัะช�วยลดำค�าไฟัฟั้า	และค�าซื่�อมแซื่มความเส่ยหายของอ่ปกรณ์ไดำ้กว�าร้อยละ	20

ONLINE PLATFORM
	 ในิช�วงสถูาณการณ์ท่�ม่การแพื่ร�ระบาดำของโรค	COVID-19	บริษััทฯ	ไดำ้ปรับรูปแบบการดำำาเนิินิธุ่รกิจัดำ้านิการขายให้
ตรงกับพื่ฤติกรรมของผูู้้บริโภค	 และมาตรการทางสังคมท่�ต้องการลดำความเส่�ยงจัากการช่มน่ิมในิพื่่�นิท่�สาธุารณะ	
การพื่่จัารณานิำาแพื่ลทฟัอร์มอ่เวนิท์การขายออนิไลนิ์มาใช้ ในิการซ่ื่�อขายโครงการ	 จัะช�วยแก้ปัญหาในิการเข้าถูึงหรือ
Reaching	Solution ให้กับผูู้้บริโภค	และลดำภาระท่�ต้องมาต�อคิวซื่่�อโครงการในิรูปแบบเดำิมไดำ้เป็นิอย�างดำ่	ซื่ึ�งถู่อเป็นิครั�ง
แรกของวงการอสังหาริมทรัพื่ย์ในิประเทศไทยท่�ม่การจััดำกิจักรรมส�งเสริมการขายผู้�านิแพื่ลทฟัอร์มออนิไลนิ์อย�างเต็มรูป
แบบ	ตั�งแต�กระบวนิการจัอง	เล่อกห้อง	และชำาระเงินิ	เนิ่�องจัากการไม�ม่ต้นิท่นิพัื่ฒนิาสำานิักงานิขายและค�าใช้จั�ายท่�เก่�ยวข้อง	
ทำาให้ผูู้้บริโภคสามารถูซื่่�อสินิค้าไดำ้ ในิราคาท่�ถููกลง	และเข้าถูึงสินิค้าไดำ้อย�างกว้างขวางมากขึ�นิ
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	 บริษััทฯ	ไดำ้เปิดำโอกาสให้ลูกค้าแสดำงความคิดำเห็นิ	เพื่่�อนิำาข้อมูลท่�ไดำ้มาวิเคราะห์	ปรับปร่งและพื่ัฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า	และสร้างความพื่ึงพื่อใจัในิการให้บริการ	เพื่่�มความภักดำ่ของลูกค้าท่�ม่ต�อองค์กร	
ซื่ึ�งเป็นิส�วนิหนิึ�งของเป้าหมายในิการพัื่ฒนิาอย�างยั�งย่นิ	รวมถึูงม่ช�องทางสำาหรับการรับเรื�องร้องเรียนิ	เพื่่�อแก้ปัญหา
ให้กับลูกค้าดำ้วยกระบวนิการบริหารจััดำการเรื�องร้องเรียนิ	ผู้�านิช�องทางการรับเรื�องร้องเรียนิ

3 ชุ่องที่าง ไดำ้แก่ call center : 020 300 000  www.origin.co.th และ FB : Origin Property

	 โดำยบริษััทฯ	 ไดำ้พื่ัฒนิาสินิค้าและบริการอย�างต�อเนิ่�องเพื่่�อตอบสนิองความพื่ึงพื่อใจัของลูกค้าดำ้วยความรับ
ผู้ิดำชอบ	 ซื่่�อสัตย์	 และม่จัริยธุรรม	 ซึื่�งในิปี	 2563	บริษััทฯ	 ไดำ้รับความพื่ึงพื่อใจัจัากลูกค้าผู้�านิการชมเชยทางระบบ
Call	Center	จัำานิวนิ		169	กรณ่	และม่ข้อร้องเรียนิจัากลูกค้าในิเรื�องสำาคัญ	จัำานิวนิ	91	กรณ่	โดำยบริษััทฯ	ไดำ้ดำำาเนิินิ
การจััดำการข้อร้องเรียนิดัำงกล�าวเป็นิท่�เรียบร้อยแล้ว

	 นิอกจัากบริหารจััดำการข้อร้องเรียนิจัากลูกค้า	บริษััทฯ	ยังไดำ้เตรียมวิธุ่การบริหารจััดำการเพื่่�อเป็นิแนิวทางในิการ
ป้องกันิไม�ให้ข้อร้องเรียนิเดำิมเกิดำขึ�นิซื่ำ�า	เพื่่�อให้เกิดำความพื่ึงพื่อใจัและเป็นิประโยชนิ์สูงส่ดำต�อลูกค้า	โดำยม่กำาหนิดำระยะ
เวลาในิการบริหารจััดำการข้อร้องเรียนิ	ดัำงนิ่�
	 •	 ภายในิ	1	ชั�วโมง	เม่�อไดำ้รับข้อร้องเรียนิ	ต้องติดำต�อกลับข้อร้องเรียนิเพื่่�อสอบถูามข้อเท็จัจัริง	และแจั้งให้ฝ่่าย	
	 	 CCM	รับทราบเพื่่�อบันิทึกข้อมูล
	 •	 ภายในิ	24	ชั�วโมง	(1วันิ)	เม่�อไดำ้รับข้อร้องเรียนิ	ต้องสร่ปข้อเท็จัจัริง	และแนิวทางการจััดำการข้อร้องเรียนิเบ่�อง
ต้นิ
	 	 และแจั้งให้ฝ่่าย	CCM	รับทราบเพื่่�อบันิทึกข้อมูล
	 •	 ภายในิ	72	ชั�วโมง	(3วันิ)	เม่�อไดำ้รับข้อร้องเรียนิ	ต้องสร่ปการแก้ ไขข้อร้องเรียนิเป็นิลายลักษัณ์อักษัร	(MOU)	
	 	 เพื่่�อปิดำข้อร้องเรียนิตามแบบฟัอร์มท่�กำาหนิดำ	และแจั้งให้ฝ่่าย	CCM	รับทราบเพื่่�อบันิทึกข้อมูล
	 •	 ภายในิ	24	ชั�วโมง	(1วันิ)	เม่�อไดำ้รับหลักฐานิการปิดำข้อร้องเรียนิ	ฝ่่าย	CCM	ต้องดำำาเนิินิการย่นิยันิ	การปิดำ
	 	 ข้อร้องเรียนิกับลูกค้า	และแจั้งให้ฝ่่าย	CCM	รับทราบเพื่่�อบันิทึกข้อมูล
	 •	 บริหารข้อร้องเรียนิตามระดัำบผู้ลกระทบของลูกค้า
	 •	 นิำาข้อร้องเรียนิมาจััดำทำาเป็นิ	Q&A	เพื่่�อส่�อสารในิกรณ่เกิดำเหต่การณ์ครั�งต�อไป

(3) ชุุมชุนและส่ังคม
	 บริษััทฯ	ดำำาเนิินิธุ่รกิจัภายใต้ความถููกต้องตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์์	ข้อกำาหนิดำท่�เก่�ยวข้อง	ตลอดำจันิหลักค่ณธุรรม
และหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่		พื่ร้อมทั�งดำูแลสิทธุิตามท่�กฎหมายกำาหนิดำของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยกล่�มต�างๆ	(Stake-
holders)	 และประสานิประโยชนิ์ร�วมกันิอย�างเหมาะสม	 โดำยบริษััทฯเช่�อมั�นิว�าการดำำาเนิินิงานิอย�างถููกต้อง	 โปร�งใส	
ย่ติธุรรม	 เป็นิค่ณสมบัติพื่่�นิฐานิท่�สำาคัญท่�ส่ดำของการเป็นิบริษััทท่�เติบโตอย�างยั�งย่นิ	 และเพื่่�อให้ผูู้้เก่�ยวข้องท่กฝ่่าย
ม่แนิวปฏิิบัติท่�ชัดำเจันิบริษััทฯจัึงไดำ้กำาหนิดำแนิวทางดำำาเนิินิการ	ในิเรื�องต�างๆ	ดำังนิ่�

ภายในองค์กร 
	 การดูำแลพื่นัิกงานิให้ม่ส่ขภาพื่ร�างกาย	และจัิตใจัท่�ดำ่	โดำยม่สภาพื่แวดำล้อมในิการทำางานิท่�เหมาะสม	พัื่ฒนิาความรู้
และทักษัะของพื่นัิกงานิท่กระดำับอย�างสมำ�าเสมอ	ยึดำหลักการเคารพื่สิทธุิมนิ่ษัยชนิและความเป็นิปัจัเจักชนิของพื่นัิกงานิ	
และส�งเสริมให้พื่นิักงานิม่จัิตสาธุารณะและม่ส�วนิร�วมในิกิจักรรมท่�เก่�ยวกับสิ�งแวดำล้อม	สังคม	เยาวชนิและผูู้้ดำ้อยโอกาส	
พื่ร้อมเปิดำโอกาสให้ผูู้้ม่ความรู้ความสามารถู	 และม่ค่ณสมบัติท่�เหมาะสมไดำ้ม่โอกาสเข้าร�วมทำางานิกับบริษััทฯ	 โดำย
ปราศจัากอคติดำ้านิเช่�อชาติ	ศาสนิา	เพื่ศ	และอาย่

ภายนอกองค์กร
	 บริษััทฯ	ให้ความสำาคัญต�อคู�ค้า	พื่ันิธุมิตร	ดำ้านิลิขสิทธุิ์ทางปัญญาและเจั้าหนิ่�สถูาบันิการเงินิ	โดำยดำ้านิพื่ันิธุมิตร

	 จัากการพัื่ฒนิาสินิค้าและบริการในิปี	 2563	พื่บว�า	 สัดำส�วนิการแสดำงความคิดำเห็นิและข้อร้องเรียนิทางระบบ
Call	Center	ม่จัำานิวนิลดำลงจัากปี	2562	ท่�ม่สัดำส�วนิจัากเดำิม	148	ครั�ง	เหล่อเพื่ียง	91	ครั�ง	ในิปี	2563

ความรู�ความสามารถ
ในการให�บร�การ

1 กรณี, 1%

ความรวดเร็ว
ในการให�บร�การ
16 กรณี, 9%

ความสะอาดและ
เป�นระเบียบเร�ยบร�อย

1 กรณี, 1%

ความสุภาพและมารยาท
ในการให�บร�การ

5 กรณี, 3%

ความเอาใจใส�
ในการให�บร�การ
146 กรณี, 86%

กรณีชมเชย

การบร�หารจัดการ
พ�้นที่โดยนิติบุคคล

2 กรณี, 2%

การบร�การของ
บุคคล/บร�ษัทที่
ไม�ใช�ออร�จ��นฯ
2 กรณี, 2%

คุณภาพการก�อสร�าง
4 กรณี, 5% คุณภาพการซ�อมแซม

6 กรณี, 7%

การบร�การของ
เจ�าหน�าที่

73 กรณี, 84%

กรณีรองเร�ยน

ปี ชมเชย/ครั�ง ร้องเรียน/ครั�ง

2562 266 148

2563 169 91
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

และคู�ค้า	 ม่การจััดำซื่่�อจััดำจั้างท่�เป็นิธุรรม	 ชัดำเจันิ	 โปร�งใส	 โดำยคัดำเล่อกผูู้้รับเหมาดำ้วยความเท�าเท่ยม	 เปิดำโอกาสให้ม่
การแข�งขันิ	อย�างเป็นิธุรรม	ไม�เล่อกปฏิิบัติหรือเอนิเอ่ยงเพื่ราะความแตกต�างทางร�างกาย	จัิตใจั	เช่�อชาติ	ศาสนิา	เพื่ศ	
อาย่	การศึกษัา	รวมทั�ง	ไม�ม่การเปิดำเผู้ยข้อมูลท่�ถู่อเป็นิความลับในิทางธุ่รกิจั	อาทิเช�นิ	เงื�อนิไข	ราคา	ให้กับทางคู�ค้า
ของบริษััทฯ	ดำ้านิเจั้าหนิ่�สถูาบันิการเงินิม่การให้ความซื่่�อสัตย์ในิการชำาระเงินิตรงตามเวลาท่�ตกลงตามสัญญา	ดำ้านิ
ทรัพื่ย์สินิทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิุ	บริษััทฯ	ม่นิโยบายให้ ใช้โปรแกรมคอมพื่่วเตอร์แบบถููกลิขสิทธุิ์เท�านิั�นิ	และรูปภาพื่
ท่�เผู้ยแพื่ร�ในิส่�อต�างๆ	อาทิ	อินิเตอร์เนิ็ต	ป้ายโฆษัณา	โบรชัวร์	 เป็นิภาพื่ท่�ม่ลิขสิทธ์ิุถููกต้องตามกฎหมาย	หรือไดำ้รับ
การอนิ่ญาตจัากเจั้าของลิขสิทธ์ิุแล้วทั�งสิ�นิ

การต้่อต้้านการทีุ่จริต้คอร์รัปชุั�น  
	 บริษััทฯ	ม่ความม่�งมั�นิในิการต�อต้านิการท่จัริตคอร์รัปชันิในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	 และยึดำมั�นิท่�จัะบริหารงานิดำ้วย
ความโปร�งใส	 รับผู้ิดำชอบต�อสังคมและผูู้้ท่�ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่กฝ่่าย	 ตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	 โดำยไดำ้เข้าเป็นิ
สมาชิกแนิวร�วมปฏิิบัติภาคเอกชนิไทย	 และแสดำงเจัตนิารมย์ท่�แนิ�วแนิ�ว�าบริษััทจัะไม�ยอมรับการคอร์รัปชันิท่กรูปแบบ	
โดำยม่การส่�อสารออกไปทั�งภายในิ	และภายนิอกองค์กรผู้�านิการดำำาเนิินิการต�าง	ๆ	ตามแนิวทางของสมาคมส�งเสริม
สถูาบันิกรรมการบริษััทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	หรือ	IOD)

	 บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำนิโยบายและมาตรการต�อต้านิการคอร์รัปชันิ	และนิโยบาย/ประกาศท่�เก่�ยวข้อง	เป็นิลายลักษัณ์
อักษัร	อาทิ	นิโยบายการแจั้งเบาะแสการกระทำาผู้ิดำ	(Whistle	Blowing	Policy)	นิโยบายและแนิวปฏิิบัติการให้/รับของ
ขวัญ	 คู�ม่อการปฏิิบัติงานิสำาหรับกระบวนิการท่�ม่ความเส่�ยงในิการเกิดำการท่จัริตคอร์รัปชันิ	 และไดำ้ม่การส่�อสารให้
กรรมการ	ผูู้้บริหาร	 และพื่นิักงานิท่กคนิรับทราบ	 เพื่่�อให้กรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นัิกงานิท่กคนิ	ตระหนิักถูึงความ
สำาคัญและนิำาไปปฏิิบัติให้เป็นิไปในิทิศทางเดำ่ยวกันิ	พื่ร้อมเป็นิส�วนิสำาคัญขับเคล่�อนิให้องค์กรไดำ้บรรล่วัตถู่ประสงค์
ในิการต�อต้านิการท่จัริตคอร์รัปชันิ	เกิดำเป็นิวัฒนิธุรรมอันิดำ่งามขององค์กร	อ่กทั�งบริษััทฯจััดำให้ม่ช�องทางในิการแจั้ง
เบาะแสการท่จัริตท่�สะดำวก	 รวดำเร็ว	ปลอดำภัยต�อผูู้้ ให้เบาะแส	 และม่การกำาหนิดำขั�นิตอนิ/มาตรการดำำาเนิินิการเม่�อไดำ้
รับแจั้งเบาะแส	เพื่่�อให้การดำำาเนิินิการจััดำการต�อข้อร้องเรื�องการท่จัริตคอร์รัปชันิม่ประสิทธิุภาพื่และประสิทธิุผู้ลยิ�งขึ�นิ

	 บริษััทฯ	ไดำ้รับการรับรองเป็นิสมาชิกแนิวร�วมปฏิิบัติของภาคเอกชนิไทยในิ	วันิท่�	8	สิงหาคม	2562	ซื่ึ�งการไดำ้รับ
การรับรองเป็นิสมาชิกฯ	ในิครั�งนิ่�	แสดำงให้เห็นิว�าบริษััทฯ	ม่ความตั�งใจัในิการกำากับดำูแลกิจัการดำ้วยความโปร�งใส	และ
พื่ร้อมส�งเสริมการต�อต้านิการท่จัริตคอร์รัปชันิในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัให้ม่อย�างต�อเนิ่�อง		บริษััทฯยังคงม่�งมั�นิพื่ัฒนิาและ
สนิับสนิ่นิการต�อต้านิการคอร์รัปชันิและปฏิิบัติตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่ต�อไป

การบริหุ้ารจัดำการคู่ค้า
	 การดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	ต้องอาศัยความร�วมม่อจัากพัื่นิธุมิตรและคู�ค้าทางธุ่รกิจัท่�หลากหลาย	บริษััทฯ	
จัึงไดำ้กำาหนิดำมาตรฐานิการปฏิิบัติงานิ	ประเมินิผู้ลงานิ	 และการคัดำกรองคู�ค้า	 เพื่่�อนิำาไปพื่ัฒนิาศักยภาพื่สินิค้าและ
บริการท่�ม่ค่ณภาพื่มอบให้แก�ลูกค้าไดำ้อย�างยั�งย่นิ	 โดำยบริษััทฯ	จัะทำาการติดำตามและประเมินิผู้ลการดำำาเนิินิงานิของ
คู�ค้าประจัำาปี	รวมทั�งกำาหนิดำแนิวทางปฏิิบัติในิการประเมินิคู�ค้าทั�งก�อนิและภายหลังการซ่ื่�อขาย	ให้สามารถูวัดำผู้ลและ
จััดำเกรดำคู�ค้าในิแต�ละหมวดำหมู�ไดำ้	โดำยกำาหนิดำให้ฝ่่ายจััดำซื่่�อจััดำจั้างเป็นิผูู้้ประเมินิศักยภาพื่คู�ค้าก�อนิการซื่่�อขายเพื่่�อคัดำ
กรองคู�ค้าท่�ม่ผู้ลการประเมินิตำ�ากว�าเกณฑ์์ออกจัาก	Approved	Vendor	List

เกณฑ์์การให้คะแนน ผลการตัดสิน

เกรดำ A ไดำ้คะแนนชุ่วง 80-100 คะแนน ผู้�านิการประเมินิ	ให้คงอยู�ในิ	AVL	ต�อไป

เกรดำ B ไดำ้คะแนนชุ่วง 70-79 คะแนน ผู้�านิการประเมินิ	ให้คงอยู�ในิ	AVL	ต�อไป

เกรดำ C ไดำ้คะแนนชุ่วง 60-69 คะแนน ผู้�านิการประเมินิ	ให้คงอยู�ในิ	AVL	ต�อไป

เกรดำ D ไดำ้คะแนนชุ่วง 50-59 คะแนน แจั้งผูู้้ขายทางอ่เมลหร่อโทรศัพื่ท์	เพื่่�อให้ทำาการปรับปร่งแก้ไข

เกรดำ F ไดำ้คะแนนต้ำ�ากว่า 50 คะแนน นิำาเสนิอคณะกรรมการจััดำซื่่�อจััดำจั้าง	เพื่่�อขอตัดำออกจัาก	AVL

มาต้รฐานและเกณฑ์์การประเมินคู่ค้า
 • คุณภาพัของส่ินค้า	ตรวจัสอบค่ณภาพื่	ตรงตามมาตรฐานิท่�อยู�ในิเกณฑ์์กำาหนิดำ
 • การจัดำส่่งส่ินค้าและการส่่งมอบงาน	ตรงตามกำาหนิดำเวลา	และสถูานิท่�ตามแผู้นิงานิ
 • ความพั่งพัอใจ	ความรวดำเร็วในิการดำำาเนิินิงานิ	และการตอบสนิองการแก้ ไขปัญหาอย�างม่ประสิทธุิภาพื่
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

การบริหุ้ารจัดำการรักษาส่ิ�งแวดำล้อมในงานก่อส่ร้าง
	 บริษััทฯ	ไดำ้ดำำาเนิินิงานิตามหลักเกณฑ์์เพื่่�อตอบรับนิโยบายของกระทรวงทรัพื่ยากรธุรรมชาติและสิ�งแวดำล้อม	โดำย
บริษััทฯ	ม่นิโยบายว�าจั้างบริษััทออกแบบสถูาปัตยกรรม	ภูมิสถูาปัตยกรรม	วิศวกรรมโครงสร้าง	และวิศวกรรมงานิ
ระบบประกอบอาคารท่�ม่ความรู้ความสามารถูในิการออกแบบ	ทำาให้โครงการสามารถูผู้�านิตามเกณฑ์์มาตรฐานิดำ้านิ
สิ�งแวดำล้อม	ของสำานิักงานินิโยบายและแผู้นิทรัพื่ยากรธุรรมชาติและสิ�งแวดำล้อม	(EIA)	สำาหรับมาตรการ	นิโยบาย	และ
แผู้นิงานิแบ�งออกเป็นิ	2	ส�วนิสำาคัญ	ไดำ้แก�	

 1)  ดำ้านความปลอดำภัยโครงการ (SAFETY PLAN)	บริษััทฯ	ตระหนัิกถูึงความปลอดำภัยในิการดำำาเนิินิงานิในิ	
	 ท่กๆขั�นิตอนิของการพื่ัฒนิาโครงการ	 ดัำงนิั�นิจัึงม่การการกำาหนิดำแผู้นิงานิท่�เนิ้นิดำ้านิความปลอดำภัยในิพัื่ฒนิา
	 โครงการตั�งแต�ขั�นิตอนิในิการจััดำเตรียมพื่่�นิท่�ก�อนิการก�อสร้าง	ขณะก�อสร้าง	และภายหลังการก�อสร้างแล้วเสร็จั	
	 โดำยปรากฎอยู�ในิรายงานิวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�งแวดำล้อมของโครงการ	รวมถูึงระบ่อยู�ในิสัญญาระหว�างบริษััทกับ
	 ผูู้้รับเหมาท่กราย	ในิเรื�องของมาตรการความปลอดำภัย	ทั�งส�วนิท่�เก่�ยวข้องกับพื่่�นิท่�ก�อสร้าง	พื่่�นิท่�ข้างเค่ยง	และ
	 พื่นิกังานิก�อสรา้งท่�จัะตอ้งมเ่ครื�องมอ่	และอป่กรณป์อ้งกนัิในิขณะทำางานิ	หรอืสำาหรบับค่คลภายนิอกท่�รับอนิญ่าต
	 ให้เข้าพื่่�นิท่�	นิอกจัากนิ่�ยังกำาหนิดำให้ท่กโครงการต้องม่แผู้นิป้องกันิกรณ่เหต่ฉั่กเฉิันิหรืออ่บัติเหตเพื่่�อเตรียมความ
	 พื่ร้อมของท่กฝ่่ายท่�เก่�ยวข้อง	

 2) ดำ้านการบริหุ้ารจัดำการส่ิ�งแวดำล้อม	เพื่่�อมิให้เกิดำผู้ลกระทบต�อสิ�งแวดำล้อมทั�งภายในิพื่่�นิท่�โครงการและพื่่�นิท่�
	 โดำยรอบบริษััทม่การกำาหนิดำมาตรในิการดูำแลสิ�งแวดำล้อม	เช�นิ	มาตรการเก่�ยวกับนิำ�า	ฝ่่่นิละออง	และต้นิไม้	สำาหรับ
	 พื่่�นิท่�โครงการท่�มต่น้ิไมข้นิาดำใหญ�	บรษิัทัฯ	จัะทำาการออกแบบโครงการใหน้ิำาเอาตน้ิไมม้าเปน็ิส�วนิหนิึ�งของโครงการ
	 และให้ทางร่กขกรผูู้้เช่�ยวชาญเข้ามาตรวจัสอบและแนิะนิำาวิธุ่การตกแต�ง	ดูำแลต้นิไม้	แทนิการตัดำหรือโค�นิต้นิไม้ออก
	 จัากพื่่�นิท่�	 โดำยม่การนิำาผู้ลการตรวจัสอบมาประช่ม	 Site	Meeting	 ท่กสัปดำาห์เพื่่�อหาแนิวทางควบค่ม	 แก้ ไข	
	 ป้องกันิ	ตามหลักการดำูแลสิ�งแวดำล้อมภายใต้ข้อกำาหนิดำของ	EIA	หรือมากกว�าข้อกำาหนิดำ

การดำูแลรักษาส่ิ�งแวดำล้อมในโครงการอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์ของบริษัที่
	 1)	 การเล่อกใช้วัสดำ่อ่ปกรณ์ท่�ประหยัดำพื่ลังงานิในิอาคาร	 เพื่่�อให้เกิดำการประหยัดำพื่ลังงานิในิระยะยาว	 เช�นิ	
	 	 เครื�องปรับอากาศชนิิดำอินิเวอร์ทเตอร์	การเล่อกใช้หลอดำไฟั	LED		เครื�องทำานิำ�าอ่�นิร่�นิประหยัดำไฟั	เพื่่�อการ
	 	 ประหยัดำพื่ลังงานิและค�าใช้จั�ายของลูกบ้านิ	 การเปล่�ยนิส่ขภัณฑ์์ในิห้องนิำ�า	 ก๊อกนิำ�าและฝ่ักบัวให้เป็นิแบบ
	 	 ประหยัดำนิำ�า	ทำาให้ ใช้นิำ�าในิปริมาณท่�นิ้อยลง

	 2)	 บริษััทฯไดำ้ม่การออกแบบอาคารท่�ทำาให้ลมไหลผู้�านิไดำ้สะดำวกยิ�งขึ�นิ	โดำยเฉัพื่าะในิบริเวณพื่่�นิท่�ส�วนิกลางของ
	 	 โครงการ

	 3)	 บรษัิัทฯไดำม้ก่ารสนิบัสนิน่ิใหม้ก่ารใชร้ถู	eco	car	โดำยโครงการมพ่ื่่�นิท่�สำาหรบัชารจ์ัรถูยนิต์ไฟัฟัา้สำาหรบัลกูบา้นิ

	 4)	 ม่บริการ	sharing	scooter	เพื่่�ออำานิวยความสะดำวกให้ลูกบ้านิท่�ต้องการเดิำนิทางในิระยะทางสั�นิๆ	ระหว�าง
	 	 ตึกภายในิโครงการ	หรือใช้ในิบริเวณโดำยรอบโครงการ	เพื่่�อประหยัดำพื่ลังงานิท่�อาจัจัะเกิดำขึ�นิจัากการใช้นิำ�ามันิ

	 5)	 ม่การติดำตั�งพื่ลังงานิทดำแทนิโซื่ล�าเซื่ลล์	เพื่่�อช�วยลดำค�าใช้จั�ายส�วนิกลางให้กับลูกบ้านิ

การนำาไปปฏิิบัต้ิ
ฝ้�ายพััฒนาผลิต้ภัณฑ์์
	 1)		 ประสานิงานิกับผูู้้ออกแบบโครงการ	ให้ออกแบบตามเกณฑ์์มาตรฐานิดำ้านิสิ�งแวดำล้อม	ของสำานิักงานินิโยบาย
	 	 และแผู้นิทรัพื่ยากรธุรรมชาติและสิ�งแวดำล้อมในิท่กโครงการ
 
	 2)	 ประสานิงานิกับผูู้้ออกแบบโครงการ	และดำำาเนิินิการออกแบบโครงการให้			สอดำคล้องกับบางหัวข้อท่�เก่�ยวข้อง
	 	 ตามเกณฑ์์	TREES	PRE-NC	ของสถูาบันิอาคารเขียวไทยท่กโครงการ	เช�นิ	การหล่กเล่�ยงท่�ตั�งท่�ไม�เหมาะสม
	 	 กบัการสรา้งอาคาร	การลดำผู้ลกระทบต�อพื่่�นิท่�ท่�มค่วามสมบูรณท์างธุรรมชาติ	การพัื่ฒนิาโครงการบนิพื่่�นิท่�
	 	 ท่�ม่การพัื่ฒนิาแล้ว	การลดำการใช้รถูยนิต์ส�วนิตัว	 	 การออกแบบให้ม่พื่่�นิท่�เปิดำโล�งเชิงนิิเวศ	การปลูกต้นิไม้
	 	 ย่นิต้นิ	การใช้พื่่ชพื่รรณท้องถิู�นิท่�เหมาะสม	การซื่ึมนิำ�าและการลดำปัญหานิำ�าท�วม	การเล่อกใช้ส่ขภัณฑ์์ประหยัดำ
	 	 นิำ�าการลดำใช้สารทำาความเย็นิท่�ทำาลายโอโซื่นิในิชั�นิบรรยากาศ	สำาหรับระบบปรับอากาศ		การระบายอากาศ
	 	 และความส�องสว�างภายในิอาคาร		การบริหารจััดำการขยะ	เป็นิต้นิ	(อ้างถึูง	**	เกณฑ์์การการประเมินิความ
	 	 ยั�งย่นิทางพื่ลังงานิและสิ�งแวดำล้อม		สำาหรับการเตรียมความพื่ร้อมการก�อสร้างและอาคารปรับปร่งใหม�ในิ
	 	 ขั�นิออกแบบ	 ท่�ม่ช่�อเรียกว�า	 TREES	PRE-NC	หรือ	 TREES	 For	 Pre	New	Construction	 &	Major	
	 	 Renovation)	 และในิอนิาคตบริษััทฯ	ม่นิโยบายจัะส�งโครงการสมัครเข้าตรวจัประเมินิตามเกณฑ์์	 TREES	
	 	 PRE-NC	 เพื่่�อขอหนิังส่อรับรองการผู้�านิเกณฑ์์ของสถูาบันิอาคารเขียวไทย	 (TGBI)	 ทั�งนิ่�เพื่่�อประโยชนิ์ในิ
	 	 ดำ้านิการทำาประชาสัมพื่ันิธุ์ดำ้านิ	CSR	ของบริษััท		ต�อไป

ฝ้�ายบริหุ้ารโครงการก่อส่ร้าง
	 1)	 ดำำาเนิินิการตามมาตรการท่�ไดำ้ระบ่ไว้ ในิรายงานิวิเคราะห์ผู้ลกระทบทางดำ้านิสิ�งแวดำล้อม	 (EIA)	 และทำาการ
	 	 ตรวจัสอบติดำตามอย�างเคร�งครัดำและสมำ�าเสมอท่กโครงการ 

	 2)	 บริหารจััดำการพื่่�นิท่�ก�อสร้างให้ม่ความสะอาดำ	เป็นิระเบ่ยบเรียบร้อยในิเรื�องของการกองเก็บวัสดำ่	การจััดำการ
	 	 วัสดำ่เหล่อใช้	 หรือการนิำากลับไปใช้ ใหม�	 ไม�ก�อให้เกิดำผู้ลกระทบกับช่มชนิหรือสภาพื่แวดำล้อมข้างเค่ยงท่ก
	 	 โครงการ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 3)	 จััดำให้ม่การจััดำทำาประกันิภัยสำาหรับการก�อสร้าง	(	Contractor	All	risks	Insurance	)

ฝ้�ายพััฒนาผลิต้ภัณฑ์์
	 1)	 ประสานิงานิกับผูู้้ออกแบบโครงการ	ให้ออกแบบตามเกณฑ์์มาตรฐานิดำ้านิสิ�งแวดำล้อม	ของสำานัิกงานินิโยบาย
	 และแผู้นิทรัพื่ยากรธุรรมชาติและสิ�งแวดำล้อมในิท่กโครงการ
 
	 2)	 ประสานิงานิกับผูู้้ออกแบบโครงการ	และดำำาเนิินิการออกแบบโครงการให้สอดำคล้องกับบางหัวข้อท่�เก่�ยวข้อง
	 ตามเกณฑ์์	TREES	PRE-NC	ของสถูาบันิอาคารเขียวไทยท่กโครงการ	เช�นิ	การหล่กเล่�ยงท่�ตั�งท่�ไม�เหมาะสมกับ
	 การสร้างอาคาร	การลดำผู้ลกระทบต�อพื่่�นิท่�ท่�ม่ความสมบูรณ์ทางธุรรมชาติ	การพัื่ฒนิาโครงการบนิพื่่�นิท่�ท่�ม่
	 การพัื่ฒนิาแล้ว	การลดำการใช้รถูยนิต์ส�วนิตัว		การออกแบบให้ม่พื่่�นิท่�เปิดำโล�งเชิงนิิเวศ	การปลูกต้นิไม้ย่นิต้นิ	การ
	 ใช้พื่่ชพื่รรณท้องถูิ�นิท่�เหมาะสม	การซื่ึมนิำ�าและการลดำปัญหานิำ�าท�วม	การเล่อกใช้ส่ขภัณฑ์์ประหยัดำนิำ�า		การลดำใช้
	 สารทำาความเย็นิท่�ทำาลายโอโซื่นิในิชั�นิบรรยากาศ	สำาหรับระบบปรับอากาศ	 	 การระบายอากาศและความส�อง
	 สว�างภายในิอาคาร		การบริหารจััดำการขยะ	เป็นิต้นิ

ฝ้�ายบัญชุ่และการเงิน
	 พื่ัฒนิา	Website	เพื่่�อติดำต�อกับลูกค้าและจััดำส�งเอกสารในิรูปแบบอิเล็กทรอนิิกส์แทนิการใช้กระดำาษั

ข้อร้องเรียนดำ้านส่ิ�งแวดำล้อมจากการดำำาเนินธุุรกิจ
	 บริษััทฯ	 ดำำาเนิินิธุ่รกิจัดำ้วยความรับผู้ิดำชอบต�อช่มชนิและสังคม	 โดำยให้ความสำาคัญกับการลดำผู้ลกระทบสิ�ง
แวดำล้อมและหล่กเล่�ยงการดำำาเนิินิงานิท่�อาจัสร้างผู้ลกระทบเชิงลบต�อค่ณภาพื่ช่วิตของช่มชนิรอบสถูานิประกอบการ	
โดำยเปิดำช�องทางส่�อสารและหนิ�วยงานิท่�รับเรื�องร้องเรียนิดำ้านิสังคมและสิ�งแวดำล้อม	เพื่่�อให้ผูู้้ ไดำ้รับผู้ลกระทบสามารถู
ร้องเรียนิไดำ้สะดำวกท่�ส่ดำ	บริษััทฯ	ไดำ้จััดำให้ม่หนิ�วยงานิท่�ทำาหนิ้าท่�ตรวจัสอบและจััดำการข้อร้องเรียนิ	ตลอดำจันิส่�อสาร
ผู้ลการจััดำการข้อร้องเรียนิกลับไปยังผูู้้ร้องเรียนิหรือผูู้้ท่�เก่�ยวข้องผู้�านิช�องทางร้องเรียนิ		
	 •		Call	Center	:	020	300	000	
	 •		เว็บไซื่ต์	www.origin.co.th	
	 •		FB	:	Origin	Property

	 ในิปี	2563	พื่บข้อร้องเรียนิจัากช่มชนิในิประเดำ็นิดำ้านิสังคมหรือสิ�งแวดำล้อม	ซื่ึ�งเป็นิข้อร้องเรียนิดำ้านิสิ�งแวดำล้อม
และสภาพื่แวดำล้อมบริเวณโครงการจัำานิวนิ	3	กรณ่	ไดำ้แก�	
	 •		เรื�องความสกปรกเลอะเทอะและสิ�งปฏิิกูลจัากการปล�อยนิำ�าเส่ยเข้าไปยังพื่่�นิท่�พื่ักอาศัยจัากโครงการ	The	Origin	
	 Ramintra	83	Station

	 •		เรื�องความไม�สะดำวกในิการสัญจัรเนิ่�องจัากสิ�งก่ดำขวางบนิทางเท้าหนิ้าโครงการ	Knights	Bridge	Prime	Onnut	
	 •		เรื�องมลภาวะทางเส่ยงท่�มาจัากการก�อสร้างโครงการ	Knightsbridge	Space	Ratchayothi

	 ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ไดำ้ม่การจััดำการประเด็ำนิดำังกล�าว	โดำยการจััดำการแก้ ไข	และบรรเทาผู้ลกระทบกับผูู้้ร้องเรียนิทั�งหมดำ	
พื่ร้อมมาตรการป้องกันิเป็นิท่�เรียบร้อยแล้ว	นิอกจัากนิ่�บริษััทฯ	ม่แนิวทางการดูำแลผูู้้ร้องเรียนิ	เพื่่�อลดำผู้ลกระทบจัาก
การก�อสร้าง	โดำยการสร้างความสัมพัื่นิธุ์อันิดำ่กับช่มชนิ	ดำ้วยการเข้าสำารวจัพื่่�นิท่�ของช่มชนิท่�อยู�รอบโครงการ	ตั�งแต�
ก�อนิดำำาเนิินิการก�อสร้างในิพื่่�นิท่�	เพื่่�อสอบถูามความคิดำเห็นิเก่�ยวกับปัญหาดำ้านิสิ�งแวดำล้อม	ผู้ลกระทบท่�อาจัจัะเกิดำ
ขึ�นิจัากการก�อสร้าง	ความกังวลใจัเก่�ยวกับการก�อสร้าง	และบริษััทฯ	จัะดำำาเนิินิการให้กับช่มชนิเพื่่�อลดำข้อร้องเรียนิท่�
อาจัเกิดำขึ�นิภายหลัง

การม่ส่่วนร่วมกับชุุมชุนและส่ังคม
	 ในิปี	2563	บริษััทฯ	ไดำ้ม่การพื่ัฒนิาค่ณภาพื่ช่วิตและส�งเสริมการม่ส�วนิร�วมกับช่มชนิ	ผู้�านิกิจักรรมร�วมกับช่มชนิ
ในิรูปแบบต�างๆ	 เพื่่�อสร้างความสัมพัื่นิธุ์อันิดำ่ระหว�างกันิ	 โดำยให้ความสำาคัญกับกล่�มผูู้้ม่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ยท่�เก่�ยวข้อง	
ดำังนิ่�

•	 งานิวิ�ง	“Origin	Family	Run	2020”	สำาหรับลูกบ้านิและบ่คคลทั�วไป	เพื่่�อส�งเสริมเรื�องการดูำแลส่ขภาพื่ดำ้วยการ
วิ�งออกกำาลังกาย	และเสริมสร้างความสัมพัื่นิธุ์ครอบครัวพื่ร้อมค่นิกำาไรสู�สังคม	โดำยนิำารายไดำ้ส�วนิหนิึ�งหลังหักค�าใช้
จั�ายจัำานิวนิ	100,000	บาท	มอบให้แก�มูลนิิธุิ	ซื่่.ซื่่.เอฟั.เพื่่�อเดำ็กและเยาวชนิ	ในิพื่ระราชูปถูัมภ์สมเดำ็จัพื่ระเทพื่รัตนิราช
ส่ดำาฯ	สยามบรมราชก่มารี	เพื่่�อมอบโอกาสแก�เดำ็กๆ	ท่�ยากจันิให้ ไดำ้รับการพื่ัฒนิาค่ณภาพื่ช่วิตท่�ดำ่ยิ�งขึ�นิ
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•	 บริษััทฯ	บริจัาคเงินิ	 1,000,000	บาท	 ให้แก�	 9	 โรงพื่ยาบาล	 ไดำ้แก�	 โรงพื่ยาบาลจัุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดำไทย
โรงพื่ยาบาลราชวิถู่	 โรงพื่ยาบาลชลบ่รี	 โรงพื่ยาบาลระยอง	 โรงพื่ยาบาลศิริราช 	 โรงพื่ยาบาลสม่ทรปราการ
โรงพื่ยาบาลบางปะกง 	 โรงพื่ยาบาลนิพื่รัตราชธุานิ่	 โรงพื่ยาบาลภูมิพื่ลอดำ่ลยเดำช	เพื่่�อใช้จััดำซื่่�ออ่ปกรณ์ท่�จัำาเป็นิต�อ
บ่คลากรทางการแพื่ทย์	หนิ้ากากอนิามัย	ช่ดำป้องกันิ	COVID -19	ฯลฯ	ตลอดำจันิใช้รักษัาและป้องกันิการแพื่ร�ระบาดำ
ของเช่�อไวรัส

•	 พื่นิักงานิออริจัิ�นิฯ	และ	พื่รีโมฯ	ร�วมกับศูนิย์บริการโลหิตแห�งชาติ สภากาชาดำไทย จััดำกิจักรรมบริจัาคโลหิต	นิำา
ไปใช้ ในิหม่นิเวียนิในิคลังโลหิต	ช�วยต�อช่วิตแก�เพื่่�อนิมนิ่ษัย์ในิสถูานิการณ์ต�างๆ	ไดำ้จัำานิวนิโลหิตทั�งสิ�นิ	49	ยูนิิต	คิดำ
เป็นิปริมาณโลหิต	22,050	ซื่่ซื่่

•	 บริษััทฯ	 บริจัาคต้นิไทรเกาหล่	 จัำานิวนิ	 600	 ต้นิ	 เพื่่�อปรับภูมิทัศนิ์และเพื่่�มพื่่�นิท่�ส่เขียวรอบบริเวณพื่่�นิท่�
โครงการศูนิย์ปฏิิบัติการศิลปกรรมดิำจัิทัล	หรือ	ฟั้าใหม�	(FAAMAI	Digital	Arts	Hub)	จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซื่ึ�ง
เท่ยบเท�ากับการดูำดำซื่ับก๊าซื่คาร์บอนิไดำออกไซื่ดำ์	จัำานิวนิ	14.52	ตันิ/ปี

•	 บริษััทฯ	 บริจัาคหนิ้ากากอนิามัย	 FIT	 Shield
ซื่ึ�งออกแบบพื่่เศษัโดำย	 ATOM	 DESIGN	 จัำานิวนิ
5,000	 ชิ�นิ 	 ให้ แก�บ่คลากรทางการแพื่ทย์ตาม
โรงพื่ยาบาลต�างๆ	ทั�งในิกร่งเทพื่และต�างจัังหวัดำท่�ยัง
ขาดำแคลนิอ่ปกรณ์	เพื่่�อใช้ป้องกันิการแพื่ร�ระบาดำของ
โรคโควิดำ	-19	รวมทั�งสิ�นิ	25	โรงพื่ยาบาล
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GRI CONTENT INDEX

GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE 
NUMBER OMISSION/NOTE

GRI 102 General Disclosures

102-1,102-2,102-3,
102-4,102-5,102-6,

102-7,102-8

Name	of	the	organization,	Activities,	brands,	products,	and	
services,	Location	of	headquarters,	Location	of	operations,	
Ownership	and	legal	form,	Markets	served,	Scale	of	the	
organization,	Information	on	employees	and	other	workers										

-

See also in Annual 
Report	2020	and	
website
www.origin.co.th

102-9 Supply chain 126-127

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior 122,125

102-26
Role	of	highest	governance	body	in	setting	purpose,	
values,	and	strategy

125

102-29
Identifying	and	managing	economic,	environmental,	and	
social impacts

125-126

102-40 List	of	stakeholder	groups	 128-129

102-41 Collective	bargaining	agreements 128-129

102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders	 128-129

102-43 Approach	to	stakeholder	engagement 128-129

102-44 Key	topics	and	concerns	raised 125-127

102-46 Defining	report	content	and	topic	Boundaries	 125-127

102-47 List	of	material	topics	 125-127

GRI 205 Anti-corruption

205-1 Operations	assessed	for	risks	related	to	corruption		 152
See also in Annual 
Report	2020

205-2
Communication	and	training	about	anti-corruption	policies	
and procedures  

152

GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE 
NUMBER OMISSION/NOTE

GRI 302  Energy

302-1	 Energy	consumption	within	the	organization 129-135

302-2 Energy	consumption	outside	of	the	organization		 129-135

302-4 Reduction	of	energy	consumption 129-135

302-5
Reductions	in	energy	requirements	of	products	and	
services

129-135

GRI 303 Water and Effluents 

303-1	 Interactions	with	water	as	a	shared	resource 132-133

303-3 Water	recycled	and	reused 132-133

GRI 305 Emissions

305-1 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions	 135

305-2 Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	emissions		 135

305-3 Other	indirect	(Scope	3)	GHG	emissions		 135

GRI 306  Effluents And Waste

306-1 Water	discharge	by	quality	and	destination 132-133

306-2 Waste	by	type	and	disposal	method 133-134
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GRI CONTENT INDEX

GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE 
NUMBER OMISSION/NOTE

GRI 401 Employment 

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover
136-139,
143-146

401-2 Benefits	provided	to	full-time	employees	that	are	not	
provided	to	temporary	or	part-time	employees

136-139,
143-146

401-3 Parental	leave 136-139

GRI 403 Occupational Health and Safety 

403-2
Types	of	injury	and	rates	of	injury,	occupational	diseases,	
lost	days,	and	absenteeism,	and	number	of	work-related	
fatalities

140-143

403-3 Occupational	health	services 140-143

GRI 404 Training and Education 

404-1	 Average	hours	of	training	per	year	per	employee 139-140

404-2	
Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition	
assistance programs

139-140

GRI 405 Diversity and Equal Opportunity

405-1 Diversity	of	governance	bodies	and	employees		 135-136

GRI 408 Child Labor

408-1
Operations	and	suppliers	at	significant	risk	for	incidents	
of	child	labor

136

GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE 
NUMBER OMISSION/NOTE

GRI 409 Forced or Compulsory Labor

409-1 Operations	and	suppliers	at	significant	risk	for	incidents	of	
forced	or	compulsory	labor

136-137

GRI 412 Human Rights Assessment

412-1
Operations	that	have	been	subject	to	human	rights	reviews	
or impact assessments

136-137

GRI 413  Local Communities 

413-1
Operations	with	local	community	engagement,	impact	
assessments,	and	development	programs

151-157

GRI 416 Customer Health and Safety 

416-1	
Assessment	of	the	health	and	safety	impacts	of	product	
and	service	categories

146-151
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วิเคราะหุ้์การดำำาเนินงานและฐานะการเงิน
ภาพัรวมผลการดำำาเนินงานที่่�ผ่านมา

	 สำาหรับปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััทม่รายไดำ้รวม	จัำานิวนิ	14,122.1	ล้านิบาท	และ	11,114.1	ล้านิบาท	ตามลำาดัำบ	และม่กำาไรส่ทธิุ	จัำานิวนิ	3,027.1	ล้านิบาท		และ	2,661.9	ล้านิบาท	ตามลำาดำับ	โดำยปี	2563	กล่�มบริษััทม่กิจักรรม
การโอนิกรรมสิทธ์ิุห้องช่ดำคอนิโดำมิเนิ่ยมและบ้านิจััดำสรร	จัำานิวนิ	15,086.0	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	2562	จัำานิวนิ	2,807.4	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	22.86	โดำยประกอบไปดำ้วยกิจักรรมการโอนิกรรมสิทธุิ์ของโครงการท่�ไม�ไดำ้อยู�
ภายใต้กิจัการร�วมค้า	จัำานิวนิ	9,870.5	ล้านิบาทและกิจักรรมการโอนิกรรมสิทธุิ์ของโครงการท่�อยู�ภายใต้กิจัการร�วมค้า	จัำานิวนิ	5,215.5	ล้านิบาท	ส�งผู้ลให้กล่�มบริษััทม่ส�วนิแบ�งกำาไรจัากเงินิลงท่นิในิการร�วมค้าทั�งสิ�นิ	604.1	ล้านิบาท	และ
กล่�มบริษััทม่กำาไรสำาหรับปีส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิจัำานิวนิ	2,661.9	ล้านิบาท	โดำยกล่�มบริษััทไดำ้ประกาศจั�ายปันิผู้ลในิรูปของเงินิสดำในิอัตราห่้นิละ	0.39	บาท	หรือคิดำเป็นิอัตราเงินิปันิผู้ลตอบแทนิ	(Dividend	yield)	เท�ากับ	7%	(ณ	ราคาห่้นิ
วันิท่�	1	ม่นิาคม	2564)

	 แม้ว�าในิปี	2563	ม่การแพื่ร�ระบาดำของโรค	COVID-19	ซื่ึ�งส�งผู้ลต�อภาพื่รวมเศรษัฐกิจัส�วนิใหญ�ของประเทศ	แต�กล่�มบริษััทยังคงรักษัาระดำับของกิจักรรมการโอนิกรรมสิทธุิ์และระดำับความสามารถูในิการทำากำาไรไดำ้อย�างต�อเนิ่�อง	โดำยกล่�ม
บริษััท	ม่ยอดำขายจัากโครงการพื่ร้อมอยู�	(Ready	to	move)	จัำานิวนิร้อยละ	65	ของยอดำขายทั�งหมดำ	ขณะเดำ่ยวกันิกล่�มบริษััทม่ยอดำขายจัากโครงการเปิดำตัวใหม�	(Presales)	ดำ่อย�างต�อเนิ่�อง	โดำยม่อัตรายอดำขาย	(Take	up	rate)	ประมาณ
ร้อยละ	65	ของยูนิิตท่�เปิดำขาย	ซื่ึ�งม่ยอดำขาย	Sold	Out	จัำานิวนิ	2	โครงการจัากจัำานิวนิ	10	โครงการท่�เปิดำขาย	ประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยม	ไดำ้แก�	โครงการ	The	Origin	Onnut	ซื่ึ�งเปิดำขายแบบ	Online	Booking	เป็นิครั�งแรก	โดำยไม�ม่หนิ้าร้านิ	หรือ	
Sale	Gallery	ซื่ึ�งเป็นิการปรับกลย่ทธุ์ตามสถูานิการณ์	COVID-19	ในิช�วงต้นิปี	2563	และโครงการ	Knightsbridge	Space	Sukhumvit-Rama	IV	ซื่ึ�งเปิดำตัวช�วงไตรมาส	4/2563	ใช้เวลาประมาณ	3	เดำ่อนิ	โดำยม่จัุดำเดำ�นิจัากการออกแบบ
ผู้ลิตภัณฑ์์ให้เกิดำความแตกต�าง	เช�นิ	ออกแบบให้ท่กห้องเป็นิห้องม่ม	โดำยม่บานิกระจักเป็นิแบบ	Fly	the	wing	ซื่ึ�งกล่�มบริษััทไดำ้ ให้ความใส�ใจักับการออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์และการปรับเปล่�ยนิ						กลย่ทธุ์ทางการตลาดำให้สอดำคล้องและย่ดำหย่�นิ
กับสถูานิการณ์ปัจัจัุบันิอย�างต�อเนิ่�อง	โดำยม่รายละเอ่ยดำดัำงต�อไปนิ่�

04 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายการ

สำาหรับปี 2562
สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

สำาหรับปี 2563
สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลแตกต่าง

 งบการเงินรวม  การร่วมค้า  รวมทั�งสิ�น  งบการเงินรวม  การร่วมค้า  รวมทั�งสิ�น ล้านบาท ร้อยละ

กิจกรรมการโอนกรรมส่ิที่ธุิ�อส่ังหุ้าริมที่รัพัย์ 12,278.6 - 12,278.6 9,870.5 5,215.5 	15,086.0 2,807.4 22.86
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 นิอกจัากนิ่�	กล่�มบริษััทยังคงสามารถูรักษัาระดำับอัตรากำาไรส่ทธุิไว้ ไดำ้ในิระดำับสูงท่�ร้อยละ	23.95	ซื่ึ�งรับรู้กำาไรจัาก
โครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมร�วมท่นิ	 (Joint	Venture)	 กับบริษััท	 โนิมูระ	 เรียลเอสเตท	ดำ่เวลล็อปเมนิท์	 จัำากัดำ	จัำานิวนิ	4	
โครงการ	ไดำ้แก�	โครงการ	Knightsbridge	Prime	Onnut,	โครงการ	Knightsbridge	Collage	Ramkhamhaeng,	
โครงการ	Knightsbridge	Prime	Ratchayothin	และโครงการ	Knightsbridge	Space	Ratchayothin	ซื่ึ�งเกิดำการ
รับรู้กำาไรจัากกิจัการร�วมค้าในิปี	2563	จัำานิวนิ	759.6	ล้านิบาท	(ตามสัดำส�วนิถู่อห่้นิ	51%)

	 แม้ว�ายังคงม่ความท้าทายจัากสถูานิการณ์	COVID-19	แต�ผูู้้บริโภคม่ความต้องการท่�อยู�อาศัยแนิวราบมากขึ�นิ
เนิ่�องจัากท่�อยู�อาศัยแนิวราบม่การแบ�งสัดำส�วนิในิการอยู�อาศัย	ส�งผู้ลให้ตลาดำบ้านิจััดำสรรเติบโตขึ�นิ	 โดำยในิปี	2563	
กล่�มบริษััทพื่ัฒนิาโครงการบ้านิจััดำสรรภายใต้	4	แบรนิดำ์หลักครอบคล่มท่กกล่�มลูกค้า	(Segment)	ไดำ้แก�	แบรนิดำ์เบล
กราเวีย	(Belgravia)	ระดำับราคา	20-50	ล้านิบาท,	แบรนิดำ์แกรนิดำ์	บริทาเน่ิย	(Grand	Britania)	ระดำับราคา	8-20	ล้านิ
บาท,	แบรนิดำ์บริทาเนิ่ย	(Britania)	ระดำับราคา	4-8	ล้านิบาท	และแบรนิดำ์ ไบรตันิ	(Brighton)	ระดำับราคา	2.5-4	ล้านิ
บาท	ซื่ึ�งไดำ้รับผู้ลตอบรับท่�ดำ่จัากผูู้้บริโภค	เนิ่�องจัากม่ความโดำดำเดำ�นิดำ้านิการออกแบบทั�งตัวบ้านิและรูปแบบโครงการ	
รวมทั�งการออกแบบพื่่�นิท่�ใช้สอยและสิ�งอำานิวยความสะดำวกท่�ทันิสมัยและตอบสนิองความต้องการของผูู้้บริโภคย่ค
ใหม�อย�างแท้จัริง	 รวมถึูงเรื�องการออกแบบรูปแบบการใช้งานิ	 (Function)	 ให้สอดำคล้องกับพื่ฤติกรรมการอยู�อาศัย
แบบวิถู่ช่วิตใหม�	(New	normal)	ในิปัจัจัุบันิ

	 เห็นิไดำ้จัากการเปิดำโครงการใหม�ทั�ง	 5	 โครงการ	 ไดำ้แก�	 โครงการ	Grand	Britania	Wongwaen-Ramintra,	
โครงการ	Britania	Saimai,	โครงการ	Brighton	Khukhot	Station,	โครงการ	Brighton	Bangna	Km.26	และโครงการ
Belgravia	 Exclusive	Pool	 Villa	Bangna-Rama	 IX	 โดำยในิปี	 2563	กล่�มบริษััทสามารถูทำายอดำขายรวมไดำ้ถูึง	
6,350	ล้านิบาท
 
	 ขณะเดำ่ยวกันิกล่�มบริษััทยังคงพื่ัฒนิาโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมภายใต้แบรนิดำ์ใหม�	 ค่อ	 โซื่โห	 แบงค็อก	 (SOHO	
Bangkok)	 ท่�ไดำ้รับการตอบรับเป็นิอย�างดำ่	 โดำยม่ยอดำขายประมาณร้อยละ	60	นิอกจัากนิ่�ยังม่การปรับกลย่ทธุ์โดำย
เริ�มจัาก	แบรนิดำ์	ดำิ	ออริจัิ�นิ	 (The	Origin)	ดำ้วยการใช้แพื่ลทฟัอร์มขายผู้�านิช�องทางออนิไลนิ์	100%	เป็นิแนิวคิดำมา
จัากการลดำค�าใช้จั�าย	ซื่ึ�งจัะไม�ม่หนิ้าร้านิ	หรือ	Sale	Gallery	โดำยแนิวทางดำังกล�าว	ช�วยประหยัดำเงินิลงท่นิ	และ	ทำาให้
ราคาห้องช่ดำสามารถูแข�งขันิไดำ้ดำ่	 และกล่�มบริษััทยังคงเนิ้นิพัื่ฒนิารูปแบบและค่ณภาพื่สินิค้าเพื่่�อรองรับวิถู่ช่วิตใหม�	
(New	normal)		ให้สอดำคล้องกับเปล่�ยนิแปลงในิอนิาคตอย�างต�อเนิ่�อง

	 สำาหรับโครงการกล่�ม	Ready	to	move	กล่�มบริษััทผู้ลักดำันิยอดำขายไดำ้ดำ่จัากการปรับกลย่ทธุ์การตลาดำเชิงร่ก
จัากโครงการ	Everyone	can	sell	โครงการท่�เปิดำโอกาสให้พื่นิักงานิเป็นิ	Micro-Influencer	สร้างยอดำขายไดำ้ดำ้วย
การเข้าถึูงกล่�มเป้าหมายตัวเอง	โดำยโครงการดัำงกล�าวสร้างยอดำขายจัำานิวนิร้อยละ	10	ของยอดำขายทั�งหมดำ	

Grand	Britania	Ratchaphruek	Rama	5
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

การวิเคราะหุ้์ผลการดำำาเนินงาน
การวิเคราะหุ้์ผลการดำำาเนินงานส่ำาหุ้รับปี 2562 และ 2563

รายไดำ้
รายไดำ้จากการขายอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์
	 กล่�มบริษััทม่นิโยบายในิการรับรู้รายไดำ้จัากการขายอสังหาริมทรัพื่ย์เม่�อม่การโอนิกรรมสิทธุิ์ห้องช่ดำและบ้านิจััดำสรรให้ผูู้้ซื่่�อหลังจัากไดำ้รับชำาระเงินิจัากผูู้้ซื่่�อครบถู้วนิแล้ว	รายไดำ้จัากการขายอสังหาริมทรัพื่ย์สำาหรับปี		2562		และปี	2563	
จัำานิวนิ	12,278.6	ล้านิบาท	และ	9,870.5	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	86.95	และ	88.81	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ	ซื่ึ�งสามารถูสร่ปไดำ้ดัำงนิ่�

รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ผลแตกต่าง

 ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดำ้

รายไดำ้จัากการขายอสังหาริมทรัพื่ย์ 12,278.6 86.95 9,870.5 88.81 (2,408.1) (19.61)

รายไดำ้ค�าบริหารโครงการ 918.9 6.51 615.2 5.54 (303.7) (33.05)

รายไดำ้เงินิปันิผู้ล 0.3 0.00 0.0 0.00 (0.3) (100.00)

กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย 458.6 3.25 180.8 1.63 (277.8) (60.58)

รายไดำ้ดำอกเบ่�ย 10.9 0.08 16.0 0.14 5.0 45.78

รายไดำ้อ่�นิ 454.9 3.22 431.7 3.88 (23.2) (5.09)

รวมรายไดำ้ 14,122.1 100.00 11,114.1 100.00 (3,008.0) (21.30)

รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ผลแตกต่าง

 ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดำ้จัากการขายอสังหาริมทรัพื่ย์ 12,278.6	 100.00 9,870.5 100.00 (2,408.1) (19.61)

ต้นิท่นิขายอสังหาริมทรัพื่ย์ 6,934.2	 56.47 6,307.8 63.91	 (626.4) (9.03)

กำาไรขั�นต้้น 5,344.4 43.53 3,562.7 36.09 (1,781.7) (33.34)
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่รายไดำ้จัากการขายอสังหาริมทรัพื่ย์	จัำานิวนิ	9,870.5	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	88.81	ของรายไดำ้รวม	ลดำลงจัากปี	2562	จัำานิวนิ	2,408.1	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	19.61	ซื่ึ�งสาเหต่หลักมาจัาก
กล่�มบริษััทม่รายไดำ้จัากการขายอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�ไม�ไดำ้อยู�ภายใต้กิจัการร�วมค้าลดำลง	 แต�อย�างไรก็ตามยังคงม่กิจักรรมการโอนิกรรมสิทธ์ิุเพื่่�มขึ�นิจัากโครงการท่�พื่ัฒนิาภายใต้กิจัการร�วมค้า	 โดำยผู้ลประกอบการของกิจัการร�วมค้าจัะถููก
แสดำงเป็นิส�วนิแบ�งกำาไรจัากเงินิลงท่นิในิกิจัการร�วมค้าในิงบกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จั	ทั�งนิ่�ทำาให้ภาพื่รวมของกล่�มบริษััทยังคงรักษัาระดัำบของกิจักรรมการโอนิกรรมสิทธ์ิุไดำ้ดำ่	ตามท่�ไดำ้กล�าวไว้ข้างต้นิ

ทั�งนิ่�กิจักรรมการโอนิกรรมสิทธุิ์	สามารถูแสดำงการรับรู้รายไดำ้เท่ยบกับมูลค�าโครงการ	ตามตารางดำังนิ่�

โครงการ
มูลค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ยอดโอนกรรมสิทธิ� ยอดโอนกรรมสิทธิ�
สะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กิจกรรมการโอนกรรมส่ิที่ธุิ�ของโครงการที่่�ไม่ไดำ้อยู่ภายใต้้กิจการร่วมค้า 

โครงการ	Knightsbridge
Sukhumvit	107

831.2	 6.9	 0.83	 -			 -			 831.2	 100.00	

โครงการ	Knightsbridge
Sky	River	Ocean	

1,470.0	 9.3	 0.63	 22.2	 1.51	 1,459.9	 99.31	

โครงการ	Pause	A,B	Sukhumvit	107 372.2	 14.9	 4.01	 -			 -			 372.2	 100.00	

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

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

โครงการ	The	Cabana 1,106.4	 79.4	 7.18	 -			 -			 1,106.4	 100.00	

โครงการ	Pause	Sukhumvit	103 608.7 16.5 2.72 - - 608.7 100.00

โครงการ	Knightsbridge	The	Ocean	
Sriracha

2,700.0	 298.4 11.05 200.2			 7.42			 	2,078.0 76.96

โครงการ
มูลค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ยอดโอนกรรมสิทธิ� ยอดโอนกรรมสิทธิ�
สะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กิจกรรมการโอนกรรมส่ิที่ธุิ�ของโครงการที่่�ไม่ไดำ้อยู่ภายใต้้กิจการร่วมค้า 

โครงการ	Kensington	Laemchabung	2 627.3	 31.1	 4.96	 -			 -			 627.3	 100.00	

โครงการ	Notting	Hill	Exclusive	
Charoenkrung

453.8	 76.6	 16.89	 -			 -			 453.8	 100.00

โครงการ	Britania	Srinakarin 871.3	 346.1	 39.72	 -			 -			 871.3	 100.00	

โครงการ	Park	24	Phase1 6,000.0	 272.5	 4.54	 642.2	 10.70	 5,818.8	 96.98	

โครงการ	Knightsbridge	Tiwanon 1,215.2	 300.9	 24.76	 10.7	 0.88	 1,215.2	 100.00	

โครงการ	Notting	Hill	Laemchabang	 1,300.0	 	306.7	 23.59	 234.9	 18.07	 1,172.1	 90.16	

โครงการ	Notting	Hill	
Sukhumvit-Praksa

1,650.0 435.4 26.39 182.4 11.05 1,548.3 93.84

โครงการ	Kensington	Kaset	Campus 	1,650.0	 65.2 5.94 2.9	 0.26 1,094.9	 99.76	
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

โครงการ
มูลค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ยอดโอนกรรมสิทธิ� ยอดโอนกรรมสิทธิ�
สะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กิจกรรมการโอนกรรมส่ิที่ธุิ�ของโครงการที่่�ไม่ไดำ้อยู่ภายใต้้กิจการร่วมค้า 

โครงการ	Notting	Hill	Jatujak
Interchange

637.3	 299.9	 47.06	 6.7	 1.06	 637.3	 100.00	

โครงการ	Notting	Hill	Sukhumvit	105 2,715.0	 1,798.9	 66.26	 21.4	 0.79	 2,550.7	 93.95	

โครงการ	B-Loft	Sukhumvit	107	A 130.0	 60.4	 46.43	 43.1	 33.14	 114.0	 87.73	

โครงการ	B-Loft	Lite	Sukhumvit	115	A 160.0	 59.2	 37.02	 36.5	 22.79	 146.2	 91.37	

โครงการ	Park	24	Phase	2 11,500.0	 1,023.0	 8.90	 481.4	 4.19	 6,316.0	 54.92	

โครงการ	B-Loft	Lite	Sukhumvit	115	B 160.0	 69.7	 43.56	 40.6	 25.36	 110.3	 68.93	

โครงการ	Kensington	Phahol	63 562.5	 92.8	 16.49	 407.6	 72.45	 500.3	 88.94	

โครงการ	Kensington
Sukhumvit	-	Thepharak

2,500.0	 1,505.4	 60.22	 721.1	 28.84	 2,226.5	 89.06	

โครงการ	Knightsbridge	Prime	Sathorn 3,856.5	 2,475.6	 64.19	 1,380.9	 35.81	 3,856.5	 100.00	

โครงการ	Knightsbridge	Phaholyothin	
Interchange

2,100.0 1,386.2 66.01 644.2 30.68 2,030.4 96.69

โครงการ	B-Loft	Sukhumvit	107	B 110.0 1.6 1.45 81.8 74.36 83.4 75.81

โครงการ	Britania	Mega	Town	Bangna 1,900.0	 422.8	 22.25	 356.7	 18.77	 779.5	 41.02	

โครงการ	Britania	Bangna	Km.12 1,161.9	 555.4	 47.80	 522.5	 44.97	 1,077.9	 92.77	

โครงการ
มูลค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ยอดโอนกรรมสิทธิ� ยอดโอนกรรมสิทธิ�
สะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กิจกรรมการโอนกรรมส่ิที่ธุิ�ของโครงการที่่�ไม่ไดำ้อยู่ภายใต้้กิจการร่วมค้า 

โครงการ	Britania
Wongwaen-Hathairat

1,050.0	 135.8	 12.94	 157.6	 15.01	 293.4	 27.95	

โครงการ	Britania	Bangna	Km.42 1,500.0	 37.9	 2.53	 398.3	 26.55	 436.2	 29.08	

โครงการ	Britania	Bangna	-
Suvarnabhumi

2,700.0	 58.8	 2.18	 371.3	 13.75	 430.1	 15.93	

โครงการ	The	Origin	Phaho	-
Saphanmai

1,348.2	 -			 -			 802.8	 59.55	 802.8	 59.55	

โครงการ	Britania	Khukhot	Station 829.8	 -			 -			 250.8	 30.22	 250.8	 30.22	

โครงการ	Britania	Saimai 1,414.5	 -			 -			 149.2	 10.55	 149.2	 10.55	

โครงการ	Brighton	Khukhot	Station 751.2 - - 2.8 0.37 2.8 0.37

โครงการ	B-Loft	Lite	Sukhumvit	107 171.3	 - - 43.6 25.47 43.6 25.47

โครงการ	The	Origin	Sukhumvit	105 1,453.3 - - 494.7 34.04 494.7 34.04

โครงการ	Kensington	Rayong	1 634.0	 - - 123.1	 19.42	 123.1	 19.42	

โครงการ	Kensington	Rayong	2 595.0	 - - 72.4	 12.17	 72.4	 12.17	

โครงการ	Grand	Britania
Wongwaen-Ramintra

2,013.6 - - 129.6 6.44 129.6 6.44
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โครงการ
มูลค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ยอดโอนกรรมสิทธิ� ยอดโอนกรรมสิทธิ�
สะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กิจกรรมการโอนกรรมส่ิที่ธุิ�ของโครงการที่่�ไม่ไดำ้อยู่ภายใต้้กิจการร่วมค้า 

โครงการ	Knightsbridge	Collage	
Sukhumvit	107

1,054.7 - - 522.6 49.55 522.6 49.55

โครงการ	Knightsbridge	Kaset	Society 1,316.8	 - - 311.6	 23.66	 311.6	 23.66	

รวมกิจกรรมการโอนกรรมส่ิที่ธุิ�ของ
โครงการที่่�ไม่ไดำ้อยู่ภายใต้้กิจการร่วมค้า 

12,278.6 9,870.5 44,676.1

กิจกรรมการโอนกรรมส่ิที่ธุิ�ของโครงการที่่�อยู่ภายใต้้กิจการร่วมค้า

โครงการ	Knightsbridge	Prime
Ratchayothin

1,666.5	 - - 1,470.4	 88.23	 1,470.4	 88.23	

โครงการ	Knightsbridge	Collage	
Ramkhamhaeng

2,066.1	 - - 1,669.3	 80.79	 1,669.3	 80.79	

โครงการ	Knightsbridge	Prime	Onnut 2,638.1	 - - 1,367.0	 51.82	 1,367.0	 51.82	

โครงการ	Knightsbridge	Space	
Ratchayothin

2,804.5	 - - 708.8	 25.27	 708.8	 25.27	

รวมกิจกรรมการโอนกรรมส่ิที่ธุิ�ของ
โครงการที่่�อยู่ภายใต้้กิจการร่วมค้า 

5,215.5 5,215.5 

รวมที่ั�งส่ิ�น 15,086.0 49,891.6

รายไดำ้ค่าบริหุ้ารโครงการ
	 สำาหรับปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่รายไดำ้ค�าบริหารโครงการ	จัำานิวนิ	918.9	ล้านิบาท	และ	615.2	ล้านิ
บาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	6.51	และ	5.54	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่รายไดำ้ค�าบริหารโครงการ	จัำานิวนิ	615.2	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	5.54	ของราย
ไดำ้รวม	ลดำลงจัากปี	2562	จัำานิวนิ	303.7	ล้านิบาท	คิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	33.05	โดำยกล่�มบริษััทม่การรับรู้รายไดำ้ค�า
บริหารโครงการเพื่่�มขึ�นิในิปี	2563	จัำานิวนิ	2	โครงการ	ค่อ	โครงการ	The	Origin	Ladprao-Bangkapi	และ	โครงการ	
Knightsbridge	Space	Sukhumvit-Rama	IV	อย�างไรก็ตามกล่�มบริษััทยังคงรับรู้รายไดำ้ค�าบริหารโครงการอย�าง
ต�อเนิ่�องทั�งสิ�นิ	15	โครงการ

กำาไรจากการจำาหุ้น่ายเงินลงทีุ่นในบริษัที่ย่อย
	 สำาหรับปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย	จัำานิวนิ	458.6	ล้านิบาท	
และ	180.8	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	3.25	และ	1.63	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ
 
	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย	จัำานิวนิ	180.8	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิ
ร้อยละ	1.63	ของรายไดำ้รวม	ลดำลงจัากปี	2562	จัำานิวนิ	277.8	ล้านิบาท	คิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	60.58	เนิ่�องจัากกล่�ม
ผูู้้ร�วมท่นิไม�สามารถูเข้าประเทศไดำ้ในิสถูานิการณ์	COVID-19		อย�างไรก็ตามในิปี	2563	กล่�มบริษััทยังม่การร�วมท่นิ	
จัำานิวนิ	2	โครงการ	ดัำงนิ่�

	 (1)	 บริษััท	จัีเอส	เอ็นิจัิเนิ่ยริ�ง	แอนิดำ์	คอนิสตรัคชั�นิ	คอร์ปอเรชั�นิ	(GS	E&C)	เพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการ	The	Origin	
	 	 Ladprao-Bangkapi
	 (2)	 บริษััท	จัีเอส	เอ็นิจัิเนิ่ยริ�ง	แอนิดำ์	คอนิสตรัคชั�นิ	คอร์ปอเรชั�นิ	(GS	E&C)	เพื่่�อพัื่ฒนิาโครงการ	Knightsbridge	
	 	 Space	Sukhumvit-Rama	IV

	 ซื่ึ�งเป็นิพื่ันิธุมิตรใหม�จัากประเทศเกาหล่ใต้	 เป็นิบริษััทยักษั์ ใหญ�ในิแวดำวงธุ่รกิจัอ่ตสาหกรรมก�อสร้างและ
อสังหาริมทรัพื่ย์ระดำับโลก	 ม่วิสัยทัศนิ์ ในิการสร้างขีดำความสามารถูการแข�งขันิสู�การเป็นิบริษััทชั�นินิำาดำ้านิการ
ก�อสร้างของโลก	ไดำ้รับการจััดำอันิดำับจัากนิิตยสาร	ENR	นิิตยสารชั�นินิำาดำ้านิการก�อสร้างของสหรัฐให้เป็นิบริษััทรับ
เหมาก�อสร้างระดำับท็อปอันิดำับท่�	36	ของโลก
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รายไดำ้ดำอกเบ่�ย
	 สำาหรับปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่รายไดำ้ดำอกเบ่�ย	จัำานิวนิ	10.9	ล้านิบาท	และ	16.0	ล้านิบาท	หรือคิดำ
เป็นิร้อยละ	0.08	และ	0.14	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่รายไดำ้ดำอกเบ่�ย	จัำานิวนิ	16.0	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	0.14	ของรายไดำ้รวม	เพื่่�ม
ขึ�นิจัากปี	2562	จัำานิวนิ	5.0	ล้านิบาท	คิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	45.78	เนิ่�องจัากดำอกเบ่�ยรับจัากเงินิให้กู้ย่มแก�กิจัการ
ร�วมค้าเพื่่�มขึ�นิ	ไดำ้แก�	ดำอกเบ่�ยรับจัากโครงการ	The	Origin	Ladprao-Bangkapi,	โครงการ	Knightsbridge	Space	
Sukhumvit-Rama	IV	และ	โรงแรม	One	Sukhumvit	59

รายไดำ้อื�นๆ
	 สำาหรับปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่รายไดำ้อ่�นิๆ	จัำานิวนิ	454.9	ล้านิบาท	และ	431.7	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิ
ร้อยละ	3.22	และ	3.88	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่รายไดำ้อ่�นิๆ	จัำานิวนิ	431.7	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	3.88	ของรายไดำ้รวม	ลดำลง
จัากปี	2562	จัำานิวนิ	23.2	ล้านิบาท	 คิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	5.09	ส�วนิใหญ�ลดำลงจัากรายไดำ้การยกเลิกการจัองและ
สัญญา	อย�างไรก็ตามกล่�มบริษััทม่การรับรู้รายไดำ้ค�าบริหารนิิติบ่คคลนิอกเครือ	และรายไดำ้ห้องพัื่กโรงแรมเพื่่�มขึ�นิ

	 ทั�งนิ่�กล่�มบริษััทไดำ้เริ�มเปิดำให้บริการโรงแรมและเซื่อร์วิสอพื่าร์ทเม้นิท์โครงการแรกในิช�วงต้นิปี	2563	ไดำ้แก�	โรงแรม	
Staybridge	Suites	Bangkok	Thonglor	ในิช�วง	COVID-19	แต�จัากการปรับตัวและการวางแผู้นิสัดำส�วนิลูกค้าเป้า
หมายเป็นิกล่�มองค์กรและบริษััทต�างๆ	ทำาให้กล่�มบริษััทยังคงม่อัตราการเข้าพัื่กอาศัย	ณ	สิ�นิปีสะสมประมาณร้อยละ	
55	และเริ�มเปิดำให้บริการโรงแรม	Holiday	Inn	&	Suites	Siracha	Laemchabang	ในิช�วงปลายปี	2563	ซื่ึ�งทำาเลอยู�
ใกล้นิิคมอ่ตสาหกรรม	 โดำยม่การวางแผู้นิสัดำส�วนิลูกค้าเป้าหมายเป็นิกล่�มองค์กร	บริษััทและมหาวิทยาลัย	 ซึื่�งไม�ไดำ้
เป็นิกล่�มนัิกท�องเท่�ยว	โดำยม่อัตราการเข้าพื่ักอาศัย	ณ	สิ�นิปีสะสมอยู�ท่�ประมาณร้อยละ	50

ค่าใชุ้จ่าย
ต้้นทีุ่นขายอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์
	 ต้นิท่นิขายอสังหาริมทรัพื่ย์หลักของกล่�มบริษััทประกอบดำ้วย	ต้นิท่นิท่�ดำินิ	และค�าก�อสร้างอาคาร	โดำยระหว�างการ
ก�อสร้างโครงการและยังไม�ม่การโอนิกรรมสิทธ์ิุให้แก�ผูู้้ซื่่�อ	 กล่�มบริษััท	 จัะบันิทึกต้นิท่นิดัำงกล�าวเป็นิต้นิท่นิโครงการ
พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขายในิงบแสดำงฐานิะการเงินิ	 และจัะม่การโอนิต้นิท่นิโครงการพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
เพื่่�อขายมาเป็นิต้นิท่นิขายอสังหาริมทรัพื่ย์ ในิงบกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จั	 เม่�อม่การบันิทึกรายไดำ้จัากการขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

	 สำาหรับปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ต้นิท่นิขายอสังหาริมทรัพื่ย์	จัำานิวนิ	6,934.2	ล้านิบาท	และ	6,307.8	
ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	49.10	และ	56.75	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ต้นิท่นิขายอสังหาริมทรัพื่ย์	จัำานิวนิ	6,307.8	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	56.75	ของ
รายไดำ้รวม	ลดำลงจัากปี	2562	จัำานิวนิ	626.4	ล้านิบาท	คิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	9.03

กำาไรขั�นต้้นและอัต้รากำาไรขั�นต้้น
	 สำาหรับปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััทม่กำาไรขั�นิต้นิ	จัำานิวนิ	5,344.4	ล้านิบาท	และ	3,562.7	ล้านิบาท	หรือคิดำ
เป็นิอัตรากำาไรขั�นิต้นิร้อยละ	43.53	และ	36.09	ตามลำาดำับ

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่กำาไรขั�นิต้นิจัำานิวนิ	3,562.7	ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	2562	คิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	33.34		แต�
อย�างไรก็ตามกล่�มบริษััทสามารถูทำาอัตรากำาไรส่ทธุิส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	เท�ากับ	ร้อยละ	23.95	ของราย
ไดำ้รวม	สูงกว�างวดำเดำ่ยวกันิของปีก�อนิ	เนิ่�องจัากกล่�มบริษััทเริ�มรับรู้รายไดำ้จัากโครงการภายใต้กิจัการร�วมค้าเพื่่�มขึ�นิ

ค่าใชุ้จ่ายในการขาย
	 ค�าใช้จั�ายในิการขายของกล่�มบริษััท	ประกอบดำ้วยเงินิเดำ่อนิและค�าใช้จั�ายเก่�ยวกับพื่นัิกงานิฝ่่ายขายและการตลาดำ
ค�าภาษั่ธุ่รกิจัเฉัพื่าะและค�าธุรรมเนิ่ยมการโอนิ	ค�าโฆษัณาประชาสัมพื่ันิธุ์และส�งเสริมการขาย	 และคอมมิชชั�นิจัาก
การขาย	เป็นิหลัก

	 สำาหรับปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ค�าใช้จั�ายในิการขาย	จัำานิวนิ	2,167.2	ล้านิบาท	และ	1,319.7	ล้านิ
บาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	15.35	และ	11.87	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ค�าใช้จั�ายในิการขาย	จัำานิวนิ	1,319.7	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	11.87	ของราย
ไดำ้รวม	ลดำลงจัากปี	2562	จัำานิวนิ	847.5	ล้านิบาท	คิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	39.10		ซื่ึ�งเกิดำจัากกล่�มบริษััทม่การปรับ
รูปแบบการดำำาเนิินิงานิให้เข้ากับสถูานิการณ์ดำ้วยกลย่ทธุ์การตลาดำเชิงร่ก	 โดำยเริ�มม่การใช้แพื่ลทฟัอร์มการขาย
ออนิไลนิ์	100%	(Origin	Property	Always	Online)	 เป็นิครั�งแรกกับโครงการ	The	Origin	Onnut	พื่ร้อมทั�งสร้าง
ท่ม	Everyone	Can	Sell	ทำาให้สามารถูลดำค�าใช้จั�ายในิการโฆษัณาทาง	Online	รวมทั�งค�าจััดำกิจักรรมโครงการ	เพื่่�อ
บริหารค�าใช้จั�ายให้ม่ประสิทธุิภาพื่มากขึ�นิ
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ค่าใชุ้จ่ายในการบริหุ้าร
	 ค�าใช้จั�ายในิการบริหารประกอบดำ้วยเงินิเดำ่อนิและค�าใช้จั�ายเก่�ยวกับพื่นิักงานิฝ่่ายบริหารเป็นิหลัก
	 สำาหรับปี	2562	และ	2563	กล่�มบริษััท	ม่ค�าใช้จั�ายในิการบริหาร	จัำานิวนิ	520.1	ล้านิบาท	และ	502.5	ล้านิบาท	
หรือคิดำเป็นิร้อยละ	3.68	และ	4.52	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ	

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ค�าใช้จั�ายในิการบริหาร	จัำานิวนิ	502.5	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	4.52	ของราย
ไดำ้รวม	ลดำลงจัากปี	2562	จัำานิวนิ	17.6	ล้านิบาท	คิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	3.38	เนิ่�องจัากกล่�มบริษััทการลดำลงของเงินิ
เดำ่อนิและค�าใช้จั�ายเก่�ยวกับพื่นิักงานิเป็นิหลัก

ส่่วนแบ่งกำาไร(ขาดำทีุ่น)จากเงินลงทีุ่นในการร่วมค้า
	 สำาหรับปี	2562	และ	2563	กล่�มบริษััท	ม่ส�วนิแบ�งขาดำท่นิจัากเงินิลงท่นิในิการร�วมค้าจัำานิวนิ	239.0	ล้านิบาท	
และส�วนิแบ�งกำาไรจัากเงินิลงท่นิในิการร�วมค้าจัำานิวนิ	604.1	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิส�วนิแบ�งขาดำท่นิร้อยละ	1.69	และ
ส�วนิแบ�งกำาไรร้อยละ	5.44	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ	

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ส�วนิแบ�งกำาไรจัากเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า	จัำานิวนิ	604.1	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อย
ละ	5.44	ของรายไดำ้รวม	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	2562	(ปี	2562	เป็นิส�วนิแบ�งขาดำท่นิ)	จัำานิวนิ	843.1	ล้านิบาท	คิดำเป็นิเพื่่�ม
ขึ�นิร้อยละ	 352.79	 เนิ่�องจัากในิปี	 2563	กล่�มบริษััทเริ�มม่การรับรู้รายไดำ้จัากโครงการร�วมค้าจัำานิวนิ	 4	 โครงการ	
ไดำ้แก�		โครงการ	Knightsbridge	Prime	Onnut,	โครงการ	Knightsbridge	Collage	Ramkhamhaeng,	โครงการ	
Knightsbridge	Prime	Ratchayothin	และโครงการ	Knightsbridge	Space	Ratchayothin	ซื่ึ�งม่ยอดำโอนิกรรมสิทธ์ิุ
ในิปีนิ่�ทั�งสิ�นิ	5,215.5	ล้านิบาท

ต้้นทีุ่นที่างการเงิน
	 ประกอบดำว้ยดำอกเบ่�ยจั�ายธุนิาคาร	ดำอกเบ่�ยจั�ายห่น้ิกู	้ดำอกเบ่�ยตั�วแลกเงนิิ	และดำอกเบ่�ยจั�ายตามสญัญาเช�าการเงนิิ
	 สำาหรับปี	2562	และ	2563	กล่�มบริษััท	ม่ต้นิท่นิทางการเงินิ	จัำานิวนิ	272.8	ล้านิบาท	และ	263.5	ล้านิบาท	หรือ
คิดำเป็นิร้อยละ	1.93	และ	2.37	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ	

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ต้นิท่นิทางการเงินิ	จัำานิวนิ	263.5	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	2.37	ของรายไดำ้รวม	
ลดำลงจัากปี	2562	จัำานิวนิ	9.3	ล้านิบาท	คิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	3.42	เนิ่�องจัากกล่�มบริษััทม่อัตราดำอกเบ่�ยจั�ายธุนิาคาร
ลดำลง	อ่กทั�งกล่�มบริษััทม่การจั�ายชำาระห่้นิกู้ท่�ครบกำาหนิดำชำาระมูลค�า	 2,000	ล้านิบาท	 จัากกระแสเงินิสดำจัากการ
ดำำาเนิินิงานิ	ทำาให้ห่้นิกู้	ณ	สิ�นิปี	2563	ลดำลง

ค่าใชุ้จ่ายภาษ่เงินไดำ้
	 สำาหรับปี	2562	และ	2563	กล่�มบริษััท	ม่ค�าใช้จั�ายภาษ่ัเงินิไดำ้	จัำานิวนิ	848.2	ล้านิบาท	และ	560.4	ล้านิบาท	หรือ
คิดำเป็นิร้อยละ	6.01	และ	5.04	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ	

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ค�าใช้จั�ายภาษ่ัเงินิไดำ้	จัำานิวนิ	560.4	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	5.04	ของรายไดำ้รวม	
ลดำลงจัากปี	2562	จัำานิวนิ	287.8	ล้านิบาท	คิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	33.93

กำาไรสุ่ที่ธุิและอัต้รากำาไรสุ่ที่ธิุ
	 สำาหรับปี	2562	และ	2563	กล่�มบริษััท	ม่กำาไรสำาหรับงวดำส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	จัำานิวนิ	3,027.1	
ล้านิบาท	และ	2,661.9	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	21.44	และ	23.95	ของรายไดำ้รวม	ตามลำาดำับ	

	 โดำยปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่กำาไรสำาหรับงวดำส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	จัำานิวนิ	2,661.9	ล้านิบาท	หรือ
คิดำเป็นิร้อยละ	23.95	ของรายไดำ้รวม	ลดำลงจัากปี	2562	จัำานิวนิ	365.2	ล้านิบาท	คิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	12.07	ส�วนิ
ใหญ�เน่ิ�องมาจัากกำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อยลดำลง	เนิ่�องจัากผูู้้ร�วมท่นิยังไม�สามารถูเข้าประเทศไดำ้
ในิช�วงสถูานิการณ์	COVID-19

	 อย�างไรก็ตามในิปี	2563	กล่�มบริษััทสามารถูทำาอัตรากำาไรส่ทธิุส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	เท�ากับ	ร้อยละ
23.95	ของรายไดำ้รวม	สูงกว�างวดำเดำ่ยวกันิของปีก�อนิ	เนิ่�องจัากกล่�มบริษััทเริ�มรับรู้รายไดำ้จัากโครงการภายใต้กิจัการ
ร�วมค้าและม่การบริหารค�าใช้จั�ายอย�างม่ประสิทธุิภาพื่ต�อเน่ิ�อง	 จัะเห็นิไดำ้จัากสัดำส�วนิของค�าใช้จั�ายในิการขายและ
บริหารต�อรายไดำ้รวมลดำลงจัากเดิำมร้อยละ	19.03	ในิปี	2562	เป็นิร้อยละ	16.40	ในิปี	2563	ซื่ึ�งเป็นิผู้ลมาจัากการ
ควบค่มค�าใช้จั�ายดำ้านิการตลาดำไดำ้ม่ประสิทธุิภาพื่มากขึ�นิ	ดำังรายละเอ่ยดำต�อไปนิ่�

กำาไรสุทธิ สำาหรับปี 2562 สำาหรับปี 2563

	กำาไรสำาหรับงวดำส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	 3,027.1		 2,661.9

	กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย	 458.6		 180.8			

	กำาไรสำาหรับงวดำส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	หลังหัก
กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิ

2,568.6		 2,481.1
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อัต้ราผลต้อบแที่นของผู้ถูือหุุ้้น
	 สำาหรับปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่อัตราผู้ลตอบแทนิของผูู้้ถู่อห่้นิเท�ากับร้อยละ	35.42	และร้อยละ	25.32	
ตามลำาดำับ	ลดำลงจัากปี	2562	ร้อยละ	10.10	เนิ่�องจัากส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	เพื่่�มขึ�นิจัากกำาไรสะสมท่�เพื่่�มขึ�นิ

การวิเคราะหุ้์ฐานะการเงิน
ภาพัรวมของส่ินที่รัพัย์
	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่สินิทรัพื่ย์รวม	32,079.5	ล้านิบาท	และ	33,693.6	ล้านิบาท	ตามลำาดัำบ	
เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	1,614.1	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิร้อยละ	5.03	สินิทรัพื่ย์ส�วนิใหญ�ท่�เพื่่�มขึ�นิ	โดำยหลักจัะเป็นิต้นิ
ท่นิโครงการพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย	เพื่่�อรองรับโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ในิอนิาคต,	เงินิลงท่นิในิการร�วม
ค้า,	ท่�ดำินิอาคารอ่ปกรณ์	 เพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการในิธุ่รกิจัโรงแรม	 เซื่อร์วิสอพื่าร์ทเมนิท์	 และสิทธ์ิุการใช้สินิทรัพื่ย์จัาก
การนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	16			มาถู่อปฏิิบัติครั�งแรก	

ต้้นทีุ่นโครงการพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์เพั้�อขาย
	 ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย	 ค่อ	ต้นิท่นิของโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�กล่�มบริษััท	ลงท่นิ
เพื่่�อพื่ัฒนิาเป็นิโครงการหรือท่�ไดำ้ม่การพื่ัฒนิาเป็นิโครงการแล้วเสร็จัพื่ร้อมขาย	รายการนิ่�จัึงเปรียบเสม่อนิรายการ
สินิค้าคงเหล่อของกิจัการท่�ดำำาเนิินิธุ่รกิจัผู้ลิตสินิค้าหรือซื่่�อมาขายไป	ต้นิท่นิโครงการพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย
ประกอบดำ้วยต้นิท่นิการดำำาเนิินิโครงการ	ไดำ้แก�	ค�าท่�ดำินิ	ค�าก�อสร้าง	ต้นิท่นิกู้ย่มเพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์
และอ่�นิๆ	

	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ต้นิท่นิการพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย	จัำานิวนิ	22,582.1	ล้านิ
บาท	และ	23,429.7	ล้านิบาท	ตามลำาดำับ	คิดำเป็นิร้อยละ	70.39	และร้อยละ	69.54	ของสินิทรัพื่ย์รวม	ตามลำาดำับ	
โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ต้นิท่นิโครงการพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย	จัำานิวนิ	23,429.7	ล้านิบาท	คิดำ
เป็นิร้อยละ	69.54	ของสินิทรัพื่ย์รวม	เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	847.6	ล้านิบาท	คิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	3.75		
เนิ่�องจัาก	 กล่�มบริษััท	 ม่การพื่ัฒนิาโครงการทั�งในิรูปแบบของห้องช่ดำคอนิโดำมิเนิ่ยมและบ้านิจััดำสรรเพื่่�มขึ�นิเป็นิไป
ตามแผู้นิอย�างต�อเน่ิ�อง

เงินมัดำจำาค่าที่่�ดำิน
	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เงินิมัดำจัำาค�าท่�ดำินิจัำานิวนิ	871.0	ล้านิบาท	และ	973.4	ล้านิบาท	คิดำเป็นิ
ร้อยละ	2.72	และร้อยละ	2.89	ของสินิทรัพื่ย์รวม	ตามลำาดำับ

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เงินิมัดำจัำาค�าท่�ดำินิ	จัำานิวนิ	973.4	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	2.89	ของสินิทรัพื่ย์

รวมเพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	102.4	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	11.75	โดำยม่การวางมัดำจัำาของท่�ดำินิ
เพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการเพื่่�มขึ�นิตามแผู้นิขยายโครงการในิอนิาคต	

เงินจ่ายล่วงหุ้น้า-ค่างานก่อส่ร้าง
	 เงินิจั�ายล�วงหนิ้าค�างานิก�อสร้างของกล่�มบริษััท	ไดำ้แก�	เงินิจั�ายล�วงหนิ้าของงานิก�อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์	
ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เงินิจั�ายล�วงหนิ้าค�างานิก�อสร้างจัำานิวนิ	338.3	ล้านิบาท	และ	416.6	ล้านิ
บาท	คิดำเป็นิร้อยละ	1.05	และร้อยละ	1.24	ของสินิทรัพื่ย์รวมตามลำาดำับ	

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เงินิจั�ายล�วงหนิ้าค�าก�อสร้าง	จัำานิวนิ	416.6	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	1.24	ของ
สินิทรัพื่ย์รวม	เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	78.3	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	23.13	ซื่ึ�งเป็นิผู้ลมาจัาก
จัำานิวนิและมูลค�าของโครงการท่�เริ�มก�อสร้างในิระหว�างปี	2563	 ท่�สูงขึ�นิจัากปี	2562	ทั�งนิ่�	นิโยบายการจั�ายเงินิล�วง
หนิ้า-ค�าก�อสร้าง	 จัะขึ�นิอยู�กับเงื�อนิไขการตกลงกันิระหว�างกล่�มบริษััท	 และผูู้้รับเหมา	 โดำยปกติส�วนิใหญ�กล่�มบริษััท	
จัะชำาระค�าจั้างล�วงหนิ้าค�าก�อสร้าง	ประมาณร้อยละ	5	ของมูลค�าก�อสร้างตามสัญญา	

ส่ินที่รัพัย์หุ้มุนเวียนอื�น
	 สินิทรัพื่ย์หม่นิเวียนิอ่�นิของกล่�มบริษััท	ประกอบดำ้วยเงินิมัดำจัำาอ่�นิ		เช�นิ	เงินิมัดำจัำาการซื่่�อเฟัอร์นิิเจัอร์และอ่ปกรณ์
ตกแต�งสำาหรับโครงการ	ค�าเบ่�ยประกันิภัยจั�ายล�วงหนิ้า	ค�าคอมมิชชั�นิรอตัดำบัญช่รายจั�าย	ค�าส�วนิกลางจั�ายล�วงหนิ้า
และค�าใช้จั�ายจั�ายล�วงหนิ้าอ่�นิ	เป็นิหลัก	

	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่สินิทรัพื่ย์หม่นิเวียนิอ่�นิ	จัำานิวนิ	521.2	ล้านิบาท	และ	486.1	ล้านิบาท	
คิดำเป็นิร้อยละ	1.62	และร้อยละ	1.44	ของสินิทรัพื่ย์รวม	ตามลำาดำับ
โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่สินิทรัพื่ย์หม่นิเวียนิอ่�นิ	จัำานิวนิ	486.1	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	1.44	ของสินิทรัพื่ย์
รวม	ลดำลงจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	35.1	ล้านิบาทหรือคิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	6.74	ซื่ึ�งส�วนิใหญ�ลดำลงจัากเงินิมัดำจัำา	
เงินิคำ�าประกันิ	เงินิมัดำจัำาฝ่่ายโครงการ	และค�าคอมมิชชั�นิรอตัดำบัญช่รายจั�ายเป็นิหลัก

ที่่�ดำินรอการพััฒนา
	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ท่�ดำินิรอการพื่ัฒนิา	จัำานิวนิ		28.2	ล้านิบาท	และ	28.2	ล้านิบาท	คิดำ
เป็นิร้อยละ	0.09	และร้อยละ	0.08	ของสินิทรัพื่ย์รวม	ตามลำาดำับ

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ท่�ดำินิรอการพื่ัฒนิาจัำานิวนิ		28.2	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	0.08	ของสินิทรัพื่ย์
รวม	ซื่ึ�งเท�ากับ	ณ	สิ�นิปี	2562
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อส่ังหุ้าริมที่รัพัย์เพั้�อการลงทีุ่น
	 อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิเป็นิการโอนิมาจัากรายการต้นิท่นิโครงการพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย	 เนิ่�องจัากกล่�มบริษััท	 ไดำ้เข้าลงท่นิในิอาคารช่ดำของโครงการ	 เพื่่�อปล�อยเช�าพื่่�นิท่�ให้แก�รายย�อย	 เช�นิ	ร้านิอาหารและเครื�องดำ่�ม	
ร้านิซื่ักรีดำ	ร้านิขายของชำา	เป็นิต้นิ	ทั�งนิ่�การลงท่นิในิห้องช่ดำของโครงการดัำงกล�าว	เพื่่�อเป็นิการให้บริการและอำานิวยความสะดำวกแก�ลูกค้าผูู้้ซื่่�อห้องช่ดำของคอนิโดำมิเนิ่ยมภายในิโครงการ
 
	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิจัำานิวนิ	402.3	ล้านิบาท	และ	412.7	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	1.25	และร้อยละ	1.22	ของสินิทรัพื่ย์รวม	ตามลำาดำับ

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ	จัำานิวนิ	412.7	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	1.22	ของสินิทรัพื่ย์รวม	เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	10.4	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	2.59

	 สำาหรับอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิของกล่�มบริษััท	ประกอบดำ้วย	ท่�ดำินิและอาคาร	Portobello	Mall	 เป็นิอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิในิลักษัณะของ	Community	Mall	 อยู�ในิโซื่นิศรีราชา	 และพื่่�นิท่�ท่�ปล�อยเช�าให้แก�รายย�อยเพื่่�อ
เป็นิการให้บริการและอำานิวยความสะดำวกแก�ลูกค้าผูู้้ซื่่�อห้องช่ดำของคอนิโดำมิเนิ่ยมภายในิโครงการ	ซื่ึ�งปัจัจัุบันิม่ทั�งหมดำ	17	โครงการ	ดำังตารางต�อไปนิ่�

ลำาดับ ชื่อโครงการ

1 โครงการ	Sense	of	London	Sukhumvit	109

2 โครงการ	Knightsbridge	Sukhumvit	107

3 โครงการ	Knightsbridge	Sky	River	Ocean

4 โครงการ	Tropicana

5 โครงการ	The	Cabana

6 โครงการ	Notting	Hill	laemchabang

7 โครงการ	Knightsbridge	The	Ocean	Sriracha

8 โครงการ	Notting	Hill	Sukhumvit	-Praksa

9 โครงการ	KnightsBridge	Tiwanon

10 โครงการ	Kensington	Kaset	Campus

ลำาดับ ชื่อโครงการ

11 โครงการ	The	Origin	Phahol-Saphanmai

12 โครงการ	Park	24

13 โครงการ	Kensington	Sukhumvit	–	Thepharak

14 โครงการ	Notting	Hill	Sukhumvit	105

15 โครงการ	Knightsbridge	Prime	Sathorn

16 โครงการ	Knightsbridge	Phaholyothin	Interchange

17 โครงการ	Knighstbridge	Collage	Sukhumvit	107
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ที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์
	 ท่�ดำินิ	 อาคารและอ่ปกรณ์ส่ทธุิของกล่�มบริษััท	 ไดำ้แก�	 ท่�ดำินิสำาหรับพื่ัฒนิาโครงการโรงแรมและ/หรือเซื่อร์วิส
อพื่าร์ทเมนิท์	ในินิามบริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)และ	บริษััท	วันิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	,	อาคาร
และสิ�งปลูกสร้างของสำานิักงานิขายและสำานิักงานิใหญ�	เป็นิหลัก

	 ณ	สิ�นิป	ี2562	และป	ี2563	กล่�มบรษิัทั	มท่่�ดำนิิ	อาคารและอป่กรณส์ท่ธิุจัำานิวนิ	1,718.0	ลา้นิบาท	และ	1,808.1	ลา้นิบาท
คิดำเป็นิร้อยละ	5.36	และร้อยละ	5.37	ของสินิทรัพื่ย์รวม	ตามลำาดำับ	

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์ส่ทธุิ	จัำานิวนิ	1,808.1	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	5.37	
ของสินิทรัพื่ย์รวม	 เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	 2562	จัำานิวนิ	90.1	ล้านิบาทหรือคิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	 5.24	สาเหต่หลักมา
จัากกล่�มบริษััท	ม่การลงท่นิเพื่่�มเติมในิ	ท่�ดำินิ	อาคารและสิ�งปลูกสร้าง	เพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการโรงแรมและ/หรือเซื่อร์วิส
อพื่าร์ทเมนิท์เพื่่�มขึ�นิตามแผู้นิ

ส่ินที่รัพัย์ส่ิที่ธิุ�การใชุ้
	 สินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้ของกล่�มบริษััท	 ไดำ้แก�	สินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้ตามสัญญาเช�าอาคารสำานิักงานิและสินิทรัพื่ย์
สิทธุิการใช้ตามสัญญาเช�าท่�ดำินิ	 ซื่ึ�งกล่�มบริษััท	นิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	 16	มาถู่อปฏิิบัติครั�ง
แรกในิปี	2563

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่สินิทรัพื่ย์สิทธ์ิุการใช้	จัำานิวนิ	506.1	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	1.50	ของ
สินิทรัพื่ย์รวม	เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	506.1	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	100.00

ส่ินที่รัพัย์ ไม่ม่ต้ัวต้น
	 สนิิทรพัื่ย์ไม�มต่วัตนิเกดิำจัากการการปนัิส�วนิราคาซื่่�อ	(Purchase	Price	Allocation)	หลงัจัากท่�กล่�มบรษัิัท	ซื่่�อบรษัิัท	
พื่ารค์	ลักชวัรี�	จัำากดัำ	เม่�อวันิท่�	2	ต่ลาคม	2560	โดำยประเมินิมูลค�าจัากตราสินิคา้ท่�ไดำม้าจัากการซื่่�อกิจัการ	ค่อ	ตราสินิคา้
“พื่าร์ค”	ซึื่�งเป็นิตราสินิค้าสำาหรับโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมระดัำบบนิ	

ค่าความนิยม
	 ค�าความนิิยมเกิดำจัากการซื่่�อบริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวร่�	จัำากัดำ	เม่�อวันิท่�	2	ต่ลาคม	2560	(“วันิท่�ซื่่�อกิจัการ”)	โดำยเป็นิ
ผู้ลต�างระหว�างผู้ลรวมของสิ�งตอบแทนิท่�จั�ายไป	ณ	วันิท่�ซื่่�อกิจัการและมูลค�าย่ติธุรรมของสินิทรัพื่ย์ส่ทธุิท่�ระบ่ไดำ้ท่�ไดำ้
รับมา	ถููกรวมเป็นิส�วนิหนิึ�งของค�าความนิิยมในิงบแสดำงฐานิะการเงินิรวม	ณ	สิ�นิปี	2561	จัำานิวนิ	190.4	ล้านิบาท	
โดำยการวัดำมูลค�านิ่�ไดำ้เสร็จัสมบูรณ์แล้วในิระหว�างปี	2561

ส่ินที่รัพัย์ภาษ่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญชุ่
	 สินิทรัพื่ย์ภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่เกิดำขึ�นิสำาหรับผู้ลแตกต�างชั�วคราวท่�ใช้หักภาษ่ัรวมทั�งผู้ลขาดำท่นิทางภาษ่ั
ท่�ยังไม�ไดำ้ ใช้	ซึื่�งกล่�มบริษััท	จัะม่กำาไรทางภาษั่ในิอนิาคตเพื่่ยงพื่อท่�จัะใช้ประโยชนิ์จัากผู้ลแตกต�างชั�วคราวท่�ใช้หักภาษั่
และผู้ลขาดำท่นิทางภาษ่ัท่�ยังไม�ไดำ้ ใช้	

	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่สินิทรัพื่ย์ภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่จัำานิวนิ	220.6	ล้านิบาท	และ	190.4	
ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ		0.69	และร้อยละ	0.57	ของสินิทรัพื่ย์รวมตามลำาดำับ	

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่สินิทรัพื่ย์ภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่	จัำานิวนิ	190.4	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	
0.57	ของรายไดำ้รวม	ลดำลงจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	30.2	ล้านิบาท	หร่อคิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	13.70

การวิเคราะหุ้์แหุ้ล่งที่่�มาของเงินทีุ่น
	 วัตถู่ประสงค์ในิการบริหารจััดำการท่นิท่�สำาคัญของกล่�มบริษััท	 ค่อ	 การจััดำให้ม่ซึื่�งโครงสร้างท่นิท่�เหมาะสมเพื่่�อ
สนัิบสนิ่นิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของกล่�มบริษััทและเสริมสร้างมูลค�าการถู่อห่้นิให้กับผูู้้ถู่อห่้นิ	โดำยกล่�มบริษััทม่การบริหาร
โครงสร้างท่นิซึื่�งพื่่จัารณาจัากอัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อท่นิ	(Interest	Bearing	Debt-to-Equity	Ratio)	
ให้สอดำคล้องกับเงื�อนิไขในิสัญญาเงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากธุนิาคาร	เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคารและการออกห่้นิกู้	ณ	
สิ�นิปี	 2563	กล่�มบริษััทม่อัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อท่นิเท�ากับ	 1.35:1	 โดำยม่รายละเอ่ยดำของหนิ่�สินิและ
ส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ดำังนิ่�

หุ้น่�ส่ิน
	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่หนิ่�สินิรวม	จัำานิวนิ	21,145.6	ล้านิบาท	และ	21,685.6	ล้านิบาท	คิดำ
เป็นิร้อยละ	65.92	และร้อยละ	64.36	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดำับ

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่หนิ่�สินิรวมเพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	540.0	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิเพื่่�ม
ขึ�นิร้อยละ	 2.55	หนิ่�สินิส�วนิใหญ�เพื่่�มขึ�นิ	 เนิ่�องจัากเงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร,	 เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ	 และ
หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าจัากการนิำามาตรฐานิรายงานิทางการเงินิฉับับท่�	16	มาถู่อปฏิิบัติครั�งแรก	ทั�งนิ่�เพื่่�อใช้เป็นิเงินิ
ท่นิหม่นิเวียนิและลงท่นิในิโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์

เงินเบิกเกินบัญชุ่และเงินกู้ยืมระยะส่ั�นจากธุนาคาร
	 เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากธุนิาคารของกล่�มบริษััท	เพื่่�อใช้เป็นิเงินิท่นิหม่นิเวียนิและใช้ ในิการในิการ
พื่ัฒนิาโครงการของบริษััทฯ	



129Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 ณ	 สิ�นิปี	 2562	 และปี	 2563	กล่�มบริษััท	ม่เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากธุนิาคาร	จัำานิวนิ	1,388.7	
ล้านิบาท	และ	593.0	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	4.33	และร้อยละ	1.76	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดำับ	

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากธุนิาคาร	จัำานิวนิ	593.0	ล้านิบาท		คิดำ
เป็นิร้อยละ	1.76	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ลดำลงจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	795.8	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิลดำ
ลงร้อยละ	57.30	เนิ่�องจัาก	ม่การชำาระค่นิเงินิกู้ย่มระยะสั�นิ	และ	จััดำหาแหล�งเงินิท่นิจัากระยะยาวมาทดำแทนิเพื่่�อนิำามา
ใช้เป็นิเงินิท่นิหม่นิเวียนิ	และลงท่นิในิการพัื่ฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์

ต้ั�วแลกเงิน
	 ตั�วแลกเงินิของกล่�มบริษััท	 เป็นิตั�วแลกเงินิท่�ออกให้แก�นิักลงท่นิสถูาบันิ	และ/หรือ	นิักลงท่นิรายใหญ�	 เพื่่�อใช้เป็นิ
เงินิท่นิหม่นิเวียนิและใช้ ในิการในิการพื่ัฒนิาโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมของกล่�มบริษััท

	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	บริษััทฯ	ม่ตั�วแลกเงินิจัำานิวนิ	348.2	ล้านิบาท	และ	950.6	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	
1.09	และร้อยละ	2.82	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดำับ

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	บริษััทฯ	ม่ตั�วแลกเงินิ	จัำานิวนิ	950.6	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	2.82	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิ
ของผูู้้ถู่อห่้นิ	เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	602.4	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	173.04	เนิ่�องจัากกล่�มบริษััท
ม่การจััดำหาแหล�งเงินิท่นิ	เพื่่�อนิำามาใช้เป็นิเงินิท่นิหม่นิเวียนิและลงท่นิในิการพัื่ฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย	์	

เจ้าหุ้น่�การค้าและเจ้าหุ้น่�อื�น
	 เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหน่ิ�อ่�นิของกล่�มบริษััท	 ไดำ้แก�	 เจั้าหน่ิ�การค้าท่�เก่�ยวข้องกับงานิก�อสร้าง	 เฟัอร์นิิเจัอร์	 และ
อ่ปกรณ์ตกแต�งอาคาร	 และดำ้านิการตลาดำ	 (งานิโฆษัณาประชาสัมพื่ันิธุ์)	 ซึื่�งม่เจั้าหนิ่�ค�างานิก�อสร้างท่�เก่�ยวข้องกับ
บริษััทรับเหมาก�อสร้างเพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมเป็นิรายการหลัก

	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิจัำานิวนิ	2,574.4	ล้านิบาท	และ		2,873.5	
ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	8.03	และร้อยละ	8.53	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดัำบ

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ	จัำานิวนิ	2,873.5	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	8.53	ของ
รวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	299.1	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	11.62	
ม่สาเหต่หลักมาจัากจัำานิวนิโครงการท่�ม่การก�อสร้างเพื่่�มขึ�นิ

เงินมัดำจำารับและเงินรับล่วงหุ้น้าจากลูกค้า
	 เงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้าของกล่�มบริษััท	ค่อ	เงินิท่�ไดำ้รับจัากผูู้้ซื่่�อก�อนิถูึงวันิโอนิกรรมสิทธ์ิุ	เช�นิ	
เงินิจัองเงินิทำาสัญญา	 และเงินิดำาวนิ์	 จัะถููกบันิทึกเป็นิเงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้าและจัะโอนิเป็นิรายไดำ้
เม่�อม่การโอนิกรรมสิทธ์ิุให้ผูู้้ซื่่�อ	 ทั�งนิ่�	 เงินิจัองเงินิทำาสัญญา	 และเงินิดำาวนิ์	 โดำยเฉัล่�ยคิดำเป็นิประมาณร้อยละ10	 ถึูง	
20	ของมูลค�าการขายห้องช่ดำและบ้านิจััดำสรร	ขึ�นิอยู�กับนิโยบายของแต�ละโครงการ

	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้าจัำานิวนิ	1,077.6	ล้านิบาท	
และ	1,059.8	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	3.36	และร้อยละ	3.15	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดำับ		

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า	จัำานิวนิ	1,059.8	ล้านิบาท	คิดำเป็นิ
ร้อยละ		3.15	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ลดำลงจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	17.8	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิลดำลง
ร้อยละ	1.66	เน่ิ�องจัากม่การทยอยโอนิออกไปรับรู้รายไดำ้เม่�อโอนิกรรมสิทธุิ์เพื่่�มขึ�นิ

รายไดำ้รับล่วงหุ้น้า
	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่รายไดำ้รับล�วงหนิ้า	จัำานิวนิ	1.6	ล้านิบาท	และ	38.3	ล้านิบาท	คิดำเป็นิ
ร้อยละ	0.01	และร้อยละ	0.11	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดำับ

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่รายไดำ้รับล�วงหนิ้า	เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	36.7	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิ
เพื่่�มขึ�นิร้อยละ	2,376.19		เน่ิ�องจัากม่รายไดำ้รับล�วงหนิ้าค�าบริหารงานิฝ่่ายโครงการบริษััทร�วมค้า		

ภาษ่เงินไดำ้ค้างจ่าย
	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ภาษั่เงินิไดำ้ค้างจั�ายจัำานิวนิ	634.8	ล้านิบาท	และ	326.9	ล้านิบาท	คิดำ
เป็นิร้อยละ	1.98	และร้อยละ	0.97	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดำับ		

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ภาษั่เงินิไดำ้ค้างจั�าย	ณ	สิ�นิปี	2563	จัำานิวนิ	326.9	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	
0.97	ลดำลงจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	307.9	ล้านิบาทหรือคิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	48.51	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธุนาคาร
	 เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคารของกล่�มบริษััท	เพื่่�อใช้ ในิการพื่ัฒนิาโครงการของบริษััทฯ	
	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร	จัำานิวนิ	6,771.7	ล้านิบาท	และ	8,076.9	
ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	21.11	และร้อยละ	23.97	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดำับ



130Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร	จัำานิวนิ	8,076.9	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	23.97	
ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	 เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	 2562	จัำานิวนิ	1,305.2	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	
19.27	สาเหต่เพื่่�อนิำามาใช้เป็นิเงินิท่นิหม่นิเวียนิและลงท่นิในิโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์

หุุ้้นกู้ระยะยาว
	 ห่้นิกู้ระยะยาวของกล่�มบริษััท	 เป็นิห่้นิกู้ระยะยาวท่�ออกให้แก�นิักลงท่นิสถูาบันิ	 และ/หรือ	นิักลงท่นิรายใหญ�	 เพื่่�อ
ใช้เป็นิเงินิท่นิหม่นิเวียนิและใช้ ในิการในิการพื่ัฒนิาโครงการของบริษััทฯ	

	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ห่้นิกู้ระยะยาวจัำานิวนิ	7,541.7	ล้านิบาท	และ	6,538.0	ล้านิบาท	คิดำ
เป็นิร้อยละ	23.51	และร้อยละ	19.40	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดัำบ

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ห่้นิกู้ระยะยาว	จัำานิวนิ	6,538.0	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	19.40	ของรวมหนิ่�สินิ
และส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ลดำลงจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	1,003.8	ล้านิบาทหรือคิดำเป็นิลดำลงร้อยละ	13.31	เนิ่�องจัากกล่�ม
บริษััท	ม่การจั�ายชำาระห่้นิกู้ระยะยาวท่�ครบกำาหนิดำชำาระมูลค�า	2,000	ล้านิบาท	จัากกระแสเงินิสดำจัากการดำำาเนิินิงานิ

หุ้น่�ส่ินต้ามส่ัญญาเชุ่าที่างการเงิน
	 หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าทางการเงินิของกล่�มบริษััท	 เป็นิรายการสัญญาเช�าการเงินิของบริษััทฯ	กับบริษััทล่สซื่ิ�ง
ในิการเช�ายานิพื่าหนิะเพื่่�อใช้ ในิการดำำาเนิินิงานิ	อาย่ของสัญญาม่ระยะเวลาโดำยเฉัล่�ยประมาณ	4-5	ปี	และหนิ่�สินิตาม
สัญญาเช�าอาคารสำานิักงานิ,	หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าท่�ดำินิ	ซื่ึ�งกล่�มบริษััท	นิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับ
ท่�	16	มาถู่อปฏิิบัติครั�งแรกในิปี	2563

	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าทางการเงินิรวมจัำานิวนิ	0.5		ล้านิบาท	และ	456.4		
ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	0.00	และร้อยละ	1.35	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดำับ

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าการเงินิ	จัำานิวนิ	456.4		ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	1.35	
ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	 เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	 2562	 จัำานิวนิ	 455.9	 ล้านิบาท	 หรือคิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	
88,249.62	 เนิ่�องจัากส�วนิของหนิ่�สินิตามสัญญาเช�าจัากการนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	 16	มา
ถู่อปฏิิบัติครั�งแรกในิปี	2563

ส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น
	 ณ	สิ�นิปี	2562	และปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิรวม	10,933.9	ล้านิบาท	และ	12,008.0	ล้านิบาท	คิดำ
เป็นิร้อยละ	34.08	และร้อยละ	35.64	ของรวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ตามลำาดำับ

	 โดำย	ณ	สิ�นิปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่ส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิรวม	จัำานิวนิ	12,008.0	ล้านิบาท	คิดำเป็นิร้อยละ	35.64	ของ
รวมหนิ่�สินิและส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ		เพื่่�มขึ�นิจัากสิ�นิปี	2562	จัำานิวนิ	1,074.1	ล้านิบาท	หรือคิดำเป็นิเพื่่�มขึ�นิร้อยละ	9.82	
ทั�งนิ่�ส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิเพื่่�มขึ�นิ	เนิ่�องจัากม่กำาไรสะสมท่�เพื่่�มขึ�นิตามผู้ลประกอบการ	

การวิเคราะหุ้์ส่ภาพัคล่อง
	 กล่�มบริษััทม่การติดำตามความเส่�ยงจัากการขาดำสภาพื่คล�องโดำยม่การใช้แหล�งเงินิท่นิจัากกระแสเงินิสดำจัาก
กิจักรรมดำำาเนิินิงานิ	เงินิกู้ย่มธุนิาคาร	และห่้นิกู้ระยะยาว	ซื่ึ�งเป็นิเงินิท่นิระยะยาวเป็นิหลัก	ซื่ึ�งกล่�มบริษััทไดำ้ประเมินิการก
ระจัุกตัวของความเส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับการกู้ย่มเงินิเพื่่�อนิำาไปพื่ัฒนิาโครงการและไดำ้ข้อสร่ปว�าความเส่�ยงดำังกล�าวอยู�
ในิระดัำบตำ�า	โดำยพื่่จัารณาจัากกระแสเงินิสดำตามงบกระแสเงินิสดำ	ดัำงนิ่�

กระแส่เงินส่ดำจากกิจกรรมดำำาเนินงาน
สำาหรับปี	 2563	 กล่�มบริษััท	 ม่กระแสเงินิสดำส่ทธิุจัากกิจักรรมดำำาเนิินิงานิจัำานิวนิ	 	 462.7		
ล้านิบาท	 ซื่ึ�งส�วนิใหญ�เกิดำจัากกำาไรจัากการดำำาเนิินิงานิหักดำ้วยต้นิท่นิโครงการพัื่ฒนิา
อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขายและเงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้าแล้วเป็นิหลัก

กระแส่เงินส่ดำจากกิจกรรมลงทีุ่น
สำาหรับปี	 2563	กล่�มบริษััท	ม่กระแสเงินิสดำส่ทธุิจัากกิจักรรมลงท่นิจัำานิวนิ	14.4	ล้านิบาท	
กระแสเงินิสดำส่ทธิุจัากกิจักรรมลงท่นิเป็นิบวกเน่ิ�องจัากกล่�มบริษััทไดำ้รับเงินิสดำรับจัากการลดำ
ท่นิในิการร�วมค้าสำาหรับโครงการท่�เริ�มโอนิกรรมสิทธุิ์ในิปี	2563	เป็นิปีแรก	จัำานิวนิ	4	โครงการ	
ซื่ึ�งมากกว�ากระแสเงินิสดำจั�ายเงินิลงท่นิ

กระแส่เงินส่ดำจากกิจกรรมจัดำหุ้าเงิน
สำาหรับปี	2563	กล่�มบริษััท	ม่กระแสเงินิสดำส่ทธุิใช้ ไปในิกิจักรรมจััดำหาเงินิจัำานิวนิ	998.7	ล้านิ
บาท	โดำยส�วนิใหญ�เกิดำจัากเงินิสดำรับจัากเงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร	หักดำ้วยการชำาระห่้นิ
กู้ระยะยาว,	 เงินิสดำจั�ายจัากการลดำท่นิจัดำทะเบ่ยนิห่้นิบ่ริมสิทธุิของบริษััทย�อยและการจั�าย
เงินิปันิผู้ลเป็นิหลัก

งบกระแส่เงินส่ดำ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

4.2 ปัจจัยที่่�อาจม่ผลต้่อฐานะที่างการเงินหุ้รือการดำำาเนินงานอย่างม่นัยส่ำาคัญในอนาคต้
1. นโยบายของภาครัฐ
	 จัากนิโยบายของภาครัฐท่�ม่�งเนิ้นิการลงท่นิในิระบบสาธุารณูปโภคพื่่�นิฐานิ	ซื่ึ�งรวมถูึงโครงการระบบขนิส�งมวลชนิ
ทางราง	ทั�งรถูไฟัฟั้าและรถูไฟัใต้ดิำนิ	เพื่่�อแก้ ไขปัญหาการจัราจัรในิเขตกร่งเทพื่ฯ	และปริมณฑ์ล	กล่�มบริษััท	คาดำว�าจัะ
ไดำ้รับประโยชนิ์จัากการขยายการลงท่นิดัำงกล�าว	เนิ่�องจัากโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ของกล่�มบริษััท	ส�วนิใหญ�ตั�งอยู�
ใกล้เส้นิทางขนิส�งมวลชนิทางราง	ทำาให้ผูู้้บริโภคตัดำสินิใจัเล่อกท่�อยู�อาศัยประเภทคอนิโดำมิเนิ่ยมท่�ใกล้เส้นิทางขนิส�ง
มวลชนิทางรางเพื่่�อความสะดำวกรวดำเร็วในิการเดำินิทาง	

	 ทั�งนิ่�	 เม่�อวันิท่�	 9	พื่ฤศจัิกายนิ	2561	ธุปท.	 ไดำ้ประกาศนิโยบายเรื�องการปรับปร่งหลักเกณฑ์์การกำากับดำูแลสินิ
เช่�อเพื่่�อท่�อยู�อาศัย	โดำยหลักเกณฑ์์การกำากับดำูแลสินิเช่�อเพื่่�อท่�อยู�อาศัย	ม่สาระสำาคัญ	ดำังนิ่�

	 1)	 การกำาหนิดำเงินิดำาวนิ์ขั�นิตำ�าหรืออัตราส�วนิสินิเช่�อต�อมูลค�าหลักประกันิ	 (LTV)	 ให้สะท้อนิความเส่�ยงไดำ้ดำ่ขึ�นิ	
	 สำาหรับการผู้�อนิท่�อยู�อาศัยพื่ร้อมกันิ	2	หลังขึ�นิไป	 และท่�อยู�อาศัยท่�ม่ราคาตั�งแต�	 10	ล้านิบาท	ขึ�นิไป	 โดำยท่�อยู�
	 อาศัยหลังท่�	2	ท่�ราคาตำ�ากว�า	10	ล้านิบาทและผู้�อนิชำาระหลังแรกตั�งแต�	3	ปีขึ�นิไป	จัะต้อง	วางดำาวนิ์	10%	ขณะท่�
	 ถู้าผู้�อนิชำาระหลังแรกยังไม�ถึูง	 3	 ปีหรือกู้ซื่่�อท่�อยู�อาศัยราคาตั�งแต�	 10	 ล้านิบาทขึ�นิไป	 จัะต้องวางดำาวนิ์	 20%	
	 สำาหรับท่�อยู�อาศัยหลังท่�	3	ขึ�นิไปจัะต้องวางดำาวนิ์	30%	ในิท่กระดัำบราคา

	 2)	 การนัิบรวมสินิเช่�อ	Top-up	ในิวงเงินิท่�ขอกู้	จัะนัิบรวมสินิเช่�ออ่�นิท่�เก่�ยวเน่ิ�องกับสินิเช่�อเพื่่�อท่�อยู�อาศัย	(สินิเช่�อ
	 Top-up)	ท่กประเภทท่�อ้างอิงหลักประกันิเดำ่ยวกันิในิวงเงินิท่�ขอกู้โดำยให้ยกเว้นิ
	 	 (1)	 สินิเช่�อท่�ใช้ชำาระเบ่�ยประกันิช่วิตผูู้้กู้และประกันิวินิาศภัย	ซื่ึ�งช�วยป้องกันิความเส่�ยงของทั�งผูู้้กู้และสถูาบันิ
	 	 การเงินิ
	 	 (2)	สินิเช่�อท่�ให้กับธุ่รกิจั	SMEs	เพื่่�อสนิับสนิ่นิการเข้าถูึงแหล�งเงินิท่นิของผูู้้ประกอบการรายย�อย

	 3)	 วันิท่�ใช้บังคับ	 จัะเริ�มใช้บังคับกับสัญญากู้ซ่ื่�อท่�อยู�อาศัยปล�อยใหม�	 ตั�งแต�วันิท่�	 1	 เมษัายนิ	2562	 เป็นิต้นิไป	
	 โดำยจัะยกเว้นิกรณ่ท่�ม่สัญญาจัะซื่่�อจัะขายก�อนิวันิท่�	15	ต่ลาคม	2561	เพื่่�อลดำผู้ลกระทบต�อผูู้้ท่�วางแผู้นิซ่ื่�อท่�อยู�
	 อาศัยหรือผู้�อนิดำาวนิ์อยู�ก�อนิแล้ว

	 ซื่ึ�งนิโยบายดัำงกล�าว	กระทบโดำยตรงกับผูู้้ประกอบการในิกล่�มธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย	 เนิ่�องจัาก	ความ
สามารถูในิการซื่่�อของกล่�มลูกค้าท่�ม่การผู้�อนิท่�อยู�อาศัยมากกว�า	2	หลังขึ�นิไป	และ	กล่�มลูกค้าท่�ต้องการกู้ซ่ื่�อท่�อยู�
อาศัยในิระดำับราคา	10	ล้านิบาทขึ�นิไป	ลดำลง	จัากท่�ธุนิาคารสามารถูปล�อยสินิเช่�อดำ้วยอัตรา	LTV	ท่�ลดำลง

	 อย�างไรก็ตาม	ลูกค้าส�วนิใหญ�ของกล่�มบริษััท	ม่สัญญาจัะซื่่�อจัะขายก�อนิวันิท่�	15	ต่ลาคม	2561	ซื่ึ�งลูกค้ากล่�มนิ่�
จัะไม�ไดำ้รับผู้ลกระทบจัากนิโยบายดำังกล�าว	และ	ผูู้้บริหารไดำ้คำานิึงถูึงผู้ลกระทบท่�อาจัจัะเกิดำขึ�นิ	จัึงไดำ้ม่การปรับอัตรา
เงินิจัองทำาสัญญา	และเงินิดำาวนิ์	ของแต�ละโครงการ	ท่�ม่การขายหลังวันิท่�	15	ต่ลาคม	2561	เป็นิประมาณร้อยละ	15	
ถูึง	ร้อยละ	20	เพื่่�อช�วยลดำผู้ลกระทบดำังกล�าว	ทั�งนิ่�	กล่�มบริษััท	มองว�าถู่อเป็นิผู้ลดำ่ในิระยะยาว	เนิ่�องจัาก	เป็นิการคัดำ
กล่�มผูู้้บริโภคให้เป็นิเรียลดำ่มานิดำ์มากขึ�นิ

	 ทั�งนิ่�	ธุปท.	ม่ประกาศเพื่่�มเติมเม่�อวันิท่�	20	มกราคม	2563	ไดำ้ประกาศปรับปร่งหลักเกณฑ์์การกำากับดำูแลสินิเช่�อ
เพื่่�อท่�อยู�อาศัย	 และสินิเช่�ออ่�นิท่�เก่�ยวเน่ิ�องกับสินิเช่�อเพื่่�อท่�อยู�อาศัยเพื่่�มเติม	 เพื่่�อช�วยให้ประชาชนิกู้ซื่่�อบ้านิเพื่่�ออยู�
อาศัยจัริงไดำ้ง�ายขึ�นิ	และบนิพื่่�นิฐานิของหลักการและวัตถู่ประสงค์ของการม่มาตรการในิการดูำแลการเก็งกำาไร	และส�ง
เสริมการออมของประชาชนิดำังนิ่�

	 1.	 ส�งเสริมให้ประชาชนิเป็นิเจั้าของบ้านิหลังแรกไดำ้ง�ายขึ�นิ	และช�วยบรรเทาภาระค�าใช้จั�ายท่�จัำาเป็นิในิการเข้า
	 อาศัย	โดำยในิการกู้ซื่่�อบ้านิหลังแรกท่�ราคาตำ�ากว�า	10	ล้านิบาท	แม้ว�ายังคงเพื่ดำานิ	LTV	100%	สำาหรับสินิเช่�อ
	 บ้านิ	แต�ผูู้้กู้สามารถูกู้เพื่่�มไดำ้อ่ก	10%	ของมูลค�าหลักประกันิสำาหรับค�าใช้จั�ายท่�จัำาเป็นิในิการเข้าอาศัยอยู�จัริง	
	 เช�นิการตกแต�งบ้านิ	ซื่�อมแซื่มหรือต�อเติม	ซื่ึ�งหนิ่�ส�วนินิ่�เม่�อกลายเป็นิหนิ่�ท่�ม่บ้านิเป็นิหลักประกันิจัะม่ดำอกเบ่�ยตำ�า
	 กว�าการกู้แบบไม�ม่หลักประกันิ	นิอกจัากนิ่�	กำาหนิดำให้วางเงินิดำาวนิ์นิ้อยลงจัากเดำิม	20%	เป็นิ	10%	สำาหรับการ
	 กู้ซื่่�อบ้านิหลังแรกท่�ม่ราคาตั�งแต�	10	ล้านิบาทขึ�นิไป

	 2.	 ดำูแลผูู้้จัำาเป็นิต้องม่บ้านิ	2	หลังท่�ม่วินิัยการผู้�อนิชำาระหนิ่�สัญญาท่�	1	มาพื่อสมควรให้เข้าถูึงสินิเช่�อไดำ้ง�ายขึ�นิ	
	 ขณะท่�ยังคงส�งเสริมให้ม่การออมก�อนิกู้	โดำยผู้�อนิเกณฑ์์ให้การกู้ซื่่�อบ้านิสัญญาท่�	2	ท่�ราคาตำ�ากว�า	10	ล้านิบาท	
	 ต้องม่เงินิดำาวนิ์	10%	หากผู้�อนิชำาระสัญญาท่�	1	มาแล้วอย�างนิ้อย	2	ปี	(จัากเดำิมกำาหนิดำ	3	ปี)	แต�ยังไม�เหมาะสม
	 ท่�จัะยกเลิกเพื่ดำานิ	LTV	สำาหรับการกู้ซื่่�อบ้านิสัญญาท่�	2	เพื่ราะพื่บข้อมูลว�า	มากกว�าครึ�งของผูู้้กู้ท่�ซื่่�ออาคาร
	 ช่ดำ	2	หลังพื่ร้อมกันิม่ระยะห�างระหว�างการกู้สัญญาท่�	1	และสัญญาท่�	2	ไม�ถูึง	1	ปี	สะท้อนิว�าเป็นิการกู้เพื่่�อเก็ง
	 กำาไรมากกว�าอยู�อาศัยจัริง

2. ส่ภาวะเศรษฐกิจ
	 ความผัู้นิผู้วนิของเศรษัฐกิจัโลกซื่ึ�งส�งผู้ลกระทบต�อประเทศไทยและความเช่�อมั�นิของผูู้้บริโภคอาจัจัะทำาให้ผูู้้บริโภค
ม่กำาลังซ่ื่�อลดำลงหรืออาจัตัดำสินิใจัชะลอการซื่่�อออกไปซื่ึ�งทำาให้กล่�มบริษััท	อาจัจัะต้องใช้ระยะเวลาในิการขายโครงการ
เป็นิระยะเวลาท่�นิานิขึ�นิและอาจัส�งผู้ลกระทบต�อผู้ลการดำำาเนิินิงานิและฐานิะการเงินิของกล่�มบริษััทไดำ้
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3. ความส่ามารถูในการที่ำากำาไร
	 แนิวโนิ้มต้นิท่นิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัท่�ปรับตัวสูงขึ�นิ	เช�นิ	ค�าท่�ดำินิ	ค�าจั้างแรงงานิ	ค�าวัสดำ่ก�อสร้าง	ซื่ึ�งจัะม่ผู้ลต�อการ
พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�กล่�มบริษััท	 คาดำว�าจัะม่ความท้าทายมากขึ�นิในิการบริหารจััดำการต้นิท่นิค�าท่�ดำินิและค�า
ก�อสร้าง	และการดำำาเนิินิกลย่ทธุ์การตลาดำท่�จัะสามารถูคงระดัำบราคาขายอสังหาริมทรัพื่ย์หรือคงระดัำบความสามารถู
ในิการทำากำาไรให้ม่ประสิทธุิภาพื่เหม่อนิกันิท่�ผู้�านิมาในิอดำ่ต

4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากส่ถูาบันการเงิน
	 เน่ิ�องดำ้วยการดำำาเนิินิธุ่รกิจัดำ้านิการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย	กล่�มบริษััท	ต้องม่การพื่ึ�งพื่่งเงินิกู้ย่มระยะ
ยาวจัากสถูาบันิการเงินิเป็นิจัำานิวนิมาก	ท�ามกลางปัจัจััยความไม�แนิ�นิอนิหลายประการ	ภาคธุนิาคารเริ�มม่ความเข้ม
งวดำในิการปล�อยสินิเช่�อมากขึ�นิ	 นิอกจัากนัิ�นิต้นิท่นิทางการเงินิอาจัม่ความเส่�ยงท่�จัะปรับตัวสูงขึ�นิไดำ้	 ส�งผู้ลให้กล่�ม
บริษััท	อาจัจัะชะลอการพื่ัฒนิาโครงการใหม�ๆ	ในิอนิาคต	แต�อย�างไรก็ตาม	กล่�มบริษััท	ยังม่การระดำมเงินิท่นิจัากแหล�ง
เงินิท่นิระยะยาวในิส�วนิของห่้นิกู้	เพื่่�อเป็นิแหล�งเงินิท่นิระยะยาวและม่ต้นิท่นิคงท่�	เพื่่�อลดำความเส่ยงทางการเงินิท่�อาจั
จัะเกิดำขึ�นิ

ข้อมูลที่างการเงินที่่�ส่ำาคัญ
งบการเงิน

1. ชุื�อผู้ส่อบบัญชุ่ส่ำาหุ้รับงบการเงินของบริษัที่ฯและงบการเงินรวมของบริษัที่ฯ
	 ผูู้้สอบบัญช่สำาหรับงบการเงินิของบริษััทฯและงบการเงินิรวมของบริษััทฯสามารถูสร่ปไดำ้ดัำงนิ่�

2. ส่รุปรายงานการส่อบบัญชุ่ในระยะเวลา 3 ปีที่่�ผ่านมา (2561 - 2563
 ผูู้้สอบบัญช่ให้ความเห็นิสำาหรับงบการเงินิในิรอบปีบัญช่	สิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธุันิวาคม	2561	ดัำงนิ่�
	 	 งบการเงินิแสดำงฐานิะการเงินิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2561	ผู้ลการดำำาเนิินิงานิและกระแสเงินิสดำ	สำาหรับปีสิ�นิ
	 ส่ดำวันิเดำ่ยวกันิของบริษััทฯ	 และบริษััทย�อย	 และเฉัพื่าะของบริษััทฯ	 โดำยถููกต้องตามท่�ควรในิสาระสำาคัญตาม
	 มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ

 ผูู้้สอบบัญช่ให้ความเห็นิสำาหรับงบการเงินิในิรอบปีบัญช่	สิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธุันิวาคม	2562	ดัำงนิ่�
	 	 งบการเงินิแสดำงฐานิะการเงินิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2562	ผู้ลการดำำาเนิินิงานิและกระแสเงินิสดำ	สำาหรับปีสิ�นิ
	 ส่ดำวันิเดำ่ยวกันิของบริษััทฯ	 และบริษััทย�อย	 และเฉัพื่าะของบริษััทฯ	 โดำยถููกต้องตามท่�ควรในิสาระสำาคัญตาม
	 มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ

 ผูู้้สอบบัญช่ให้ความเห็นิสำาหรับงบการเงินิในิรอบปีบัญช่	สิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	ดัำงนิ่�
	 	 งบการเงินิแสดำงฐานิะการเงินิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	ผู้ลการดำำาเนิินิงานิและกระแสเงินิสดำ	สำาหรับปีสิ�นิ
	 ส่ดำวันิเดำ่ยวกันิของบริษััทฯ	 และบริษััทย�อย	 และเฉัพื่าะของบริษััทฯ	 โดำยถููกต้องตามท่�ควรในิสาระสำาคัญตาม
	 มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ

งบการเงิน รอบบัญชี ชื่อผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ บริษัทผู้สอบบัญชี

บริษััทฯ	และงบการเงินิรวม
รอบปีบัญช่	สิ�นิส่ดำวันิท่�
31	ธุันิวาคม	2561

เติมพื่งษั์		โอปนิพื่ันิธุ่์ 4501
บริษััท	สำานิักงานิ	อ่วาย	

จัำากัดำ

บริษััทฯ	และงบการเงินิรวม
รอบปีบัญช่	สิ�นิส่ดำวันิท่�
31	ธุันิวาคม	2562

เติมพื่งษั์		โอปนิพื่ันิธุ่์ 4501
บริษััท	สำานิักงานิ	อ่วาย	

จัำากัดำ

บริษััทฯ	และงบการเงินิรวม
รอบปีบัญช่	สิ�นิส่ดำวันิท่�
31	ธุันิวาคม	2563

เติมพื่งษั์		โอปนิพื่ันิธุ่์ 4501
บริษััท	สำานิักงานิ	อ่วาย	

จัำากัดำ
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3. ต้ารางส่รุปงบการเงินของบริษัที่ฯ และบริษัที่ย่อย
 งบแส่ดำงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ส่ินที่รัพัย์

ส่ินที่รัพัย์หุ้มุนเวียน

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ 1,819,169.2	 6.69	 1,329,733.4	 4.15	 808,076.9	 2.40	

ลูกหนิ่�อ่�นิ 135,305.9	 0.50	 530,500.0	 1.65	 313,567.2	 0.93	

เงินิให้กู้ย่มระยะสั�นิแก�กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 7,000.0	 0.03 307,913.2	 0.96	 75,809.6	 0.22	

ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
เพื่่�อขาย

20,151,370.6	 74.08	 22,582,088.8	 70.39	 23,429,709.7	 69.54	

เงินิมัดำจัำาค�าท่�ดำินิ 1,009,355.4	 3.71	 871,009.5	 2.72	 973,391.4	 2.89	

เงินิจั�ายล�วงหนิ้า	-	ค�างานิก�อสร้าง 152,151.3	 0.56	 338,326.5	 1.05	 416,589.5	 1.24	

สินิทรัพื่ย์หม่นิเวียนิอ่�นิ 230,803.3	 0.85	 521,237.8	 1.62	 486,097.6	 1.44	

รวมส่ินที่รัพัย์หุ้มุนเวียน 23,505,155.6 86.41 26,480,809.2 82.55 26,503,241.9 78.66

ส่ินที่รัพัย์ ไม่หุ้มุนเวียน

เงินิฝ่ากธุนิาคารท่�ติดำภาระคำ�าประกันิ -	 -	 27,999.5	 0.09	 46,587.5	 0.14	

สินิทรัพื่ย์ทางการเงินิไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ -	 -	 -	 -	 7,999.9	 0.02	

เงินิลงท่นิในิการร�วมค้า 1,780,373.5	 6.54	 2,665,672.1	 8.31	 3,729,074.2	 11.07	

เงินิลงท่นิระยะยาวอ่�นิ 7,999.9	 0.03	 7,999.9	 0.02	 -	 -	

งบแสดงฐานะการเงินรวม

 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ท่�ดำินิรอการพื่ัฒนิา 28,235.4	 0.10	 28,235.4	 0.09	 28,235.4	 0.08	

อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ 372,905.1	 1.37	 402,274.2	 1.25	 412,712.5	 1.22	

ท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์ 765,895.9	 2.82	 1,718,036.2	 5.36	 1,808,142.6	 5.37	

สินิทรัพื่ย์สิทธุิ์การใช้ -	 -	 -	 -	 506,131.8	 1.50	

สินิทรัพื่ย์ไม�ม่ตัวตนิ 237,276.5	 0.87	 235,539.1	 0.73	 219,430.0	 0.65	

ค�าความนิิยม 190,416.2	 0.70	 190,416.2	 0.59	 190,416.2	 0.57	

สินิทรัพื่ย์ภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ 150,638.5	 0.55	 220,621.9	 0.69	 190,396.3	 0.57	

สินิทรัพื่ย์ไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ 164,430.2	 0.60	 101,874.7	 0.32	 51,198.7	 0.15	

รวมส่ินที่รัพัย์ ไม่หุ้มุนเวียน 3,698,171.3 13.59 5,598,669.4 17.45 7,190,325.1 21.34 

รวมส่ินที่รัพัย์ 27,203,326.9 100.00 32,079,478.6 100.00 33,693,567.0 100.00
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 งบแส่ดำงฐานะการเงิน (ต้่อ)

งบแสดงฐานะการเงินรวม

 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

หุ้น่�ส่ินและส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น

หุ้น่�ส่ินหุ้มุนเวียน

เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัาก
ธุนิาคาร

1,780,215.7	 6.54	 1,388,736.6	 4.33	 592,979.3	 1.76	

ตั�วแลกเงินิ 763,835.1	 2.81	 348,157.8	 1.09	 950,595.0	 2.82	

เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ 2,603,096.3	 9.57	 2,574,396.6	 8.03	 2,873,541.0	 8.53	

เงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากกิจัการและบ่คคลท่�
เก่�ยวข้องกันิ

2,626.0	 0.01	 2,906.0	 0.01	 2,906.0	 0.01	

เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคารส�วนิท่�ถูึง
กำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

4,271,083.1	 15.70	 2,708,197.9	 8.44	 5,301,293.4	 15.73	

ห่้นิกู้ระยะยาวส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิ
หนิึ�งปี

1,198,562.9	 4.41	 1,998,908.7	 6.23	 2,323,020.1	 6.90	

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าทางการเงินิส�วนิท่�ถูึง
กำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

936.2	 -			 409.8	 -			 19,336.2	 0.06	

เงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า 2,009,878.4	 7.39	 1,077,613.3	 3.36	 1,059,769.4	 3.15	

รายไดำ้รับล�วงหนิ้า 2,530.7	 0.01	 1,545.0	 0.01			 38,257.1	 0.11	

ภาษั่เงินิไดำ้ค้างจั�าย 481,626.2	 1.77	 634,773.8	 1.98	 326,856.4	 0.97	

หนิ่�สินิหม่นิเวียนิอ่�นิ 68,986.8	 0.25 86,558.2	 0.27	 79,059.5	 0.23	

รวมหุ้น่�ส่ินหุ้มุนเวียน 13,183,377.3 48.46 10,822,203.9 33.74 13,567,613.4 40.27

งบแสดงฐานะการเงินรวม

 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

หุ้น่�ส่ินไม่หุ้มุนเวียน 

เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร	-	ส่ทธุิจัาก
ส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

487,944.0	 1.79	 4,063,499.5	 12.67	 2,775,589.0	 8.24	

ห่้นิกู้ระยะยาว-	ส่ทธุิจัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำ
ชำาระภายในิหนิึ�งปี

4,024,985.8	 14.80	 5,542,823.6	 17.28	 4,214,884.9	 12.51	

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าทางการเงินิ	-	ส่ทธุิจัาก
ส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

516.6	 -			 106.8	 -			 437,078.0	 1.29	

สำารองผู้ลประโยชนิ์ระยะยาวของพื่นิักงานิ 15,558.7	 0.06	 19,077.3	 0.06	 26,464.9	 0.08	

หนิ่�สินิภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ 687,826.3	 2.53	 695,923.5	 2.17	 661,945.3	 1.96	

หนิ่�สินิไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ 1,799.7	 0.01	 1,976.3	 0.01	 1,991.4	 0.01	

รวมหุ้น่�ส่ินไม่หุ้มุนเวียน 5,218,631.2 19.18 10,323,406.9 32.18 8,117,953.5 24.09 

รวมหุ้น่�ส่ิน 18,402,008.5 67.65 21,145,610.9 65.92 21,685,566.9 64.36 
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

 งบแส่ดำงฐานะการเงิน (ต้่อ)  กำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จ

งบแสดงฐานะการเงินรวม

 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น

ทีุ่นเรือนหุุ้้น

ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ 1,542,604.1	 5.67	 1,545,776.2	 4.82	 1,545,776.2	 4.59	

ท่นิท่�ออกและชำาระเต็มมูลค�าแล้ว 1,224,537.0	 4.50	 1,226,430.9	 3.82	 1,226,431.2	 3.64	

ส�วนิเกินิมูลค�าห่้นิสามัญ 2,299,052.1	 8.45	 2,336,545.6	 7.28	 2,336,554.8	 6.93	

ส�วนิตำ�ากว�ามูลค�าห่้นิบ่ริมสิทธุิของบริษััทย�อย (26,569.7) (0.10) (26,569.7) (0.08) (16,800.5) (0.05)

สำารองส�วนิท่นิจัากการจั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิ
เกณฑ์์

50,014.0	 0.18	 68,935.3	 0.21	 79,672.7	 0.24	

กำาไรสะสม	จััดำสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย 154,260.4	 0.57	 154,577.6	 0.48	 154,577.6	 0.46	

กำาไรสะสม	ยังไม�ไดำ้จััดำสรร 3,734,019.1	 13.73	 5,934,672.3	 18.50	 7,630,888.4	 22.65	

องค์ประกอบอ่�นิของส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ 1,994.6	 0.01	 (37,947.9) (0.12) (37,947.9) (0.11)

ส่่วนของผู้ถูือหุุ้้นของบริษัที่ฯ 7,437,307.4 27.34 9,656,644.0 30.10 11,373,376.3 33.76 

ส�วนิของผูู้้ท่�ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่ม
ของบริษััทย�อย

1,364,010.9	 5.01	 1,277,223.7	 3.98	 634,623.8	 1.88	

รวมส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น 8,801,318.3 32.35 10,933,867.7 34.08 12,008,000.1 35.64 

รวมหุ้น่�ส่ินและส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น 27,203,326.9 100.00 32,079,478.6 100.00 33,693,567.0 100.00 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กำาไรขาดำทีุ่น:

รายไดำ้

รายไดำ้จัากการขายอสังหาริมทรัพื่ย์ 14,523,121.2	 87.29	 12,278,599.7	 86.95	 9,870,483.0	 88.81	

รายไดำ้ค�าบริหารโครงการ 1,225,925.9	 7.37	 918,893.5	 6.51	 615,214.7	 5.54	

รายไดำ้เงินิปันิผู้ล -	 -	 250.0	 0.00	 -	 -	

กำาไรจัากการโอนิสิทธุิสัญญา
จัะซื่่�อจัะขายท่�ดำินิ

311,977.5	 1.88	 -	 -	 -	 -	

กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย 314,821.6	 1.89	 458,557.8	 3.25	 180,759.4	 1.63	

รายไดำ้ดำอกเบ่�ย -	 -	 10,949.5	 0.08	 15,962.4	 0.14	

รายไดำ้อ่�นิ 261,987.0	 1.57	 454,871.9	 3.22	 431,713.5	 3.88	

รวมรายไดำ้ 	16,637,833.3	 100.00	 14,122,122.3	 100.00	 11,114,133.0	 100.00	

ค่าใชุ้จ่าย

ต้นิท่นิขายอสังหาริมทรัพื่ย์ 8,610,999.3	 51.76	 6,934,189.6	 49.10	 6,307,785.1	 56.76	

ค�าใช้จั�ายในิการขาย 2,446,535.1	 14.70	 2,167,178.3	 15.35	 1,319,710.8	 11.87	

ค�าใช้จั�ายในิการบริหาร 425,105.8	 2.56	 520,091.7	 3.68	 502,512.7	 4.52	

รวมค่าใชุ้จ่าย 11,482,640.2 69.02 9,621,459.6 68.13 8,130,008.6 73.15
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

 กำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จ (ต้่อ)  งบกระแส่เงินส่ดำ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กำาไรก่อนส่่วนแบ่งกำาไร(ขาดำทีุ่น)จากเงิน
ลงทีุ่นในการร่วมค้าค่าใชุ้จ่ายที่างการเงิน
และค่าใชุ้จ่ายภาษ่เงินไดำ้

5,155,193.0 30.98 4,500,662.7 31.87 2,984,124.4 26.85 

ส�วนิแบ�งกำาไร(ขาดำท่นิ)จัากเงินิลงท่นิ
ในิการร�วมค้า

(536,360.1) (3.22) (238,978.0) (1.69) 604,111.1	 5.43	

กำาไรก่อนค่าใชุ้จ่ายที่างการเงิ
นและค่าใชุ้จ่ายภาษ่เงินไดำ้

4,618,833.0 27.76 4,261,684.8 30.18 3,588,235.5 32.28 

ต้นิท่นิทางการเงินิ (262,470.2) (1.58) (272,785.1) (1.93) (263,455.5) (2.37)

กำาไรก่อนค่าใชุ้จ่ายภาษ่เงินไดำ้ 4,356,362.8 26.18 3,988,899.7 28.25 3,324,780.0 29.91 

ค�าใช้จั�ายภาษั่เงินิไดำ้ (980,608.6) (5.89) (848,192.5) (6.01) (560,400.7) (5.04)

กำาไรส่ำาหุ้รับปี 3,375,754.2 20.29 3,140,707.2 22.24 2,764,379.3 24.87 

กำาไรส่ำาหุ้รับปีส่่วนที่่�เป็นของผู้ถูือหุุ้้น 
ของบริษัที่ฯ

3,337,952.6 20.06 3,027,133.1 21.44 2,661,893.7 23.95 

งบกระแสเงินสดรวม 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

เงินิสดำส่ทธุิจัาก	(ใช้ ไปในิ)	กิจักรรมดำำาเนิินิงานิ	(พื่ันิบาท) 1,385,256.0	 (1,705,413.2) 462,727.9	

เงินิสดำส่ทธุิจัาก	(ใช้ ไปในิ)	กิจักรรมลงท่นิ		(พื่ันิบาท) (3,556,274.7) (1,506,998.9) 14,353.4	

เงินิสดำส่ทธุิจัาก	(ใช้ ไปในิ)	กิจักรรมจััดำหาเงินิ	(พื่ันิบาท) 3,169,864.9	 2,722,976.4	 (998,737.8)

เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำเพัิ�มข้�น (ลดำลง)
สุ่ที่ธุิ  (พัันบาที่)

998,846.2 (489,435.8) (521,656.5)

เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำต้้นปี (พัันบาที่) 820,323.0 1,819,169.2 1,329,733.4 

เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำปลายปี(พัันบาที่) 1,819,169.2 1,329,733.4 808,076.9 



137Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

 อัต้ราส่่วนที่างการเงินที่่�ส่ำาคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย

งบการเงินรวม สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่

31 ธันวาคม 
2561

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2563

อัต้ราส่่วนส่ภาพัคล่อง

อัตราส�วนิสภาพื่คล�อง	 (เท�า) 1.78 2.45	 1.95

อัตราส�วนิสภาพื่คล�องหม่นิเร็ว (เท�า) 0.15 0.17	 0.08

อัตราส�วนิสภาพื่คล�องกระแสเงินิสดำ (เท�า) 0.11 -	0.14 0.04

อัตราส�วนิหม่นิเวียนิลูกหนิ่�การค้า1 (เท�า) 67.73 36.88	 23.39

ระยะเวลาเก็บหนิ่�เฉัล่�ย (วันิ) 5 10 16

อัตราส�วนิหม่นิเวียนิสินิค้าคงเหล่อ (เท�า) 0.45 0.32	 0.27

ระยะเวลาขายสินิค้าเฉัล่�ย	 (วันิ) 813 1,125	 1,331

อัตราส�วนิหม่นิเวียนิเจั้าหนิ่� (เท�า) 2.80 2.68	 2.32

ระยะเวลาชำาระหนิ่�เฉัล่�ย (วันิ) 130 136 158

วงจัรเงินิสดำ (วันิ) 688 998 1,189

อัต้ราส่่วนแส่ดำงความส่ามารถูในการที่ำากำาไร

อัตรากำาไรขั�นิต้นิ (ร้อยละ) 40.71 43.53 36.09

อัตรากำาไรจัากการดำำาเนิินิงานิ (ร้อยละ) 20.94 21.64 17.63

อัตรากำาไรอ่�นิ2 (ร้อยละ) 12.71 13.05 11.19

อัตราส�วนิเงินิสดำต�อการทำากำาไร (ร้อยละ) 45.56 -	64.18 26.59

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย

งบการเงินรวม สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่

31 ธันวาคม 
2561

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2563

อัตรากำาไรส่ทธุิ3 (ร้อยละ) 20.06 21.44 23.95

อัตราผู้ลตอบแทนิผูู้้ถู่อห่้นิ (ร้อยละ) 53.15 35.42 25.32

อัต้ราส่่วนแส่ดำงประส่ิที่ธุิภาพัในการดำำาเนินงาน

อัตราผู้ลตอบแทนิจัากสินิทรัพื่ย์ (ร้อยละ) 13.32 10.21 8.09

อัตราผู้ลตอบแทนิจัากสินิทรัพื่ย์ถูาวร (ร้อยละ) 289.64 168.59 106.63

อัตราการหม่นิของสินิทรัพื่ย์ (เท�า) 0.66 0.48 0.34

อัต้ราส่่วนวิเคราะหุ้์นโยบายที่างการเงิน

อัตราส�วนิหนิ่�สินิต�อส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ (เท�า) 2.09 1.93 1.81

อัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ4 (เท�า) 1.22	 1.35	 1.28	

อัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ5 (เท�า) 1.22	 1.35	 1.28	

อัตราส�วนิความสามารถูชำาระหนิ่�ดำอกเบ่�ย	(เกณฑ์์เงินิสดำ)6 (เท�า) 5.49 -	0.49 2.92

อัตราการจั�ายปันิผู้ล	 (ร้อยละ) 28.49 44.06 25.73

อัต้ราส่่วนที่างการเงินต้ามประกาศคณะกรรมการกำากับต้ลาดำทีุ่น

อัตราความสามารถูในิการชำาระดำอกเบ่�ย7 (เท�า) 9.04	 7.35	 5.35	

อัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อกำาไรก�อนิดำอกเบ่�ยจั�าย	ภาษั่เงินิไดำ้	
ค�าเส่�อมราคา	และค�าตัดำจัำาหนิ�าย

(เท�า) 2.64 3.66	 4.31	
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

 อัต้ราส่่วนที่างการเงินที่่�ส่ำาคัญ (ต้่อ)

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย

งบการเงินรวม สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่

31 ธันวาคม 
2561

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2563

ความสามารถูในิการชำาระภาระผูู้กพื่ันิ8 (เท�า) 0.59 0.68 0.41

อัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ (เท�า) 1.42	 1.47	 1.35	

อัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยท่�ครบกำาหนิดำภายในิ	1	ปีต�อหนิ่�สินิท่�
ม่ภาระดำอกเบ่�ย

(ร้อยละ) 0.64 0.40	 0.57

อัตราส�วนิเงินิกู้ย่มจัากสถูาบันิการเงินิต�อหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ย (ร้อยละ) 0.52 0.51	 0.54	

หุ้มายเหุ้ตุ้:

 1	 อัตราส�วนิหม่นิเวียนิลูกหนิ่�การค้า	และระยะเวลาขายสินิค้า	ไม�ไดำ้สะท้อนิภาพื่การหม่นิเวียนิยอดำขายของบริษััทฯ	อย�างแท้จัริง	เนิ่�องจัากลูกหนิ่�การค้าและลูกหนิ่�

	 	 อ่�นิท่�นิำามาคำานิวณเป็นิลูกหนิ่�ทั�วไป	เช�นิ	ดำอกเบ่�ยค้างรับจัากบ่คคลท่�เก่�ยวข้อง	เป็นิต้นิ	ซื่ึ�งไม�ไดำ้เป็นิลูกหนิ่�ท่�เก่�ยวข้องกับรายไดำ้จัากการขายของบริษััทฯ	แต�อย�างใดำ

 2	 อัตรากำาไรอ่�นิ	 ค่อ	 (รายไดำ้ค�าบริหารโครงการ+กำาไรจัากการโอนิสิทธุิสัญญาจัะซื่่�อจัะขายท่�ดำินิ+กำาไรจัากการจัำาหนิ�าย	 	 	 	 เงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย+รายไดำ้อ่�นิๆ)/

	 	 รายไดำ้รวม	(ตั�งแต�ปี	2560	บริษััทเริ�มม่รายไดำ้ค�าบริหารโครงการ,กำาไรจัากการโอนิสิทธุิสัญญาจัะซื่่�อจัะขายท่�ดำินิ,	กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย	

	 	 และรายไดำ้อ่�นิ)

 3	 กำาไรส่ทธิุท่�ใช้คำานิวณค่อ	กำาไรส่ทธุิส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ

 4	 อัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	 (เท�า)	 คำานิวณตามหลักเกณฑ์์ท่�ระบ่ไว้ ในิข้อกำาหนิดำสิทธิุสำาหรับห่้นิกู้ของบริษััทในิอัตราไม�เกินิ	 2.5:1	ณ

	 	 วนัิสิ�นิงวดำบัญชร่ายไตรมาสในิแต�ละไตรมาสของผูู้อ้อกห่น้ิกู	้จัำานิวนิ	4	ร่�นิ	โดำยอัตราส�วนิทางการเงนิินิ่�จัะใชกั้บห่น้ิกูท่้�ออกก�อนิวันิท่�	11	พื่ฤษัภาคม	พื่.ศ.	2563	เท�านิั�นิ

 5	 อัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	 (เท�า)	 คำานิวณตามหลักเกณฑ์์ท่�ระบ่ไว้ ในิข้อกำาหนิดำสิทธิุสำาหรับห่้นิกู้ของบริษััทในิอัตราไม�เกินิ	 2.5:1	ณ

	 	 วนัิสิ�นิงวดำบญัชร่ายไตรมาสในิแต�ละไตรมาสของผูู้อ้อกห่น้ิกู	้จัำานิวนิ	4	ร่�นิ	โดำยอตัราส�วนิทางการเงนิินิ่�จัะใชก้บัห่น้ิกูท้่�ออกหลงัจัากวนัิท่�	11	พื่ฤษัภาคม	พื่.ศ.	2563	เท�านิั�นิ

 6	 อัตราส�วนิความสามารถูชำาระดำอกเบ่�ย	 (เกณฑ์์เงินิสดำ)	=	กระแสเงินิสดำจัากการดำำาเนิินิงานิ	+	ดำอกเบ่�ยจั�ายจัากการดำำาเนิินิงานิ	+	ภาษ่ั	 /	ดำอกเบ่�ยจั�ายจัากการ

	 	 ดำำาเนิินิงานิและการลงท่นิ

 7	 อัตราส�วนิความสามารถูชำาระดำอกเบ่�ย	=		กำาไรก�อนิหักดำอกเบ่�ยจั�าย	ภาษ่ัเงินิไดำ้	ค�าเส่�อมราคา	และค�าตัดำจัำาหนิ�าย		/	ดำอกเบ่�ยจั�าย

 8	 อัตราส�วนิความสามารถูชำาระภาระผูู้กพื่ันิ	=	กำาไรก�อนิหักดำอกเบ่�ยจั�าย	ภาษ่ัเงินิไดำ้	ค�าเส่�อมราคา	และค�าตัดำจัำาหนิ�าย		/	(หนิ่�สินิระยะสั�นิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยและหนิ่�

	 	 สินิระยะยาวท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยท่�ครบกำาหนิดำภายในิ	1	ปี)

Notting	Hill	Laemchabang
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ข้อมูลทัี่�วไป (ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื�นๆ)

นิายทะเบ่ยนิหลักทรัพื่ย์	 :	 บริษััท	ศูนิย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์	(ประเทศไทย)	จัำากัดำ
	 	 	 	 	 อาคารตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	Tower	B
	 	 	 	 	 เลขท่�	93	ชั�นิ	14	ถูนินิรัชดำาภิเษัก	แขวงดำินิแดำง	เขตดำินิแดำง
	 	 	 	 	 กร่งเทพื่มหานิคร	10400
	 	 	 	 	 โทรศัพื่ท์		0-2009-9000,	0-2009-9999	(Contact	center)

ผูู้้แทนิผูู้้ถู่อห่้นิกู้	 	 :	 ธุนิาคารกร่งศรีอย่ธุยาจัำากัดำ	(มหาชนิ)	
	 	 	 	 	 สำานิักงานิใหญ�	1222	ถูนินิพื่ระรามท่�	3		แขวงบางโพื่งพื่าง	
	 	 	 	 	 เขตยานินิาวา	กร่งเทพื่ฯ	10120	
	 	 	 	 	 โทร	1572

ผูู้้สอบบัญช่	 	 :	 บริษััท	สำานิักงานิ	อ่วาย	จัำากัดำ
	 	 	 	 	 ชั�นิ	33	อาคารเลครัชดำา	193/136-137
	 	 	 	 	 ถูนินิรัชดำาภิเษัก	คลองเตย	กร่งเทพื่ฯ	10110	
	 	 	 	 	 โทรศัพื่ท์	0-2264-9090

ข้อมูลส่ำาคัญอื�นๆ

	 ไม�ม่	

	 ผูู้้ลงท่นิสามารถูศึกษัาข้อมูลของบริษััทท่�ออกหลักทรัพื่ย์เพื่่�มเติมไดำ้จัากแบบแสดำงรายการ
ข้อมูลประจัำาปี	 (56-1	One	Report)	 ของบริษััทท่�แสดำงไว้ ในิ	www.sec.or.th	 หรือเว็บไซื่ต์ของ
บริษััท	www.origin.co.th

ส่ถูาบันการเงินที่่�ต้ิดำต้่อประจำา

ธุนิาคารกสิกรไทยจัำากัดำ	(มหาชนิ)		 :	 เลขท่�	1	ซื่อยราษัฎร์บูรณะ	27/1	ถูนินิราษัฎร์บูรณะ
	 	 	 	 	 	 	 แขวงราษัฎร์บูรณะ	เขตราษัฎร์บูรณะ	กร่งเทพื่ฯ	10140
	 	 	 	 	 	 	 โทร	0-2222-0000  กดำ	1

ธุนิาคารซื่่ไอเอ็มบ่ไทยจัำากัดำ	(มหาชนิ)	 :	 เลขท่�	44	ถูนินิหลังสวนิ	แขวงล่มพื่่นิ่	เขตปท่มวันิ	
	 	 	 	 	 	 	 กร่งเทพื่มหานิคร	10330	
	 	 	 	 	 	 	 โทร	0-2626-7777

ธุนิาคารเก่ยรตินิาคินิภัทรจัำากัดำ	(มหาชนิ)	 :	 เลขท่�	209	อาคารเคเคพื่ี	ทาวเวอร์	ถูนินิส่ขุมวิท	21	(อโศก)	
	 	 	 	 	 	 	 แขวงคลองเตยเหนิ่อ	เขตวัฒนิา	กทม.	
	 	 	 	 	 	 	 โทร	0-2165-5555

ธุนิาคารไทยพื่าณิชย์จัำากัดำ	(มหาชนิ)	 :	 เลขท่�	9	ถูนินิรัชดำาภิเษัก	แขวงจัต่จัักร	เขตจัต่จัักร	กทม.	
	 	 	 	 	 	 	 โทร	0-2777-7777

ข้อพัิพัาที่ที่างกฏิหุ้มาย

	 ณ	 วันิท่�	 31	 ธัุนิวาคม	2563	บริษััทฯ	 และบริษััทย�อยไม�ม่
ข้อพิื่พื่าททางกฎหมายซึื่�งอยู�ระหว�างถููกกล�าวหา	ข้อพื่ิพื่าทกับ
หนิ�วยงานิราชการ	หร่ออยู�ระหว�างการดำำาเนิินิการฟั้องร้อง	ซึื่�ง
อาจัม่ผู้ลกระทบต�อบริษััทฯ	อย�างม่สาระสำาคัญ	 (เกินิกว�าร้อย
ละ	5	ของส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ)ผูู้้แทนิผูู้้ถู่อห่้นิกู้

ต้ลาดำรอง

	 ไม�ม่	

05 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่นๆ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 จัะดำำาเนิินิธุ่รกิจัโดำยยึดำแนิวทางปฏิิบัติของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�ง
ประเทศไทย	และสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	รวมทั�งหลักเกณฑ์์ว�าดำ้วย	ASEAN	
Corporate	Governance	Scorecard	(ASEAN	CG	Scorecard)	ว�าดำ้วยการปฏิิบัติตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการ
ท่�ดำ่	เพื่่�อให้เกิดำประสิทธุิภาพื่	ความโปร�งใสและประสิทธุิผู้ลในิการบริหารงานิ	และก�อให้เกิดำความเป็นิธุรรมแก�ผูู้้ถู่อห่้นิ	
ผูู้้ลงท่นิ	เจั้าหนิ่�	พื่นิักงานิ	รัฐ	ลูกค้า	ตลอดำจันิประชาชนิทั�วไปและผูู้้เก่�ยวข้องท่กฝ่่าย	และสามารถูบริหารงานิไดำ้อย�าง
ม่ประสิทธุิภาพื่	

	 ตั�งแต�ปี	 2560	 ทางคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์เล็งเห็นิว�าเพื่่�อให้บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ
สามารถูเติบโตไดำ้ ในิระยะยาวจัึงไดำ้ม่การออกหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	(Corporate	Governance	Code:	CG	
Code)	เพื่่�อให้บริษััทจัดำทะเบ่ยนินิำามาปรับใช้ในิการกำากับดำูแลให้กิจัการม่ผู้ลประกอบการท่�ดำ่ในิระยะยาวอย�างม่ค่ณค�า	
และยั�งย่นิ

	 บริษััท	 ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 จัึงนิำาเอาหลักการดำังกล�าวมาเป็นิหลักปฏิิบัติให้แก�ทางคณะ
กรรมการบริษััทเพื่่�มเติม	ตั�งแต�ปี	 2560	 เป็นิต้นิมา	 ซื่ึ�งปกติแล้วการบริหารงานิของบริษััทฯ	 ไดำ้ม่การแบ�งหนิ้าท่�ไว้
อย�างชัดำเจันิ	 โดำยคณะกรรมการบริษััทเป็นิผูู้้ม่หนิ้าท่�กำาหนิดำนิโยบายและกำากับดำูแลการบริหารงานิของผูู้้บริหารให้
สอดำคล้องกับวัตถู่ประสงค์และนิโยบายของบริษััทฯ	และผูู้้บริหารม่หนิ้าท่�บริหารธุ่รกิจัเพื่่�อสร้างผู้ลกำาไร	โดำยการทำา
หนิ้าท่�ดำังกล�าวทั�งคณะกรรมการบริษััทและผูู้้บริหารจัะปฏิิบัติ	และร�วมกันิรับผู้ิดำชอบต�อท่กฝ่่ายอย�างเท�าเท่ยมกันิ	ไม�ว�า
จัะเป็นิพื่นิักงานิ	เจั้าหนิ่�	ภาครัฐ	ลูกค้า	และสังคม	และเพื่่�อให้สอดำคล้องกับหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	(Corporate	
Governance	Code	:	CG	Code)	คณะกรรมการไดำ้กำาหนิดำหลักปฏิิบัติเพื่่�มเติม	นิอกจัากจัะม่ผู้ลประกอบท่�ดำ่ขึ�นิอย�าง
ต�อเนิ่�องแล้ว	จัะต้องสามารถูเติบโตไดำ้ ในิระยะยาว	เพื่่�อสร้างค่ณค�าให้กิจัการอย�างยั�งย่นิ	

	 บริษััทฯ	 ไดำ้จััดำทำานิโยบายการกำากับดูำแลกิจัการท่�ดำ่	 และคู�ม่อจัรรยาบรรณทางธุ่รกิจัเป็นิลายลักษัณ์อักษัรโดำย
ครอบคล่มถึูงการปฏิิบัติงานิในิดำ้านิต�างๆ	 ขององค์กรให้เป็นิไปตามหลักกฎหมายอันิเป็นิกติกาสากล	 โดำยนิโยบาย
ดำังกล�าวไดำ้เผู้ยแพื่ร�ให้กรรมการและพื่นัิกงานิท่กคนิของบริษััทฯ	 รับรู้เพื่่�อนิำาไปปฏิิบัติและไดำ้ประกาศไว้ ในิเว็บไซื่ต์ขอ
งบริษััทฯ	www.origin.co.th	สำาหรับใช้ ในิการอ้างอิงต�อไป	โดำยบริษััทฯ	จััดำให้ม่การทบทวนินิโยบายการกำากับดำูแล
กิจัการท่�ดำ่	และคู�ม่อจัรรยาบรรณธุ่รกิจัประจัำาปี	เพื่่�อให้ทันิต�อปัจัจัุบันิและสอดำคล้องกับการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ
และเม่�อพื่่จัารณากับหลักปฏิิบัติของ	CG	Code	ปี	2560	ม่รายละเอ่ยดำ	ดัำงนิ่�

 หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 1	 ตระหนัิกถูึงบทบาทและความรับผิู้ดำชอบของคณะกรรมการในิฐานิะผูู้้นิำาองค์กรท่�สร้าง
	 	 	 	 ค่ณค�าให้แก�กิจัการอย�างยั�งย่นิ
 หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 2	 กำาหนิดำวัตถู่ประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจัการท่�เป็นิไปเพื่่�อความยั�งย่นิ
 หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 3	 เสริมสร้างคณะกรรมการท่�ม่ประสิทธุิผู้ล
 หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 4	 สรรหาและพัื่ฒนิาผูู้้บริหารระดำับสูงและการบริหารบ่คลากร
 หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 5	 ส�งเสริมนิวัตกรรมและการประกอบธุ่รกิจัอย�างม่ความรับผู้ิดำชอบ
 หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 6	 ดำูแลให้ม่ระบบการบริหารความเส่�ยงและการควบค่มภายในิท่�เหมาะสม
 หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 7	 รักษัาความนิ�าเช่�อถู่อทางการเงินิและการเปิดำเผู้ยข้อมูล
 หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 8	 สนิับสนิ่นิการม่ส�วนิร�วมและการส่�อสารกับผูู้้ถู่อห่้นิ

6.1 ภาพัรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัต้ิการกำากับดำูแลกิจการ
หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 1 ต้ระหุ้นักถูึงบที่บาที่และความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่่�ส่ร้างคุณค่า
ใหุ้้แก่กิจการอย่างยั�งยืน
	 คณะกรรมการบริษััทม่ความรับผิู้ดำชอบต�อการปฏิิบัติหนิ้าท่�และเป็นิอิสระอย�างแท้จัริงจัากฝ่่ายจััดำการ	 เพื่่�อ
ประโยชนิ์สูงส่ดำของบริษััทฯ	และผูู้้ถู่อห่้นิโดำยรวม	โดำยม่การแบ�งแยกหนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบระหว�างคณะกรรมการและ
ฝ่่ายจััดำการท่�ชัดำเจันิ	โดำยคณะกรรมการบริษััทจัะเป็นิผูู้้กำาหนิดำนิโยบายและกำากับดำูแลให้ระบบงานิต�างๆ	ของบริษััทฯ	
ดำำาเนิินิไปตามนิโยบายท่�ถููกต้องตามกฎหมาย	และจัริยธุรรม

	 คณะกรรมการบริษััททำาหนิ้าท่�ทบทวนินิโยบายเก่�ยวกับการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	 จัริยธุรรมและจัรรยาบรรณ
ทางธุ่รกิจั	และพื่่จัารณาให้ความเห็นิชอบก�อนินิำาไปประกาศใช้	ตลอดำจันิบริษััทฯ	ไดำ้จััดำให้ม่การเปิดำเผู้ยรายช่�อ	ประวัติ	
และบทบาทหนิ้าท่�ของคณะกรรมการบริษััท	และคณะกรรมการช่ดำย�อยอ่ก	4	คณะ	ไดำ้แก�	คณะกรรมการบริหาร	คณะ
กรรมการตรวจัสอบ	คณะกรรมการความเส่�ยง	และคณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	ในิรายงานิประจัำา
ปี	2563	และในิ	www.origin.co.th	นิอกจัากนิั�นิคณะกรรมการบริษััทยังสนิับสนิ่นิให้ประธุานิกรรมการช่ดำย�อยเปิดำ
เผู้ยจัำานิวนิครั�งของการประช่ม	จัำานิวนิครั�งท่�กรรมการแต�ละท�านิเข้าร�วมประช่มในิปีท่�ผู้�านิมาและความเห็นิต�อการทำา
หนิ้าท่�ไว้ ในิรายงานิประจัำาปีดำ้วย

06 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 ไม�เพื่ียงเท�านิ่�บริษััทฯ	 ไดำ้เปิดำเผู้ยกระบวนิการกำาหนิดำและความเหมาะสมของค�าตอบแทนิไว้ ในิรายงานิประจัำาปี	
2563ในิหัวข้อเรื�องค�าตอบแทนิคณะกรรมการและผูู้้บริหาร	โดำยเป็นิการเปิดำเผู้ยจัำานิวนิครั�งท่�เข้าประช่มของกรรมการ
ในิการประช่มคณะกรรมการช่ดำต�างๆ	ม่รายละเอ่ยดำตามท่�ปรากฏิในิตารางการเข้าประช่มของคณะกรรมการช่ดำต�างๆ	
และจัำานิวนิค�าตอบแทนิท่�จั�ายให้แก�คณะกรรมการคณะต�างๆ	ปรากฏิในิตารางการเปรียบเท่ยบค�าตอบแทนิของคณะ
กรรมการคณะต�างๆ	ระหว�าง	ปี	2561	ปี	2562	และ	ปี	2563

	 คณะกรรมการบริษััท	 เป็นิผูู้้ม่หนิ้าท่�รับผู้ิดำชอบต�อความถููกต้องและครบถู้วนิของการจััดำทำางบการเงินิของบริ
ษััทฯ	 ให้ม่ความโปร�งใส	 ถููกต้อง	รวมถูึงการจััดำให้ม่การเปิดำเผู้ยข้อมูลสำาคัญอย�างเพื่ียงพื่อในิหมายเหต่ประกอบงบ
การเงินิ	 รวมทั�งสารสนิเทศการเงินิท่�ปรากฏิในิรายงานิประจัำาปี	 ซื่ึ�งงบการเงินิดำังกล�าวจััดำตั�งขั�นิตามมาตรฐานิการ
บัญช่รับรองทั�วไปและตรวจัสอบโดำยผูู้้ตรวจัสอบบัญช่ท่�ไดำ้รับการรับรองจัากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตลาดำหลักทรัพื่ย์	 คณะกรรมการบริษััทไดำ้แต�งตั�งคณะกรรมการตรวจัสอบจัำานิวนิ	3	ท�านิ	ประกอบดำ้วยกรรมการ
ท่�เป็นิกรรมการอิสระและไม�เป็นิผูู้้บริหาร	 เป็นิผูู้้สอบทานิรายงานิทางการเงินิประจัำาไตรมาส	 และงบการเงินิประจัำาปี	
ให้ม่ความถููกต้องครบถู้วนิ	 และเป็นิไปตามหลักการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป	ก�อนิท่�จัะนิำาเสนิอต�อคณะกรรมการบริษััท
พื่่จัารณาต�อไป

	 ฝ่่ายบัญช่ของบริษััทฯ	ม่หนิ้าท่�นิำาเสนิอข้อมูลรายการท่�เก่�ยวโยงและรายการท่�ม่ความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์	
ซึื่�งไดำ้ถู่อปฏิิบัติตามพื่ระราชบัญญัติหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	 (ฉับับท่�	 4)	พื่.ศ.	 2551	มาตรา	 89/12	 และ
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิท่�	 ทจั.	 21/2551	 เรื�องหลักเกณฑ์์ในิการทำารายการท่�เก่�ยวโยง	 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	 เรื�องการเปิดำเผู้ยข้อมูลและการปฏิิบัติการของบริษััทจัดำทะเบ่ยนิในิ
รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ	พื่.ศ.	2546	และฉับับแก้ ไขเพื่่�มเติม	ต�อคณะกรรมการตรวจัสอบเพื่่�อพื่่จัารณาให้ความเห็นิ

	 คณะกรรมการบริษััทให้ความสำาคัญในิเรื�องการเปิดำเผู้ยข้อมูลท่�โปร�งใส	 ถููกต้อง	 และครบถู้วนิ	 และรวดำเร็วทันิ
เวลา	ไม�ว�าจัะเป็นิข้อมูลทางการเงินิ	หรือข้อมูลทั�วไปท่�สำาคัญท่�อาจัม่ผู้ลกระทบต�อราคาห่้นิ	บริษััทฯ	จัะเผู้ยแพื่ร�ข้อมูล
ข�าวสารต�างๆ	 เพื่่�อให้ผูู้้ลงท่นิและผูู้้ท่�เก่�ยวข้องทราบอย�างเท�าเท่ยมกันิ	 โดำยผู้�านิช�องทางและส่�อการเผู้ยแพื่ร�ข้อมูล
ต�างๆ	อาทิ	 การแจั้งข้อมูลโดำยผู้�านิระบบส่�ออิเล็คทรอนิิคส์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	การแจั้งข้อมูลโดำย
ผู้�านิ	www.origin.co.th	 เป็นิต้นิ	 นิอกจัากนิ่�คณะกรรมการบริษััทยังไดำ้จััดำให้ม่รายงานิความรับผู้ิดำชอบของคณะ
กรรมการต�อรายงานิทางการเงินิ	 และรายงานิของคณะกรรมการตรวจัสอบ	 เพื่่�อเปิดำเผู้ยควบคู�กันิไปกับรายงานิ
ของผูู้้สอบบัญช่	โดำยจััดำพื่่มพื่์ไว้ ในิรายงานิประจัำาปี	เป็นิประจัำาท่กปี

	 การเผู้ยแพื่ร�ข้อมูลของบริษััทฯ	 แก�นิักลงท่นิทั�งท่�เป็นิผูู้้ถู่อห่้นิและผูู้้ท่�สนิใจัจัะถู่อห่้นิในิอนิาคตเป็นิอำานิาจัของ
ประธุานิกรรมการ	 กรรมการผูู้้จััดำการ	 รองกรรมการผูู้้จััดำการ	 โดำยนิักลงท่นิสามารถูติดำต�อไดำ้ท่�ส�วนิงานิผูู้้ลงท่นิ
สัมพื่ันิธุ์ของบริษััทฯ	หมายเลขโทรศัพื่ท์	(662)	030	0000	หรือ		www.origin.co.th

1.1 วาระในการดำำารงต้ำาแหุ้น่ง
	 วาระในิการดำำารงตำาแหนิ�งของกรรมการบริษััท	ไดำ้กำาหนิดำให้เป็นิไปตามพื่ระราชบัญญัติบริษััทมหาชนิ	พื่.ศ.	2535			
ส�วนิกรรมการอิสระม่วาระการดำำารงตำาแหนิ�ง	3	ปี	 ติดำต�อกันิไดำ้ ไม�เกินิ	3	วาระ	 เว้นิแต�ไดำ้รับมติเห็นิชอบเป็นิเอกฉัันิท์
จัากคณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิว�ากรรมการดำังกล�าวไดำ้กระทำาค่ณประโยชนิ์ต�อบริษััทฯ	 เป็นิ
อย�างยิ�งและการดำำารงตำาแหนิ�งตามวาระท่�กำาหนิดำมิไดำ้ทำาให้ความเป็นิอิสระขาดำหายไป	 รวมทั�งต้องไดำ้รับการอนิ่มัติ
จัากคณะกรรมการบริษััท	และผูู้้ถู่อห่้นิดำ้วย

1.2 การกำาหุ้นดำค่าต้อบแที่นของกรรมการ
	 คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	ทำาหนิ้าท่�เสนิอแนิวทางและวิธุ่การในิการกำาหนิดำค�าเบ่�ยประช่ม	
ค�ารับรอง	 เงินิรางวัล	 และบำาเหนิ็จั	 	 รวมทั�งผู้ลประโยชนิ์อ่�นิใดำท่�ม่ลักษัณะเป็นิเงินิค�าตอบแทนิ	 ให้แก�กรรมการบริษััท	
โดำยการเสนิอเรื�องเพื่่�อขอความเห็นิจัากท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทเพื่่�อขออนิ่มัติจัากท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิเป็นิ
ประจัำาท่กปี		เว้นิแต�สิทธุิอันิพื่ึงม่พื่ึงไดำ้ตามระเบ่ยบของบริษััทฯ

1.3 คณะกรรมการชุุดำย่อยต้่าง ๆ
	 คณะกรรมการบรษัิัทจัะแต�งตั�งกรรมการชด่ำย�อยแต�ละชด่ำจัากผูู้ม้ค่่ณสมบตัทิ่�เหมาะสม	โดำยคณะกรรมการชด่ำย�อย
แต�ละช่ดำจัะต้องปฏิิบัติหนิ้าท่�ตามท่�ไดำ้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััท	โดำยม่อำานิาจัแจั้งให้ฝ่่ายบริหารเข้าร�วม
ประช่ม	 ช่�แจัง	 หรือจััดำทำารายงานิเสนิอ	 โดำยคณะกรรมการบริษััทจัะเป็นิผูู้้อนิ่มัติกฎบัตรของคณะกรรมการช่ดำย�อย
แต�ละช่ดำ	ปัจัจัุบันิ	คณะกรรมการบริษััทไดำ้แต�งตั�งคณะกรรมาการช่ดำย�อยจัำานิวนิ	5	ช่ดำ

 1) คณะกรรมการบริหุ้าร	ประกอบดำ้วยกรรมการบริหาร	ม่จัำานิวนิไม�เกินิ	9	คนิ	และจัะต้องเป็นิกรรมการบริษััท
	 หรือผูู้้บริหารระดัำบสูงของบริษััทฯ	โดำยตำาแหนิ�งต�อไปนิ่�ให้ถู่อเป็นิกรรมการบริหารของบริษััทฯ	โดำยตำาแหนิ�ง
	 	 (1)	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร
	 	 (2)	 ประธุานิอำานิวยการ
	 	 (3)	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ
	 	 (4)	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายการเงินิ
	 	 (5)	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายพื่ัฒนิาธุ่รกิจั
	 	 (6)	 ผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้จััดำการฝ่่ายออกแบบและพัื่ฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์

 2) คณะกรรมการต้รวจส่อบ	ประกอบดำ้วยกรรมการอิสระอย�างนิ้อย	3	คนิ	และม่กรรมการตรวจัสอบอย�างนิ้อย
	 1	คนิ	ท่�ม่ความรู้และประสบการณ์เพื่ียงพื่อท่�จัะทำาหนิ้าท่�ในิการสอบทานิความนิ�าเช่�อถู่อของงบการเงินิไดำ้	 ซื่ึ�ง
	 คณะกรรมการตรวจัสอบดำำารงตำาแหนิ�งวาระละ	3	ปี	เม่�อพื่้นิจัากตำาแหนิ�งตามวาระอาจัไดำ้รับการแต�งตั�งกลับเข้า 
	 มาเป็นิกรรมการใหม�ไดำ้อ่ก
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

 3) คณะกรรมการส่รรหุ้าและพัิจารณาค่าต้อบแที่น	 ประกอบดำ้วยกรรมการอิสระเป็นิส�วนิใหญ�	 ม่กรรมการ
	 อย�างนิ้อย	 3	คนิ	 ซึื่�งคณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	ดำำารงตำาแหนิ�งวาระละ	 3	 ปี	 เม่�อพื่้นิจัาก
	 ตำาแหนิ�งตามวาระอาจัไดำ้รับการแต�งตั�งกลับเข้ามาเป็นิกรรมการใหม�ไดำ้อ่ก

 4) คณะกรรมการบริหุ้ารความเส่่�ยง	ประกอบดำ้วยกรรมการอย�างนิ้อย	3	คนิ	ดำำารงตำาแหนิ�งวาระละ	3	ปี	 เม่�อ
	 พื่้นิจัากตำาแหนิ�งอาจัไดำ้รับการแต�งตั�งกลับเข้ามาเป็นิกรรมการใหม�ไดำ้อ่ก

 5) คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล	ประกอบดำ้วยกรรมการอย�างนิ้อย	3	คนิ	ดำำารงตำาแหนิ�งวาระละ	3	ปี	เม่�อพื่้นิจัาก
	 ตำาแหนิ�งอาจัไดำ้รับการแต�งตั�งกลับเข้ามาเป็นิกรรมการใหม�ไดำ้อ่ก

1.4 การประชุุมคณะกรรมการบริษัที่ 
	 คณะกรรมการบริษััทม่การประช่ม	 เพื่่�อปฏิิบัติงานิตามหนิ้าท่�รวมตลอดำถูึงการรับทราบผู้ลการดำำาเนิินิงานิเป็นิ
ประจัำาอย�างนิ้อยท่ก	3	เดำ่อนิ	ในิการประช่มกรรมการต้องสามารถูแสดำงความเห็นิและใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัไดำ้อย�างเป็นิอิสระ	
จัำานิวนิองค์ประช่มของการลงมติในิท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	จัะต้องม่กรรมการไม�นิ้อยกว�ากึ�งหนิึ�งของจัำานิวนิ
กรรมการทั�งหมดำท่�เข้าร�วมประช่ม		ทั�งนิ่�กรรมการจัะเข้าร�วมประช่มท่กครั�ง	นิอกจัากจัะม่เหต่จัำาเป็นิอันิเป็นิเหต่ส่ดำวิสัย		
ซื่ึ�งต้องแจั้งต�อเลขานิ่การคณะกรรมการบริษััทเป็นิการล�วงหนิ้า	 บริษััทฯ	 จัะรายงานิจัำานิวนิครั�งท่�เข้าร�วมประช่ม
ของกรรมการแต�ละท�านิไว้ ในิรายงานิประจัำาปี	 และบริษััทฯไดำ้จััดำให้เลขานิ่การคณะกรรมการบริษััทกำาหนิดำตาราง
การประช่มล�วงหนิ้าทั�งปี	 เพื่่�อให้คณะกรรมการท่กท�านิไดำ้ทราบกำาหนิดำการประช่มคณะกรรมการเป็นิการล�วงหนิ้า	
เลขานิ่การคณะกรรมการบริษััทจัะจััดำส�งหนัิงส่อเชิญประช่มแก�กรรมการท่กท�านิ	 เพื่่�อย่นิยันิกำาหนิดำวันิ	 และแจั้งให้
ทราบถูึง	เวลา	สถูานิท่�	และวาระการประช่ม	โดำยจััดำส�งเป็นิการล�วงหนิ้าอย�างนิ้อย	7	วันิ	และเลขานิ่การคณะกรรมการ
จัะเป็นิผูู้้รวบรวมเอกสารประกอบการประช่มจัากฝ่่ายจััดำการเพื่่�อจััดำส�งให้คณะกรรมการล�วงหนิ้า	 	 โดำยเอกสารดัำง
กล�าวจัะเป็นิข้อมูลท่�เพื่ียงพื่อต�อการตัดำสินิใจัและการใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัอย�างเป็นิอิสระของคณะกรรมการ		และเลขานิ่การ
คณะกรรมการบริษััทจัะเป็นิผูู้้บันิทึกประเดำ็นิในิการประช่ม	 เพื่่�อจััดำทำาเป็นิรายงานิการประช่ม	 ท่�ม่เนิ่�อหาสาระครบ
ถู้วนิและเสร็จัสมบูรณ์ภายในิ	14	วันิ	นิับจัากวันิประช่มเสร็จัสิ�นิ	 เพื่่�อเสนิอให้ประธุานิกรรมการลงนิามและจัะต้องจััดำ
ให้ม่ระบบการจััดำเก็บท่�ดำ่	สะดำวกต�อการค้นิหา	และเป็นิความลับ

	 บริษััทฯ	กำาหนิดำให้ม่การประช่มมากกว�า	6	ครั�งต�อปี	โดำยในิปี	2559	ม่การประช่มทั�งสิ�นิ	12	ครั�ง	ปี	2560	ม่การ
ประช่มทั�งสิ�นิ	14	ครั�ง	ในิปี	2561	ม่การประช่มทั�งสิ�นิ	13	ครั�ง	ในิปี	2562	ม่การประช่มทั�งสิ�นิ	11	ครั�ง	และในิปี	2563	
ม่การประช่มทั�งสิ�นิ	8	ครั�ง	และกรรมการบริษััทมากกว�าร้อยละ	90	เข้าร�วมประช่มเกินิกว�าร้อยละ	80	ของการประช่ม
คณะกรรมการทั�งหมดำในิรอบปีท่�ผู้�านิมา	(รายละเอ่ยดำปรากฎตาม	การเข้าร�วมประช่มของคณะกรรมการบริษััทและ
คณะกรรมการช่ดำย�อย)

1.5 การประเมินผลการปฏิิบัต้ิงานของคณะกรรมการบริษัที่ (ทัี่�งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุุดำย่อย
ของบริษัที่ฯ
	 บริษััทฯ	กำาหนิดำให้ม่การประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิของคณะกรรมการบริษััท	 (ทั�งคณะและรายบ่คคล)	 และคณะ
กรรมการช่ดำย�อยอย�างนิ้อยปีละ	1	ครั�ง	 โดำยเป็นิการประเมินิทั�งแบบรายบ่คคลและแบบคณะกรรมการทั�งช่ดำ	 เพื่่�อให้
คณะกรรมการร�วมกันิพื่่จัารณาและปรับปร่งแก้ ไขการปฏิิบัติงานิของตนิเองต�อไป

	 โดำยในิท่กสิ�นิปีทางเลขานิ่การบริษััทและเลขานิ่การคณะกรรมการช่ดำย�อย	 อันิไดำ้แก�	 คณะกรรมการตรวจัสอบ	
คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	และคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	และคณะกรรมการบริหาร	จัะ
ทำาการจััดำส�งแบบประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิของคณะกรรมการบริษััท	 และคณะกรรมการช่ดำย�อย	 และแบบประเมินิ
ตนิเอง	 เพื่่�อประเมินิผู้ลประจัำาปี	 โดำยจััดำส�งแบบการประเมินิกลับมาให้กับเลขานิ่การคณะกรรมการในิแต�ละช่ดำ	 เพื่่�อ
ทำาการสร่ปรวบรวมผู้ลการประเมินิ	และรายงานิให้คณะกรรมการแต�ละช่ดำรับทราบต�อไป

	 หัวข้อในิการประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิของคณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการช่ดำย�อย
	 1.	 โครงสร้างและค่ณสมบัติของคณะกรรมการ
	 2.	 บทบาท	หนิ้าท่�	และความรับผู้ิดำชอบของคณะกรรมการ
	 3.	 การประช่มคณะกรรมการ
	 4.	 การทำาหนิ้าท่�ของกรรมการ	(ในิการประช่มคณะกรรมการ)
	 5.	 ความสัมพื่ันิธุ์กับฝ่่ายจััดำการ
	 6.	 การพัื่ฒนิาตนิเองของคณะกรรมการและการพัื่ฒนิาผูู้้บริหาร

หุ้ลักเกณฑ์์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัที่ (ทัี่�งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุุดำย่อย
ของบริษัที่ฯ

คะแนนที่ได้รับ ผลการประเมิน

ตำ�ากว�าร้อยละ		50	คะแนินิ ควรปรับปร่ง

ร้อยละ	50-65 พื่อสมควร

ร้อยละ	66-75 ดำ่

ร้อยละ	76-85 ดำ่มาก

ร้อยละ	86-100 ดำ่เย่�ยม
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ผลการประเมินโดำยรวมของคณะกรรมการบริษัที่และคณะกรรมการชุุดำย่อยแต้่ละคณะของบริษัที่ฯ ประจำาปี 2563

คณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษััท 98.00 ดำ่เย่�ยม

คระกรรมการตรวจัสอบ 99.66 ดำ่เย่�ยม

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง 97.00 ดำ่เย่�ยม

คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ 96.00 ดำ่เย่�ยม

คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ เริ�มประเมินิครั�งแรกในิปี	2564

การประเมินผลการปฏิิบัต้ิงานของประธุานเจ้าหุ้น้าที่่�บริหุ้าร
	 ในิปี	2563	บริษััทฯ	กำาหนิดำให้ม่การประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิของประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารอย�างนิ้อยปีละ	1	ครั�ง	
โดำยให้ทางคณะกรรมการบริษััททำาการประเมินิเพื่่�อให้ผูู้้บริหารสูงส่ดำของบริษััทฯ	 ไดำ้รับทราบและนิำาผู้ลการประเมินิ
มาปรับปร่งแก้ ไขต�อไป	 รวมถึูงเพื่่�อเป็นิข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิในิการพื่่จัารณาค�า
ตอบแทนิอ่กดำ้วย	ซื่ึ�งการทำาการประเมินิดำังกล�าวเป็นิความลับ

	 ทั�งนิ่�	 ผู้ลการประเมินิโดำยรวมของประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	 ไดำ้คะแนินิเฉัล่�ยร้อยละ	 96.00	ผู้ลการประเมินิอยู�ในิ
เกณฑ์์ดำ่เย่�ยม	

 หุ้ัวข้อในการประเมินผลการปฏิิบัต้ิงานของประธุานเจ้าหุ้น้าที่่�บริหุ้าร
	 1.	 ความเป็นิผูู้้นิำา
	 2.	 การกำาหนิดำกลย่ทธุ์
	 3.	 การปฏิิบัติตามกลย่ทธุ์
	 4.	 การวางแผู้นิและผู้ลการปฏิิบัติทางการเงินิ
	 5.	 ความสัมพื่ันิธุ์กับกรรมการ
	 6.	 ความสัมพื่ันิธุ์กับภายนิอก
	 7.	 การบริหารงานิและความสัมพื่ันิธุ์กับบ่คลากร
	 8.	 การส่บทอดำตำาแหนิ�ง
	 9.	 ความรู้ดำ้านิผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ
	 10.	ค่ณลักษัณะส�วนิตัว

1.6 การประชืุ่มกรรมการทุ่� ไม่เป็นผูู้้บัริหาร
	 คณะกรรมการบริษััทม่โอกาสประช่มโดำยไม�ม่กรรมการท่�เป็นิผูู้้บริหารเข้าร�วมประช่มตามความจัำาเป็นิ	 เพื่่�อให้
กรรมการท่�ไม�เป็นิผูู้้บริหารไดำ้อภิปรายปัญหาต�างๆ	เก่�ยวกับการจััดำการท่�อยู�ในิความสนิใจัโดำยไม�ม่ฝ่่ายจััดำการร�วม
ดำ้วย	การหารือจัึงเป็นิไปอย�างอิสระ	โดำยม่การประช่มอย�างนิ้อยปีละ	1	ครั�ง	สอดำคล้องตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการ
ท่�ดำ่	โดำยในิปี	2559	ไดำ้ม่การประช่มในิวันิท่�	3	ก่มภาพื่ันิธุ์	2560	ในิปี		2560	ไดำ้ม่การจััดำประช่มเม่�อวันิท่�	11	และวันิท่�	
26	สิงหาคม	2560	และในิปี	2561	ไดำ้ม่การจััดำประช่มเม่�อวันิท่�	10	พื่ฤศจัิกายนิ	2561	ในิปี	2562	ไดำ้ม่การจััดำประช่ม
เม่�อวันิท่�	11	สิงหาคม	2562	และในิปี	2563	ไดำ้ม่การจััดำประช่มเม่�อวันิท่�	12	พื่ฤศจัิกายนิ	2563

1.7 การประชุุมกรรมการอิส่ระ
	 คณะกรรมการบริษััทกำาหนิดำให้กรรมการอิสระม่การประช่มกันิเอง	เพื่่�อให้ม่การอภิปรายเรื�องต�างๆ	ไดำ้อย�างอิสระ	
โดำยจััดำให้ม่การประช่มอย�างนิ้อยปีละ	1	ครั�ง	เพื่่�อให้สอดำคล้องตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	โดำยในิปี	2559	ไดำ้ม่
การประช่มในิวันิท่�	3	ก่มภาพัื่นิธุ์	2560	ในิปี		2560	ไดำ้ม่การจััดำประช่มเม่�อวันิท่�	11	และวันิท่�	26	สิงหาคม	2560	และ
ในิปี	2561	ไดำ้ม่การจััดำประช่มเม่�อวันิท่�	10	พื่ฤศจัิกายนิ	2561	และในิปี	2562	ไดำ้ม่การจััดำประช่มเม่�อวันิท่�	11	สิงหาคม	
2562	และในิปี	2563	ไดำ้ม่การจััดำประช่มเม่�อวันิท่�	12	พื่ฤศจัิกายนิ	2563

	 บริษััทฯ	กำาหนิดำให้ม่การประช่มมากกว�า	6	ครั�งต�อปี	โดำยในิปี	2559	ม่การประช่มทั�งสิ�นิ	12	ครั�ง	ปี	2560	ม่การ
ประช่มทั�งสิ�นิ	14	ครั�ง	ในิปี	2561	ม่การประช่มทั�งสิ�นิ	13	ครั�ง	ในิปี	2562	ม่การประช่มทั�งสิ�นิ	11	ครั�ง	และในิปี	2563	
ม่การประช่มทั�งสิ�นิ	8	ครั�ง	และกรรมการบริษััทมากกว�าร้อยละ	90	เข้าร�วมประช่มเกินิกว�าร้อยละ	80	ของการประช่ม
คณะกรรมการทั�งหมดำในิรอบปีท่�ผู้�านิมา	(รายละเอ่ยดำปรากฎตาม	การเข้าร�วมประช่มของคณะกรรมการบริษััทและ
คณะกรรมการช่ดำย�อย)
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1.8 การรายงานข้อมูล

1.9 แผนการส่ืบที่อดำต้ำาแหุ้น่ง
	 คณะกรรมการบริษััทจััดำให้ม่แผู้นิส่บทอดำตำาแหนิ�งของผูู้้บริหาร	โดำยเป็นิการเตรียมความพื่ร้อมของบ่คลากรในิองค์กรเพื่่�อให้มั�นิใจัว�า	บริษััทฯ	ม่ผูู้้บริหารท่�ม่ความรู้	ความสามารถู	สามารถูส่บทอดำตำาแหนิ�งท่�สำาคัญต�อไปในิอนิาคต	ทั�งนิ่�
ไดำ้กำาหนิดำเกณฑ์์ในิการพื่่จัารณาไว้อย�างเป็นิระบบ

1.10 การปฐมนิเที่ศกรรมการใหุ้ม่
	 คณะกรรมการบริษััทกำาหนิดำให้ม่การปฐมนิิเทศกรรมการใหม�ท่กคนิ	ก�อนิการทำาหนิ้าท่�กรรมการ	เพื่่�อให้กรรมการใหม�รับทราบความคาดำหวังท่�บริษััทฯ	ม่ต�อบทบาท	หนิ้าท่�	ความรับผู้ิดำชอบของกรรมการ	นิโยบายและแนิวทางปฏิิบัติในิ
การกำากับดูำแลกิจัการของบริษััทฯ	ตลอดำจันิสร้างความรู้	ความเข้าใจัในิธุ่รกิจัและการดำำาเนิินิงานิดำ้านิต�างๆ	ของบริษััทฯ	เพื่่�อเตรียมความพื่ร้อมในิการปฏิิบัติหนิ้าท่�ของกรรมการ	โดำยในิปีท่�	2559	บริษััทไดำ้จััดำให้ม่การปฐมนิิเทศกรรมการใหม�
ขึ�นิเม่�อวันิท่�	28	กรกฎาคม	2559	ให้แก�กรรมการใหม�จัำานิวนิ	3	ท�านิ	ค่อ	นิายอธุิพื่งศ์	อมาตยก่ล	นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์	และนิางสาวส่จัารี	จัันิทร์สว�าง	และในิปีท่�	2560	ไดำ้จััดำให้ม่การปฐมนิิเทศกรรมการใหม�วันิท่�	1	พื่ฤศจัิกายนิ	2560	ให้
แก�กรรมการใหม�จัำานิวนิ	1	ท�านิ	ค่อ	นิายพื่ส่	ลิปตภัลลภ	และในิปี	2561	ม่กรรมการใหม�จัำานิวนิ	1	ท�านิ	ค่อ	นิางกมลวรรณ	วิป่ลากร	โดำยไดำ้ทำาการปฐมนิิเทศกรรมการเข้าใหม�ในิวันิท่�	17	พื่ฤษัภาคม	2561	และในิปี	2562	บริษััทไม�ม่กรรมการ
ใหม�	และในิปี	2563	บริษััทม่กรรมการใหม�	จัำานิวนิ	1	ท�านิ	ค่อ	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว	โดำยไดำ้ทำาการปฐมนิิเทศกรรมการเข้าใหม�ในิวันิท่�	14	พื่ฤษัภาคม	2564

1)	 คณะกรรมการม่หนิ้าท่�รับผู้ิดำชอบต�อรายงานิข้อมูลทางการเงินิ	และ
ข้อมูลทั�วไปต�อผูู้้ถู่อห่้นิ	และผูู้้ลงท่นิทั�วไปอย�างถููกต้องตามความเป็นิจัริง	
ครบถู้วนิโปร�งใส	ม่คำาอธุิบายอย�างม่เหต่ผู้ลพื่ร้อมตัวเลขสนิับสนิ่นิ	ทั�งในิ
ดำ้านินิโยบายผู้ลการดำำาเนิินิงานิ	แนิวโนิ้มในิอนิาคต	ตลอดำจันิผู้ลสำาเร็จั	
และอ่ปสรรคของกิจัการ

2)	 คณะกรรมการม่ความเข้าใจั	และสนิับสนิ่นิการปฏิิบัติตามมาตรฐานิ
การปฏิิบัติงานิทางวิชาช่พื่ของผูู้้สอบบัญช่

3.1)	 ข้อกำาหนิดำของกฎหมาย	ท่�กำาหนิดำให้คณะกรรมการของบริษััทฯ	
ต้องจััดำทำาให้ม่การจััดำทำางบการเงินิ	 เพื่่�อแสดำงถึูงฐานิะการเงินิ	 และผู้ล
การดำำาเนิินิงานิในิรอบปีท่�ผู้�านิมาท่�เป็นิจัริง	และสมเหต่สมผู้ล

3.2)	 ความรับผู้ิดำชอบของคณะกรรมการบริษััท	 ในิการจััดำการให้ม่
ข้อมูลทางบัญช่ท่�ถููกต้อง	ครบถู้วนิ	และเพื่ียงพื่อเพื่่�อจัะดำำารงรักษัาไว้ซื่ึ�ง
ทรัพื่ย์สินิของบริษััทฯ	 และเพื่่�อให้ทราบถูึงจัุดำอ�อนิ	 เพื่่�อป้องกันิไม�ให้เกิดำ
การท่จัริต	หรือม่การดำำาเนิินิการท่�ผู้ิดำปกติ

3.3)	 ให้คำาย่นิยันิว�าบริษััทฯ	 ไดำ้ถู่อปฏิิบัติ	ตามมาตรฐานิบัญช่ท่�รับรอง
โดำยทั�วไปใช้นิโยบายบัญช่ท่�เหมาะสมและถู่อปฏิิบัติโดำยสมำ�าเสมอ	ตลอดำ
จันิไดำ้ม่การพื่่จัารณาถูึงความสมเหต่สมผู้ลอย�างรอบคอบในิการจััดำทำา
งบการเงินิของบริษััท

3)	 คณะกรรมการไดำ้จััดำทำารายงานิแสดำงถึูงความรับผิู้ดำชอบของคณะ
กรรมการต�อการจััดำทำาและเปิดำเผู้ยรายงานิทางการเงินิของกิจัการเสนิอ
ไว้ ในิรายงานิประจัำาปี	ควบคู�กับงบการเงินิ	และรายงานิของผูู้้สอบบัญช่	
โดำยครอบคล่มถูึง
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1.11 การพััฒนากรรมการและผู้บริหุ้ารระดัำบสู่ง
	 บริษััทฯ	สนิับสนิ่นิให้คณะกรรมการบริษััท	 และผูู้้บริหารระดัำบสูงเข้าร�วมสัมมนิาหลักสูตรท่�เป็นิประโยชนิ์ต�อการปฏิิบัติหนิ้าท่�	 รวมทั�งพื่บปะแลกเปล่�ยนิความคิดำเห็นิกับคณะกรรมการบริษััท	 และผูู้้บริหารระดัำบสูงขององค์กรต�างๆ	อยู�
เสมอ	โดำยหลักสูตรท่�กรรมการบริษััทควรเข้าร�วมสัมมนิาอย�างนิ้อยจัะเป็นิหลักสูตรของสมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย	(IOD)	ซื่ึ�งไดำ้แก�	หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	หลักสูตร	Directors	Accreditation	
Program	(DAP)	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	หลักสูตร	Executive	Development	Program	(EDP)	ทั�งนิ่�	เพื่่�อนิำาความรู้และประสบการณ์มาประย่กต์ใช้ ในิการพัื่ฒนิาบริษััทฯ	ต�อไป	โดำยในิปี	2563	ม่กรรมการและผูู้้บริหาร
ไดำ้เข้าร�วมสัมมนิาในิหลักสูตรต�างๆ		ดำังนิ่�

1.12 การต้ิดำต้่อส่ื�อส่ารกับฝ้�ายบริหุ้าร
	 คณะกรรมการบริษััทสนิับสนิ่นิให้ผูู้้บริหารระดำับสูงของบริษััทฯ	เข้าร�วมประช่มกับทั�งการประช่มคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษััท	โดำยเป็นิผูู้้นิำาเสนิอข้อมูลท่�เก่�ยวกับวาระท่�ตนิรับผู้ิดำชอบต�อท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	เพื่่�อ
ให้คณะกรรมการบริษััทไดำ้รับทราบข้อมูลความคิดำเห็นิจัากผูู้้บริหารท่�รับผู้ิดำชอบงานิโดำยตรง	ขณะเดำ่ยวกันิผูู้้บริหารก็ม่โอกาสไดำ้เรียนิรู้และทำาความเข้าใจัม่มมองของคณะกรรมการบริษััท	รวมถูึงม่โอกาศในิการแสดำงความคิดำเห็นิ	เสนิอข้อ
แนิวทางท่�เป็นิประโยชนิ์แก�บริษััทร�วมกับทางคณะกรรมการบริษััทอ่กดำ้วย

คณะกรรมการบริษััทส�งเสริมให้ม่การพื่บปะและแลกเปล่�ยนิความคิดำเห็นิระหว�างกรรมการและผูู้้บริหารระดำับสูงในิโอกาสอ่�นิๆ	นิอกเหนิ่อจัากการประช่มคณะกรรมการบริษััท	เพื่่�อให้กรรมการไดำ้ม่โอกาสทำาความรู้จัักค่้นิเคยกับผูู้้บริหารระดำับ
สูงของบริษััทฯ	รวมถึูงเป็นิการแลกเปล่�ยนิแนิวคิดำในิการดำำาเนิินิการ	และการสอบถูาม	หรือรับเอาข้อเสนิอแนิะจัากทางกรรมการแต�ละท�านิท่�ม่ความเช่�ยวชาญเฉัพื่าะทางมาปรับใช้ ในิการบริหารงานิเช�นิกันิ

รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา

นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
1.	สัมมนิา	The	1/2020	Joint	Meeting	of	Council	and	Association	of	TBCSD	จััดำโดำยองค์กรธุ่รกิจัเพื่่�อการพื่ัฒนิาอย�างยั�งย่นิ	(TBCSD)

2.	สัมมนิา	The	Remarkable	Night	with	Michelin	Star	จััดำโดำยธุนิาคารกสิกรไทย	(KBank)	

3.	วิทยากรโครงการ	Democrat	“เรียนิจับ	พื่บงานิ”	จััดำโดำยท่มงานิเศรษัฐกิจั	พื่รรคประชาธุิปัตย์	

4.	วิทยากรเรื�องภาคธุ่รกิจัไทย	(TBCSD)	กับการขับเคล่�อนิ	BCG	Economy	Model	จััดำโดำยองค์กรธุ่รกิจัเพื่่�อการพื่ัฒนิาอย�างยั�งย่นิ	(TBCSD)

5.	วิทยากร	Investing	in	the	New	Normal	จััดำโดำยบริษััทนิักลงท่นิ	4.1	จัำากัดำ

6.	วิทยากรหลักสูตร	The	Next	Real	ในิหัวข้อ	กลย่ทธุ์	ประสบการณ์	แจั้งเกิดำ	และการสร้างการเติบโต	และ	กลย่ทธุ์ฝ่่าวิกฤติ	เปล่�ยนิพื่นิักงานิท่กคนิเป็นิพื่นิักงานิขาย	จััดำโดำยบริษััท	โฮมบายเออร์ไกดำ์	จัำากัดำ

7.	วิทยากรบรรยาย	ตลาดำท่�อยู�อาศัย	กร่งเทพื่ฯ-ปริมณฑ์ล	และภาคกลางก้าวต�อไปสู�ปีท่�	64	ในิช�วงเสวนิา	How	to	ทางรอดำของตลาดำล้านิจััดำสรร&คอนิโดำมิเนิ่ยม	จััดำโดำยศูนิย์ข้อมูอสังหาริมทรัพื่ย์ธุนิาคารอาคารสงเคราะห์

8.	วิทยากร	Inspiration	Talk	แชร์ประสบการณ์การทำาธุ่รกิจั	จััดำโดำยศูนิย์ทรัพื่ย์สินิทางปัญญาและบ�มเพื่าะวิสาหกิจั	

9.	วิทยากร	แชร์ประสบการณ์การปรับตัวเพื่่�อการเติบโตช�วงวิกฤต	COVID	จััดำโดำยสมาคมการค้าอสังหาฯ	จัังหวัดำระยอง

10.	อบรมหลักสูตร	CSI”ห่้นิไทย-ห่้นิเทศ	กลย่ทธุ์การลงท่นิภายใต้ภาวะวิกฤต”		จััดำโดำยโครงการหลักสูตรการลงท่นิ	CSI

11.	อบรมหลักสูตร	CSI”เทคนิิคการหาห่้นิ	และบริหารพื่อร์ตการลงท่นิ	ภายใต้ภาวะวิกฤต	ดำ้วยโมเดำลธุ่รกิจั	&	ฟัันิดำ์โฟัลว์	ปี	2021”		(FBI	2021)	จััดำโดำยโครงการหลักสูตรการลงท่นิ	CSI

12.	อบรมหลักสูตร	บสพื่.	ร่�นิท่�	4/2563	“การพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์กับธุ่รกิจัการดำูแลผูู้้สูงอาย่”	จััดำโดำยวิทยาลัยแพื่ทย์ศาสตร์นิานิาชาติจัุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์

นิางอารดำา	จัรูญเอก
1.	สัมมนิา	The	1/2020	Joint	Meeting	of	Council	and	Association	of	TBCSD	จััดำโดำยองค์กรธุ่รกิจัเพื่่�อการพื่ัฒนิาอย�างยั�งย่นิ	(TBCSD)

2.	วิทยากรโครงการ	Chulalongkorn	Alumni	Mentorship	Program	(Champ)	ร่�นิท่�	8	จััดำโดำยคณะพื่าณิชยศาสตร์และการบัญช่	จัุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ 1.	วิทยากรหลักสูตร	REAL	ESTATE	SERVICE	PROFESSIONAL	ร่�นิท่�	1	หัวข้อ	Real	Estate	Service	Overview	for	Business	Innovation	to	New	Normal	จััดำโดำยพื่รีโม	อะคาเดำม่	

นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์ 1.	อบรมหลักสูตร	บสพื่.	ร่�นิท่�	4/2563	“การพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์กับธุ่รกิจัการดำูแลผูู้้สูงอาย่”	จััดำโดำยวิทยาลัยแพื่ทย์ศาสตร์นิานิาชาติจัุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์

นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์ 1.	วิทยากรหลักสูตร	REAL	ESTATE	SERVICE	PROFESSIONAL	ร่�นิท่�	1	หัวข้อ	Real	Estate	Overview	before	&	after	COVID-19	จััดำโดำยพื่รีโม	อะคาเดำม่
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

หุ้ลักปฏิิบัติ้ 2 กำาหุ้นดำวัต้ถูุประส่งค์และเป้าหุ้มายหุ้ลักของกิจการที่่�เป็นไปเพั้�อความยั�งยืน
	 นิอกจัากการประกอบธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	ประเภทรับรู้รายไดำ้จัากการขายแล้ว	บริษััทฯ	ยังม่การดำำาเนิินิธุ่รกิจัในิรูปแบบการพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อให้เช�า	และธุ่รกิจับริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับอสังหาริมทรัพื่ย์	ซื่ึ�งจัะเป็นิธุ่รกิจั
ท่�สร้างรายไดำ้ ไดำ้อย�างต�อเนิ่�องภายใต้การดำำาเนิินิงานิของบริษััทย�อย	เพื่่�อสร้างความมั�นิคงให้กับกล่�มบริษััทฯ	ในิระยะยาว	จัากการม่รูปแบบรายไดำ้ท่�สมำ�าเสมอในิอนิาคต	จัะเห็นิไดำ้ว�าบริษััทฯ	ม่การกำาหนิดำเป้าหมายท่�จัะเติบโตอย�างมั�นิคงและ
ยั�งย่นิในิธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	เพื่่�อสร้างความเช่�อมั�นิใหเกบผูู้้ถู่อห่้นิ	กรรมการ	ผูู้้บริหาร	พื่นัิกงานิ	รวมถูึงบริษััทคู�ค้า	และสถูาบันิการเงินิ	โดำยจัะเห็นิไดำ้จัากวิสัยทัศนิ์และพื่ันิธุกิจัของบริษััทฯ	

	 ในิท่กปี	 คณะกรรมการบริษััทจัะทำาการทบทวนิวิสัยทัศนิ์และพื่ันิธุกิจัของบริษััทฯ	 ในิเดำ่อนิต่ลาคมถึูงเดำ่อนิธัุนิวาคม	พื่ร้อมกับการพื่่จัารณางบประมาณประจัำาปี	 เพื่่�อกำาหนิดำทิศทางของบริษััทฯ	 ไปในิทางเดำ่ยวกันิ	 โดำยตั�งแต�ปี
2559-2563	คณะกรรมการยังคงวิสัยทัศนิ์	และพื่ันิธุกิจัเดำิมไม�ม่การเปล่�ยนิแปลง	เนิ่�องจัากเป็นิเป้าหมายของบริษััทฯ	ในิระยะยาวท่�กำาหนิดำไว้ ให้คณะกรรมการ	ผูู้้บริหาร	พื่นิักงานิ	ม่�งมั�นิท่�จัะปฎิบัติเพื่่�อบรรล่สู�เป้าหมายร�วมกันิ

วิส่ัยที่ัศน์
	 ออริจัิ�นิฯ	ม่วิสัยทัศนิ์	ม่�งมั�นิท่�จัะเป็นิบริษััทพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ครบวงจัร	และพื่ัฒนิาองค์กรให้เจัริญเติบโต
อย�างยั�งย่นิภายใต้หลักบรรษััทภิบาล	โดำยเราจัะส�งมอบสินิค้าและบริการท่�ดำ่	โดำยยึดำถู่อลูกค้าเป็นิศูนิย์กลาง	ดำ้วยการ
คิดำท่�มากกว�า	ให้มากกว�า	เพื่่�อลูกค้าไดำ้มากกว�า	

พัันธุกิจ
	 เราใส�ใจัในิรายละเอ่ยดำความต้องการของลูกค้าในิท่กๆดำ้านิ	 ดำ้วยการออกแบบและพื่ัฒนิาโครงการอย�าง
สร้างสรรค์เพื่่�อส�งมอบสินิค้าและบริการท่�สร้างความพื่ึงพื่อใจัให้กับลูกค้า	 รวมทั�งม่�งเนิ้นิท่�จัะพื่ัฒนิาบ่คลากร	 และ
องค์กรให้เติบโตอย�างยั�งย่นิร�วมกับ	คู�ค้า	ลูกค้า	ผูู้้ถู่อห่้นิ	พื่ันิธุมิตร	พื่นัิกงานิ	และสังคม

		 และทำาการส่�อสารวสิยัทศันิแ์ละพื่นัิธุกจิัของบรษัิัทไปยงัทก่หนิ�วยงานิขององคก์รเพื่่�อรบัรูแ้นิวคดิำหลกัในิการดำำาเนินิิ
ธุ่รกิจัไปในิทางเดำ่ยวกันิ	ควบคู�กับการเสริมสร้างค�านิิยมขององค์กรให้กับพื่นิักงานิ

ค่านิยม
	 O	 Optimize	 	 เพื่่�มผู้ลงานิอย�างยอดำเย่�ยม
	 R	 Responsive	 	 พื่ร้อมปรับเตรียมอย�างฉัับไว
	 I	 Innovation	 	 แสวงหาสร้างค่ณค�าทำาสิ�งใหม�
	 G	 Growth		 	 พื่ร้อมเติบใหญ�ไปพื่ร้อมกันิ
	 I	 Integrity	 	 ซื่่�อสัตย์ส่จัริต
	 N	 Neat	 	 	 ร�วมกันิคิดำประณ่ตในิงานิ
	 S	 Service	Excellence	 เต็มท่�ในิการบริการ
	 T	 Teamwork	 	 ร�วมใจักันิเป็นิหนิึ�งเดำ่ยว

	 ในิปี	2560	บริษััทฯ	ม่�งเนิ้นิค�านิิยมในิส�วนิของ	Service	Excellence	และ	Teamwork	โดำยม่กิจักรรมและนิโยบาย
ท่�สอดำแทรกค�านิิยมดัำงกล�าวให้กับพื่นัิกงานิ	เช�นิ	การจััดำการทำางานิแบบ	small	group	หรือแม้แต�การจััดำการฝ่ึกอบรม
เรื�องการบริการให้กับฝ่่ายขาย	ฝ่่าย	Homecare	และหนิ�วยงานิอ่�นิๆ	เพื่่�อพื่ัฒนิาบ่คลิกภาพื่	ความเข้าใจัในิงานิบริการ
มากยิ�งขึ�นิ

	 สำาหรับปี	 2561	บริษััทฯ	 ให้ความสำาคัญกับค�านิิยมในิเรื�อง	 Innovation	สร้างสรรค์นิวัตกรรมใหม�ๆ	 ในิสินิค้า
ของบริษััทฯ	เพื่่�อให้บรรล่เหมายของบริษััทฯ	ท่�จัะเติบโตในิธุ่รกิจัพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�หลากหลายมากขึ�นิ	ดัำงนิั�นิ
บ่คลากรนิอกจัากจัะต้องม่ความเช่�ยวชาญในิสายงานิ	ม่ความคิดำสร้างสรรค์เพื่่�อคิดำค้นิผู้ลิตภัณฑ์์	หรือกระบวนิการ
ทำางานิท่�ม่ประสิทธุิภาพื่แล้ว	 จัะต้องม่ความพื่ร้อมสำาหรับการปรับตัวในิการเปล่�ยนิแปลงขององค์กรอ่กดำ้วย	ดำังนิั�นิ
บริษััทฯ	จัึงให้ความสำาคัญในิส�วนิของกระบวนิการทำางานิ	วิธุ่การคิดำและความสร้างสรรค์ในิการทำางานิ	แต�อย�างไร
ก็ตามภายใต้การดำำาเนิินิธุ่รกิจัในิท่กๆ	ขั�นิตอนิ	ย�อมอยู�ภายใต้การดำำาเนิินิการดำ้วยความซื่่�อสัตย์ส่จัริต	ตามหลักการ
กำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่

	 สำาหรับปี	2562	จัากสมม่ติฐานิตั�งต้นิว�า	ดำำาเนิินิธุ่รกิจัอย�างไร	เพื่่�อรับม่อกับย่ค	DISRUPTION		ทำาให้ ในิปี	2562		
บริษััทฯ	จัึงนิำาเรื�องหลักการ	EMPATHY	มาถู�ายทอดำให้กับพื่นิักงานิ	ผูู้้บริหาร	 เข้าใจัมากยิ�งขึ�นิ	 แม้ว�าเดำิม	บริษััทฯ	
จัะเนิ้นิยำ�าอยู�แล้วในิเรื�องการพื่ัฒนิาโครงการ	และผู้ลิตภัณฑ์์ท่�ตอบโจัทก์ลูกค้า	แต�หลักการ	EMPATHY	นิั�นิลึกซื่ึ�งยิ�ง
กว�า	 เพื่ราะไม�ใช�แค�เข้าใจัความต้องการของลูกค้าเท�านิั�นิ	 แต�ต้องเข้าใจัตัวตนิท่�แท้จัริงของกล่�มลูกค้าจันิส่�อออกมา
ผู้�านิผู้ลิตภัณฑ์์	และบริการของบริษััทฯ	จัึงเห็นิไดำ้ว�าในิปีท่�ผู้�านิมา	บริษััทฯ	ม่�งเนิ้นิในิเรื�องของความเข้าใจัในิความแตก
ต�างของลูกค้า	ความแตกต�างในิการดำำาเนิินิช่วิต	ไลฟั์สไตล์	กิจัวัตรประประจัำาวันิ	เพื่่�อให้ผู้ลิตภัณฑ์์ของบริษััทฯ	เป็นิ
สิ�งท่�เข้าใจัช่วิตท่�ลูกค้าต้องการมากท่�ส่ดำ

	 สำาหรับปี	2563	เนิ่�องดำ้วยสถูานิการณ์	COVID-19		ส�งผู้ลให้การใช้ช่วิตและกิจัวัตรประจัำาวันิของลูกค้าแตกต�าง
ไปจัากเดำิมจันิม่คำาว�า	NEW	NORMAL	เกิดำขึ�นิเพื่่�อมาสอดำรับกับวิถู่ช่วิตท่�เปล่�ยนิไป	ดำังนิั�นิ	บริษััทฯเองก็ต้องปรับตัว
และรับเอาแนิวความคิดำนิ่�มาปรับใช้ในิการพัื่ฒนิาโครงการ	ผู้ลิตภัณฑ์์และบริการท่�ยังตรงต�อความต้องการตามหลัก	
EMPATHY	และอำานิวยความสะดำวกกับการใช้ท่�ช่วิตท่�แตกต�างแบบ	NEW	NORMAL	ให้กับลูกค้าอย�างดำ่ท่�ส่ดำ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

หุ้ลักปฏิิบัติ้ 3 เส่ริมส่ร้างคณะกรรมการที่่�ม่ประสิ่ที่ธุิผล
	 บริษััทฯ	 ตระหนิักดำ่ว�าผูู้้ถู่อห่้นิ	 นิักลงท่นิ	 และองค์กรท่�กำากับดูำแลให้ความสำาคัญกับบทบาทหนิ้าท่�ของคณะ
กรรมการซื่ึ�งถู่อเป็นิตัวแทนิของผูู้้ถู่อห่้นิมากขึ�นิ	ดำังนิั�นิบริษััทฯ	จัึงให้ความสำาคัญในิการสรรหาและแต�งตั�งกรรมการ
และกรรมการช่ดำย�อยท่�ม่ค่ณภาพื่และสามารถูช�วยเสริมสร้างความแข็งแกร�งให้กับบริษััทฯ	ไดำ้ ในิระยะยาว

	 บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำหลักเกณฑ์์และแนิวทางในิการคัดำเล่อก	สรรหากรรมการ	โดำยพื่่จัารณาควบคู�ไปกับแนิวปฏิิบัติ
ท่�ดำ่ในิการสรรหาแต�งตั�งกรรมการ	ของสมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย	โดำยคณะกรรมการบริษััทไดำ้มอบ
หมายให้คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิกำาหนิดำค่ณสมบัติของกรรมการช่ดำต�างๆ	และเนิ้นิค่ณสมบัติ
ท่�หลากหลายทั�งในิดำ้านิทักษัะ	 ประสบการณ์	 ความสามารถูในิดำ้านิท่�เป็นิประโยชนิ์กับบริษััทฯ	 รวมทั�งกำาหนิดำให้
กระบวนิการในิการสรรหาม่ความโปร�งใส�เพื่่�อเสริมสร้างความมั�นิใจัให้กับผูู้้ถู่อห่้นิและบ่คคลภายนิอก

	 ในิปี	 	 2562	คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาไดำ้กำาหนิดำองค์ประกอบของความรู้ความชำานิาญเฉัพื่าะดำ้านิท่�
จัำาเป็นิต้องม่ในิคณะกรรมการของบริษััทและคณะกรรมการช่ดำย�อย	เพื่่�อมาช�วยให้คณะกรรมการในิแต�ละช่ดำสามารถู
กำาหนิดำนิโยบาย	กลย่ทธุ์ให้เป็นิไปตามเป้าหมายของบริษััทฯ	ไดำ้อย�างม่ค่ณภาพื่และประสิทธิุภาพื่	โดำยสร่ปเป็นิตาราง
ความรู้ความชำานิาญเฉัพื่าะดำ้านิของคณะกรรมการในิแต�ละช่ดำ	(Board	Skill	Matrix)	ไดำ้ดัำงนิ่�

3.1 กรรมการบริษัที่
	 คณะกรรมการบริษััทประกอบดำ้วยกรรมการอย�างนิ้อย	 5	 คนิ	 โดำยม่กรรมการอิสระอย�างนิ้อย	 1	 ในิ	 3	 ของ
จัำานิวนิกรรมการทั�งหมดำ	 และไม�นิ้อยกว�า	 3	 คนิ	กรรมการอิสระของบริษััทฯ	 จัะต้องม่ค่ณสมบัติและไม�ม่ลักษัณะ
ต้องห้ามตามท่�คณะกรรมการบริษััทกำาหนิดำซึื่�งม่ความเข้มงวดำไม�นิ้อยกว�าค่ณสมบัติท่�คณะกรรมการกำากับตลาดำ
ท่นิและตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ	กำาหนิดำ	ทั�งนิ่�กรรมการไม�นิ้อยกว�า	2	ในิ	3	ของจัำานิวนิกรรมการทั�งหมดำจัะต้องม่ถิู�นิท่�อยู�
ในิประเทศไทย	ทั�งนิ่�กรรมการแต�ละคนิไม�สามารถูเป็นิกรรมการของบริษััทจัดำทะเบ่ยนิไดำ้เกินิกว�า	5	แห�ง	การสรรหา
กรรมการนิั�นิ	บริษััทฯ	จัะให้ความสำาคัญกับบ่คคลท่�ม่ความรู้ความสามารถู	ประสบการณ์	ม่ประวัติการทำางานิท่�ดำ่	และ
ม่ภาวะผูู้้นิำา	วิสัยทัศนิ์กว้างไกล	รวมทั�งม่ค่ณธุรรม	จัริยธุรรม	ตลอดำจันิม่ทัศนิคติท่�ดำ่ต�อองค์กร	สามารถูอ่ทิศเวลา
ให้ ไดำ้อย�างเพื่ียงพื่ออันิเป็นิประโยชนิ์ต�อการดำำาเนิินิกิจัการของบริษััทฯ	นิอกจัากนิ่�	ยังจัะคำานิึงถูึงค่ณสมบัติท่�เหมาะสม
และสอดำคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามย่ทธุ์ทางธุ่รกิจัของบริษััทฯ	อ่กดำ้วย	ม่กระบวนิการท่�
โปร�งใส	สร้างความมั�นิใจัให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิ	โดำยปัจัจัุบันิกรรมการบริษััทม่จัำานิวนิทั�งสิ�นิ		9	ท�านิ	ม่	7	ท�านิท่�เป็นิกรรมการ
ท่�ไม�เป็นิผูู้้บริหารทำาให้สามารถูให้ความเห็นิเก่�ยวกับการดำำาเนิินิงานิของฝ่่ายจััดำการไดำ้อย�างอิสระ	

	 ในิการแต�งตั�งกรรมการบริษััท	 บริษััทฯ	 จัะพื่่จัารณาจัากความรู้ความสามารถูและประสบการณ์ท่�เก่�ยวข้องกับ
ธุ่รกิจัหรือพื่่จัารณาจัากผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�ของบริษััทฯ	ท่�ม่ประสบการณ์ในิธุ่รกิจัท่�จัะเป็นิประโยชนิ์ต�อบริษััทฯ	 โดำย
บ่คคลดัำงกล�าวจัะต้องม่ค่ณสมบัติครบตามพื่ระราชบัญญัติมหาชนิจัำากัดำพื่.ศ.	 2535	กฎหมายว�าดำ้วยหลักทรัพื่ย์

และตลาดำหลักทรัพื่ย์	 ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดำท่นิรวมถึูงประกาศข้อบังคับและ/หรือกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องอย�างไรก็ตามการแต�งตั�งกรรมการใหม�จัะต้องผู้�านิ
การพื่่จัารณาอนิ่มัติจัากท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	และ/หรือ	ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	(แล้วแต�กรณ่)	ทั�งนิ่�ข้อบังคับของ
บริษััทฯ	กำาหนิดำให้ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิเล่อกตั�งกรรมการตามหลักเกณฑ์์และวิธุ่การดัำงต�อไปนิ่�

	 (1)		 ผูู้้ถู่อห่้นิคนิหนิึ�งม่คะแนินิเส่ยงเท�ากับ	1	ห่้นิต�อ	1	เส่ยง
	 (2)		 ผูู้้ถู่อห่้นิแต�ละคนิจัะใช้คะแนินิเส่ยงท่�ม่อยู�ทั�งหมดำตาม	 (1)	 เล่อกตั�งบ่คคลเดำ่ยวหรือหลายคนิเป็นิกรรมการ
	 	 ก็ ไดำ้ ในิกรณ่ท่�เล่อกตั�งบ่คคลหลายคนิเป็นิกรรมการ	จัะแบ�งคะแนินิเส่ยงให้แก�ผูู้้ ใดำมากนิ้อยเพื่ียงใดำไม�ไดำ้
	 (3)		บ่คคลท่�ไดำ้รับคะแนินิเส่ยงสูงส่ดำตามลำาดำับลงมาเป็นิผูู้้ ไดำ้รับเล่อกตั�งเป็นิกรรมการเท�าจัำานิวนิกรรมการท่�
	 จัะพื่ึงม่หรือจัะพื่ึงเล่อกตั�งในิครั�งนิั�นิ	 ในิกรณ่ท่�บ่คคลซึื่�งไดำ้รับการเล่อกตั�งในิลำาดำับถูัดำลงมาม่คะแนินิเส่ยงเท�ากันิ
	 เกินิจัำานิวนิกรรมการท่�จัะพื่ึงม่	หรือจัะพื่ึงเล่อกตั�งในิครั�งนิั�นิให้ประธุานิท่�ประช่มเป็นิผูู้้ออกเส่ยงช่�ขาดำ
 
	 ในิการประช่มผูู้้ถู่อห่้นิสามัญประจัำาปีท่กครั�งให้กรรมการออกจัากตำาแหนิ�งจัำานิวนิหนิึ�งในิสามของจัำานิวนิ
กรรมการในิขณะนิั�นิ	ถู้าจัำานิวนิกรรมการจัะแบ�งออกให้ตรงเป็นิสามส�วนิไม�ไดำ้	ก็ให้ออกโดำยจัำานิวนิใกล้ท่�ส่ดำกับส�วนิ
หนิึ�งในิสาม	กรรมการท่�จัะต้องออกจัากตำาแหนิ�งในิปีแรกและปีท่�สองภายหลังการแปรสภาพื่นิั�นิให้จัับสลากกันิ	ส�วนิปี
หลังๆ	ต�อไปให้กรรมการคนิท่�อยู�ในิตำาแหนิ�งนิานิท่�ส่ดำนิั�นิเป็นิผูู้้ออกจัากตำาแหนิ�ง	กรรมการซื่ึ�งพื่้นิจัากตำาแหนิ�งอาจัไดำ้
รับเล่อกให้กลับเข้ามารับตำาแหนิ�งอ่กไดำ้โดำยท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ

	 ทั�งนิ่�นิอกจัากการพื่้นิตำาแหนิ�งตามวาระแล้วกรรมการจัะพื่้นิจัากตำาแหนิ�งเม่�อ	 (1)	 ตาย	 (2)	 ลาออก	 (3)	 ขาดำ
ค่ณสมบัติหรือม่ลักษัณะต้องห้ามตามกฎหมาย	(4)	ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิลงมติให้ออกดำ้วยคะแนินิเส่ยงไม�นิ้อยกว�า	3	ในิ	
4	 ของจัำานิวนิผูู้้ถู่อห่้นิซื่ึ�งมาประช่มและม่สิทธุิออกเส่ยงและม่ห่้นินัิบรวมกันิไดำ้ ไม�นิ้อยกว�ากึ�งหนิึ�งของจัำานิวนิห่้นิท่�ถู่อ
โดำยผูู้้ถู่อห่้นิท่�มาประช่มและม่สิทธุิออกเส่ยงหรือ	(5)	ศาลม่คำาสั�งให้ออก

	 การประช่มคณะกรรมการกำาหนิดำให้ม่อย�างนิ้อยปีละ	6	ครั�ง		โดำยกำาหนิดำองค์ประช่มเพื่่�อเปิดำประช่มและในิขณะลง
มติในิแต�ละวาระ	ต้องม่กรรมการอยู�ไม�นิ้อยกว�า	2	ในิ	3	ของจัำานิวนิกรรมการทั�งหมดำ	นิอกจัากนิ่�กรรมการกรรมการ
ท่กคนิควรเข้าร�วมการประช่มคณะกรรมการ	อย�างนิ้อยร้อยละ	75	ของการประช่มทั�งปี
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

นิอกจัากนิ่�เม่�อพื่่จัารณาตารางความรู้ความชำานิาญเฉัพื่าะดำ้านิของคณะกรรมการบริษััท	(Board	Skill	Matrix)	ตามรายช่�อคณะกรรมการบริษััท	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563

ความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน
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ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านธุุรกิจพััฒนาอส่ังริมที่รัพัย์ - - - / / / - / - 4

ความเชุ่�ยวชุาญที่างบัญชุ่และการเงิน / / - / / - - - / 5

ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านกฎหุ้มาย - - - - - / / - - 2

ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านพัาณิชุย์อิเล็กที่รอนิกส่์ - / - / - - - - - 2

ความเชุ่�ยวชุาญเก่�ยวกับธุุรกิจระหุ้ว่างประเที่ศ / - - - - - / - - 2

ความรู้เชุ่�ยวชุาญกับธุุรกิจที่่�เก่�ยวเนื�องกับการพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์ - - - / / / - / / 5

ความเชุ่�ยวชุาญดำ้านการขายและการต้ลาดำ / - - - / - - - / 3

ความเชุ่�ยวชุาญดำ้านการบริหุ้ารและการจัดำการ / / / / / - - / / 7
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

3.2 กรรมการอิส่ระ
	 บริษััทฯ	 จัะคัดำเล่อกบ่คคลท่�จัะมาดำำารงตำาแหนิ�งเป็นิกรรมการอิสระโดำยพื่่จัารณาจัากค่ณสมบัติตามกฎหมาย
ว�าดำ้วยหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์ประกาศ
คณะกรรมการตลาดำท่นิรวมถึูงประกาศข้อบังคับและ/หรือ	กฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องทั�งนิ่�	จัำานิวนิของกรรมการอิสระจัะ
ต้องม่อย�างนิ้อย	1	ในิ	3	ของจัำานิวนิกรรมการทั�งหมดำ	และไม�นิ้อยกว�า	3	คนิ	

คุณส่มบัติ้ของกรรมการอิส่ระ
คณะกรรมการบริษััทไดำ้กำาหนิดำค่ณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นิไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิ
ท่�เก่�ยวข้อง	ดัำงนิ่�
	 1.	ถู่อห่้นิไม�เกินิร้อยละ	1	ของจัำานิวนิห่้นิท่�ม่สิทธุิออกเส่ยงทั�งหมดำของบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม
	 ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	 โดำยให้นิับรวมการถู่อห่้นิของผูู้้ท่�เก่�ยวข้องของกรรมการ
	 อิสระรายนิั�นิๆ	ดำ้วย

	 2.	ไม�เป็นิหรือเคยเป็นิกรรมการท่�ม่ส�วนิร�วมบริหารงานิ	พื่นัิกงานิ	ลูกจั้าง	ท่�ปรึกษัาท่�ไดำ้รับเงินิเดำ่อนิประจัำา	หรือ
	 ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	บริษััทย�อยลำาดำับเดำ่ยวกันิ	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	
	 หรือของผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	เว้นิแต�จัะไดำ้พื่้นิจัากการม่ลักษัณะดำังกล�าวมาแล้วไม�นิ้อยกว�า	2	ปี	ทั�งนิ่�	
	 ลักษัณะต้องห้ามดัำงกล�าวไม�รวมถึูงกรณ่ท่�กรรมการอิสระเคยเป็นิข้าราชการ	หรือท่�ปรึกษัาของส�วนิราชการซื่ึ�ง
	 เป็นิผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	

	 3.	ไม�ม่ความสัมพัื่นิธุ์ทางสายโลหิตหรือโดำยการจัดำทะเบ่ยนิในิลักษัณะท่�เป็นิบิดำามารดำา	คู�สมรส	พื่ี�นิ้อง	และบ่ตร	
	 รวมทั�งคู�สมรสของบ่ตร	ของกรรมการรายอ่�นิ	ผูู้้บริหาร	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่ม	หรือบ่คคลท่�จัะไดำ้
	 รับการเสนิอให้เป็นิกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	หรือบริษััทย�อย

	 4.	ไม�ม่หรือเคยม่ความสัมพื่ันิธุ์ทางธุ่รกิจักับบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	หรือ
	 ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	 ในิลักษัณะท่�อาจัเป็นิการขัดำขวางการใช้วิจัารณญาณอย�างอิสระของกรรมการ
	 อิสระรายนิั�นิ	รวมทั�งไม�เป็นิหรือเคยเป็นิผูู้้ถู่อห่้นิท่�ม่นิัย	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของผูู้้ท่�ม่ความสัมพื่ันิธุ์ทางธุ่รกิจั
	 กับบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	เว้นิแต�จัะไดำ้
	 พื่้นิจัากการม่ลักษัณะดำังกล�าวมาแล้วไม�นิ้อยกว�า	2	ปี	
 
	 	 ความสัมพื่ันิธุ์ทางธุ่รกิจัตามวรรคหนิึ�ง	 	 รวมถูึงการทำารายการทางการค้าท่�กระทำาเป็นิปกติเพื่่�อประกอบ
	 กิจัการ		การเช�าหรือให้เช�าอสังหาริมทรัพื่ย์	รายการเก่�ยวกับสินิทรัพื่ย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช�วย
	 เหล่อทางการเงินิ	ดำ้วยการรับหรือให้กู้ย่ม	คำ�าประกันิ	การให้สินิทรัพื่ย์เป็นิหลักประกันิหนิ่�สินิ	รวมถูึงพื่ฤติการณ์

	 อ่�นิทำานิองเดำ่ยวกันิ	ซื่ึ�งเป็นิผู้ลให้บริษััทฯ	หรือคู�สัญญาม่ภาระหนิ่�ท่�ต้องชำาระต�ออ่กฝ่่ายหนิึ�ง	ตั�งแต�ร้อยละ	3	ของ
	 สินิทรัพื่ย์ท่�ม่ตัวตนิส่ทธุิของบริษััทฯ	หรือตั�งแต�	20	ล้านิบาทขึ�นิไป	แล้วแต�จัำานิวนิใดำจัะตำ�ากว�า	ทั�งนิ่�	การคำานิวณ
	 ภาระหนิ่�ดำังกล�าวให้เป็นิไปตามวิธุ่การคำานิวณมูลค�าของรายการท่�เก่�ยวโยงกันิตามประกาศคณะกรรมการกำากับ
	 ตลาดำท่นิว�าดำ้วยหลักเกณฑ์์ในิการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันิโดำยอนิ่โลม	แต�ในิการพื่่จัารณาภาระหนิ่�ดำังกล�าว	ให้
	 นิับรวมภาระหนิ่�ท่�เกิดำขึ�นิในิระหว�างหนิึ�งปีก�อนิวันิท่�ม่ความสัมพื่ันิธุ์ทางธุ่รกิจักับบ่คคลเดำ่ยวกันิ

	 5.	 ไม�เป็นิหรือเคยเป็นิผูู้้สอบบัญช่ของบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	 บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	 หรือผูู้้ม่
	 อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	 และไม�เป็นิผูู้้ถู่อห่้นิท่�ม่นิัย	ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่ม	หรือห่้นิส�วนิของสำานิักงานิสอบบัญช่
	 ซื่ึ�งม่ผูู้้สอบบัญช่ของบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	 บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	 หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของ
	 บริษััทฯ	สังกัดำอยู�	เว้นิแต�จัะไดำ้พื่้นิจัากการม่ลักษัณะดำังกล�าวมาแล้วไม�นิ้อยกว�า	2	ปี

	 6.	 ไม�เป็นิหรือเคยเป็นิผูู้้ ให้บริการทางวิชาช่พื่ใดำๆ	ซื่ึ�งรวมถูึงการให้บริการเป็นิท่�ปรึกษัากฎหมายหรือท่�ปรึกษัา
	 ทางการเงินิ	ซื่ึ�งไดำ้รับค�าบริการเกินิกว�าสองล้านิบาทต�อปีจัากบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถู่อ
	 ห่้นิรายใหญ�	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	และไม�เป็นิผูู้้ถู่อห่้นิท่�ม่นัิย	ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่ม	หรือห่้นิส�วนิของ
	 ผูู้้ ให้บริการทางวิชาช่พื่นิั�นิดำ้วยเว้นิแต�จัะไดำ้พื่้นิจัากการม่ลักษัณะดำังกล�าวมาแล้วไม�นิ้อยกว�า	2	ปี

	 7.	 ไม�เป็นิกรรมการท่�ไดำ้รับการแต�งตั�งขึ�นิเพื่่�อเป็นิตัวแทนิของกรรมการของบริษััทฯ	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�หรือผูู้้ถู่อ
	 ห่้นิซื่ึ�งเป็นิผูู้้ท่�เก่�ยวข้องกับผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�ของบริษััทฯ	

	 8.	 ไม�ประกอบกิจัการท่�ม่สภาพื่อย�างเดำ่ยวกันิและเป็นิการแข�งขันิท่�ม่นัิยกับกิจัการของบริษััทฯ	หรือบริษััทย�อย	
	 หรือไม�เป็นิห่้นิส�วนิท่�ม่นัิยในิห้างห่้นิส�วนิ	หรือเป็นิกรรมการท่�ม่ส�วนิร�วมบริหารงานิ	ลูกจั้าง	พื่นิักงานิ	ท่�ปรึกษัา
	 ท่�รับเงินิเดำ่อนิประจัำา	หรือถู่อห่้นิเกินิร้อยละ	1	ของจัำานิวนิห่้นิท่�ม่สิทธุิออกเส่ยงทั�งหมดำของบริษััทอ่�นิ	ซื่ึ�งประกอบ
	 กิจัการท่�ม่สภาพื่อย�างเดำ่ยวกันิและเป็นิการแข�งขันิท่�ม่นัิยกับกิจัการของบริษััทฯ	หรือบริษััทย�อย

	 9.	 ไม�ม่ลักษัณะอ่�นิใดำท่�ทำาให้ ไม�สามารถูให้ความเห็นิอย�างเป็นิอิสระ	เก่�ยวกับการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	

	 10.	ม่วาระการดำำารงตำาแหนิ�งไม�เกินิ	9	ปี

	 บริษััทฯ	ม่กรรมการอิสระจัำานิวนิ	4	ท�านิจัากกรรมการบริษััทจัำานิวนิ	9	ท�านิ	หรือคิดำเป็นิอัตราส�วนิ		1	ในิ	3
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3.3 กรรมการต้รวจส่อบ
	 คณะกรรมการตรวจัสอบจัะต้องไดำ้รับการแต�งตั�งจัากคณะกรรมการบริษััท	 และจัะต้องเป็นิกรรมการอิสระของ
บริษััทฯ	คณะกรรมการตรวจัสอบต้องม่จัำานิวนิอย�างนิ้อย	3	ท�านิ	และม่กรรมการตรวจัสอบอย�างนิ้อย	1	ท�านิ	ท่�ม่
ความรู้ทางดำ้านิการเงินิและการบัญช่	โดำยคณะกรรมการบริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำค่ณสมบัติของกรรมการตรวจัสอบ	ดัำงนิ่�

	 1.	 ไดำ้รับการแต�งตั�งจัากคณะกรรมการบริษััท	หรือท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	ให้เป็นิกรรมการตรวจัสอบ

	 2.	 กรรมการท่กคนิต้องเป็นิกรรมการอิสระของบริษััทฯ	โดำยม่ค่ณสมบัติครบถู้วนิตามประกาศของสำานิักงานิ
	 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	(ก.ล.ต.)

	 3.	 ไม�เป็นิกรรมการท่�ไดำ้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััทให้ตัดำสินิใจัในิการดำำาเนิินิกิจัการของบริษััทฯ	
	 บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วมบริษััทย�อยลำาดำับเดำ่ยวกันิ	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	หรือ	ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ

	 4.	 ไม�เป็นิกรรมการของบริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	และบริษััทย�อยลำาดัำบเดำ่ยวกันิเฉัพื่าะท่�เป็นิบริษััทจัดำทะเบ่ยนิ

	 5.	 ม่หนิ้าท่�ในิลักษัณะเดำ่ยวกับท่�กำาหนิดำไว้ ในิประกาศตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ	 ว�าดำ้วยค่ณสมบัติและขอบเขตการ
	 ดำำาเนิินิงานิของคณะกรรมการตรวจัสอบ

	 6.	 ม่ความรู้และประสบการณ์เพื่ียงพื่อท่�จัะสามารถูทำาหนิ้าท่�ในิฐานิะกรรมการตรวจัสอบ	ทั�งนิ่�	ต้องม่กรรมการ
	 ตรวจัสอบอย�างนิ้อย	1	คนิ	ท่�ม่ความรู้และประสบการณ์เพื่ียงพื่อท่�จัะสามารถูทำาหนิ้าท่�ในิการสอบทานิความนิ�า
	 เช่�อถู่อของงบการเงินิไดำ้

	 7.	 คณะกรรมการบริษััทเป็นิผูู้้แต�งตั�งประธุานิกรรมการตรวจัสอบหรือให้ผูู้้ท่�ไดำ้รับการแต�งตั�งเป็นิกรรมการ
	 ตรวจัสอบทั�งหมดำทำาการเล่อกบ่คคลหนิึ�งขึ�นิมาเป็นิประธุานิคณะกรรมการตรวจัสอบ

	 8.	 ให้บ่คคลใดำท่�ไดำ้รับการแต�งตั�งโดำยคณะกรรมการตรวจัสอบปฏิิบัติหนิ้าท่�เป็นิเลขานิ่การคณะกรรมการตรวจั
	 สอบ

	 นิอกจัากนิ่�เม่�อพื่จ่ัารณาตารางความรูค้วามชำานิาญเฉัพื่าะดำา้นิของคณะกรรมการตรวจัสอบ	(Audit	Committee	
Skill	Matrix)	ตามรายช่�อคณะกรรมการตรวจัสอบ	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2562
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ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านธุุรกิจพััฒนาอส่ังริมที่รัพัย์ - - - 0

ความเชุ่�ยวชุาญที่างบัญชุ่และการเงิน / - - 1

ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านกฎหุ้มาย - - / 1

ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านพัาณิชุย์อิเล็กที่รอนิกส่์ / - - 1

ความเชุ่�ยวชุาญเก่�ยวกับธุุรกิจระหุ้ว่างประเที่ศ - - / 1

ความรู้เชุ่�ยวชุาญกับธุุรกิจที่่�เก่�ยวเนื�องกับการพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์ - - - 0

ความเชุ่�ยวชุาญดำ้านการขายและการต้ลาดำ - - - 0

ความเชุ่�ยวชุาญดำ้านการบริหุ้ารและการจัดำการ / / - 2



151Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

3.4 กรรมการส่รรหุ้าและพัิจารณาค่าต้อบแที่น
	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	ครั�งท่�	 2/2558	 เม่�อวันิท่�	 28	 ก่มภาพื่ันิธุ์	 2558	 ไดำ้ม่มติอนิ่มัติให้แต�งตั�งคณะ
กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	โดำยประกอบดำ้วยกรรมการท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสมเพื่่�อกำาหนิดำนิโยบาย
ดำ้านิการสรรหาบ่คคลท่�จัะเข้ามาเป็นิกรรมการและผูู้้บริหารระดำับสูง	และกลั�นิกรองบ่คคลท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสมก�อนิ
เสนิอช่�อให้คณะกรรมการ	หรือท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิแต�งตั�ง	 นิอกจัากนิ่�	 ยังม่บทบาทสำาคัญในิการพื่่จัารณาหลักเกณฑ์์
ในิการกำาหนิดำค�าตอบแทนิของกรรมการและผูู้้บริหารระดัำบสูงเพื่่�อให้ม่ความเหมาะสม	 และสะท้อนิถึูงความสามารถู
ในิการปฏิิบัติหนิ้าท่�ของกรรมการและผูู้้บริหารให้เป็นิไปตามเป้าหมาย

	 นิอกจัากนิ่�เม่�อพื่่จัารณาตารางความรู้ความชำานิาญเฉัพื่าะดำ้านิของคณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�า
ตอบแทนิ	(Skill	Matrix)	ตามรายช่�อคณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563

3.5 กรรมการบริหุ้าร
	 คณะกรรมการบริหารจัะต้องไดำ้รับการแต�งตั�งจัากคณะกรรมการบริษััท	ทั�งนิ่�	คณะกรรมการบริหารทำาหนิ้าท่�ในิ
การบริหารกิจัการให้เป็นิไปตามนิโยบาย	ข้อบังคับ	หลักเกณฑ์์และกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง	และการพื่่จัารณากลั�นิกรอง
เรื�องต�างๆ	ก�อนินิำาเสนิอต�อคณะกรรมการบริษััท	ตลอดำจันิติดำตามการดำำาเนิินินิโยบายและแนิวทางการบริหารงานิ
ต�างๆ	ของบริษััทฯ	ให้เป็นิไปอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	โดำยคณะกรรมการบริหารของบริษััทฯ	จัะต้องม่จัำานิวนิไม�นิ้อยกว�า	3	
คนิ	ทั�งนิ่�องค์คณะของกรรมการบริหารของบริษััทฯ	จัะประกอบไปดำ้วยผูู้้บริหารสูงส่ดำในิสายงานิต�างๆ	และกรรมการ
ผูู้้เช่�ยวชาญจัากภายนิอก		
	 นิอกจัากนิ่�เม่�อพื่่จัารณาตารางความรู้ความชำานิาญเฉัพื่าะดำ้านิของคณะกรรมการบริหาร	(Skill	Matrix)	ตาม
รายช่�อคณะกรรมการบริหาร	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563
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ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านธุุรกิจพััฒนาอส่ังริมที่รัพัย์ - - - / - 1

ความเชุ่�ยวชุาญที่างบัญชุ่และการเงิน / / - - / 3

ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านกฎหุ้มาย - - - - - 0

ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านพัาณิชุย์อิเล็กที่รอนิกส่์ - / - - - 1

ความเชุ่�ยวชุาญเก่�ยวกับธุุรกิจระหุ้ว่างประเที่ศ / - - - - 1

ความรู้เชุ่�ยวชุาญกับธุุรกิจที่่�เก่�ยวเนื�อง
กับการพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์

- - - / / 2

ความเชุ่�ยวชุาญดำ้านการขายและการต้ลาดำ / - - - / 2

ความเชุ่�ยวชุาญดำ้านการบริหุ้ารและการจัดำการ / / / / / 5
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ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านธุุรกิจพััฒนาอส่ังริมที่รัพัย์ / / - / / - - 4

ความเชุ่�ยวชุาญที่างบัญชุ่และการเงิน - - / - - - / 2

ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านกฎหุ้มาย / - - - - - - 1

ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านการออกแบบผลิต้ภัณฑ์์ - - - - - / - 1

ความเชุ่�ยวชุาญเก่�ยวกับธุุรกิจระหุ้ว่างประเที่ศ - - - - - - - 0

ความรู้เชุ่�ยวชุาญกับธุุรกิจที่่�เก่�ยวเนื�องกับการพััฒนา
อส่ังหุ้าริมที่รัพัย์

/ / / / - / - 5

ความเชุ่�ยวชุาญดำ้านการขายและการต้ลาดำ - - / / - / - 3

ความเชุ่�ยวชุาญดำ้านการบริหุ้ารและการจัดำการ - / / / / - / 5
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

3.6 กรรมการบริหุ้ารความเส่่�ยง
	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	ครั�งท่�	 10/2558	 เม่�อวันิท่�	 10	พื่ฤศจัิกายนิ	2558	 ไดำ้ม่มติอนิ่มัติให้แต�งตั�งคณะ
กรรมการบริหารความเส่�ยง	โดำยประกอบดำ้วยกรรมการท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสมเพื่่�อกำาหนิดำนิโยบายดำ้านิการบริหาร
ความเส่�ยง	 โดำยคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงต้องประกอบดำ้วยกรรมการบริษััทอย�างนิ้อย	3	ท�านิ	 และต้องเป็นิ
กรรมการอิสระอย�างนิ้อย	1	ท�านิ	ซึื่�งคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงจัะถููกแต�งตั�งจัากคณะกรรมการบริษััท

	 นิอกจัากนิ่�เม่�อพื่่จัารณาตารางความรู้ความชำานิาญเฉัพื่าะดำ้านิของคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	 (Skill	
Matrix)	ตามรายช่�อคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	ณ	วันิท่�		31	ธัุนิวาคม	2563

หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 4 ส่รรหุ้าและพััฒนาผู้บริหุ้ารระดำับสู่งและการบริหุ้ารบุคลากร
	 นิอกจัากบริษััทฯ	จัะให้ความสำาคัญในิการสรรหาและแต�งตั�งกรรมการบริษััทแล้ว	บริษััทฯ	 ยังให้ความสำาคัญในิ
การสรรหาและพื่ัฒนิาผูู้้บริหารระดำับสูงและการบริหารบ่คลากร	 ซื่ึ�งถู่อเป็นิฟัันิเฟั้องสำาคัญในิการขับเคล่�อนิองค์กร
ให้เป็นิไปตามนิโยบายและกลย่ทธุ์ท่�คณะกรรมการกำาหนิดำ

	 ในิการสรรหาผูู้้บริหารและบ่คลากร	คณะกรรมการบริษััทไดำ้กำาหนิดำให้บริษััทฯ	ม่การกำาหนิดำทักษัะ	ประสบการณ์
และค่ณลักษัณะท่�จัำาเป็นิสำาหรับผูู้้บริหาร	และหรือบ่คลการในิแต�ละดำ้านิไว้เป็นิการเฉัพื่าะ	เพื่่�อให้เกิดำผู้ลสัมฤทธุิในิการ
สรรหาบ่คลากรท่�ตรงตามความต้องการตามแผู้นิการสรรหาของบริษััทฯ	
คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาไดำ้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััทให้ม่อำานิาจัในิการกำาหนิดำหลักเกณฑ์	์
ค่ณสมบัติในิการสรรหาและแต�งตั�งผูู้้บริหารระดัำบสูงของบริษััทฯ	อันิไดำ้แก�	ตำาแหนิ�งผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้จััดำการ	ประธุานิ
เจั้าหนิ้าท่�ฝ่่าย	ประธุานิอำานิวยการ	และประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	

	 หลักเกณฑ์์ในิการสรรหาผูู้้บริหารระดำับสูงของบริษััทฯ	ม่	2	ส�วนิ
 ส�วนิแรกเป็นิสมรรถูนิะดำ้านิบริหาร	(Managerial	Competency)	ประกอบไปดำ้วยทักษัะภาวะผูู้้นิำา	ทักษัะ
	 การจััดำการเชิงกลย่ทธุ์	ทักษัะการบริหารโครงการ	ทักษัะการบริหารความเส่�ยง	และทักษัะการบริหารธุ่รกิจั

 ส�วนิท่�สองเป็นิสมรรถูนิะตามบทบาทหนิ้าท่�	(Functional	Competency) หมายถึูง	ความรู้	ทักษัะและ	
	 ค่ณลักษัณะท่�ผูู้้บริหารจัำาเป็นิต้องม่	 เพื่่�อใช้ ในิการปฏิิบัติหนิ้าท่�ให้บรรล่เป้าหมายท่�วางไว้	 เช�นิ	 ทักษัะดำ้านิการ
	 วิเคราะห์ข้อมูล	ทักษัะดำ้านิการออกแบบ	ทักษัะดำ้านิการวางแผู้นิและการจััดำการ	เป็นิต้นิ

	 นิอกจัากนิ่�คณะกรรมการสรรหายังกำาหนิดำโครงสร้างค�าตอบแทนิ	และประเมินิผู้ลของผูู้้บริหารระดำับสูงอ่กดำ้วย	
โดำยค�าตอบแทนิของผูู้้บริหารระดำับส่งท่�บริษััทฯ	จััดำสรรให้นิั�นิ	ม่ทั�งค�าตอบแทนิท่�เป็นิตัวเงินิ	อาทิเช�นิ	เงินิเดำ่อนิ	โบนิัส	
สำาหรับระยะสั�นิรวมถูึงใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	ท่�ออกให้แก�กรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิ	
(ESOP)	ในิระยะยาว	และค�าตอบแทนิท่�ไม�เป็นิตัวเงินิ	เช�นิ	สวัสดำิการการรักษัาพื่ยาบาล	การพื่ัฒนิาบ่คลากรโดำอยกา
รอบรมทั�งภายในิและภายนิอก	เป็นิต้นิ

	 และท่กๆ	 สิ�นิไตรมาส	 และสิ�นิปีจัะม่การประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิของผูู้้บริหารระดำับสูง	ผูู้้บริหาร	 และพื่นิักงานิ
ตามเกณฑ์์การประเมินิท่�กำาหนิดำ	เพื่่�อให้ ไดำ้ผู้ลการประเมินิท่�ตรงกับผู้ลการดำำาเนิินิงานิและสอดำคล้องกับเป้าหมายของ
บริษััทฯ

ความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน
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ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านธุุรกิจพััฒนาอส่ังริมที่รัพัย์ - / - / / 3

ความเชุ่�ยวชุาญที่างบัญชุ่และการเงิน / / / - - 3

ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านกฎหุ้มาย - - - - - 0

ความเชุ่�ยวชุาญที่างดำ้านพัาณิชุย์อิเล็กที่รอนิกส่์ / - - - - 1

ความเชุ่�ยวชุาญเก่�ยวกับธุุรกิจระหุ้ว่างประเที่ศ - - - - - 0

ความรู้เชุ่�ยวชุาญกับธุุรกิจที่่�เก่�ยวเนื�อง
กับการพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์

- / / - / 3

ความเชุ่�ยวชุาญดำ้านการขายและการต้ลาดำ - / / - - 2

ความเชุ่�ยวชุาญดำ้านการบริหุ้ารและการจัดำการ / / / / / 5
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

หุ้ลักปฏิิบัติ้ 5 ส่่งเส่ริมนวัต้กรรมและการประกอบธุุรกิจอย่างม่ความรับผิดำชุอบ
	 เน่ิ�องจัากธุ่รกิจัของบริษััทฯ	เป็นิการทำางานิร�วมกันิกับผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยหลายฝ่่าย	การบริหารจััดำการผู้ลประโยชนิ์
เป็นิสิ�งท่�บริษััทฯ	ระมัดำระวังและพื่ยายามรักษัาความเป็นิธุรรมให้กับท่กฝ่่าย	โดำยปฏิิบัติตามบทกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง
อย�างเคร�งครัดำเพื่่�อค่้มครองสิทธุิของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่กฝ่่าย	ทั�งผูู้้ถู่อห่้นิ	พื่นิักงานิ	ผูู้้บริหาร	คู�ค้า	ลูกค้า	เจั้าหนิ่�	รวม
ถูึงสังคมโดำยรวม

5.1 การเคารพัส่ิที่ธุิของผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยอื�นๆ
	 บริษััทฯ	 ตั�งมั�นิในิความย่ติธุรรม	 และความม่ค่ณธุรรมกับผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยอ่�นิๆ	 โดำยไม�เล่อกปฏิิบัติต�อผูู้้หนิึ�งผูู้้ ใดำ
อย�างไม�เป็นิธุรรม	ไม�ใช้วิจัารณญาณ	หรือความสัมพื่ันิธุ์ส�วนิตัวตัดำสินิ	และให้โอกาสเท�าเท่ยมกันิโดำยไม�แบ�งแยก	เช่�อ
ชาติ	สัญชาติ	ศาสนิา	หรือเพื่ศ	บริษััทฯ	ตระหนิักถูึงความรับผู้ิดำชอบท่�พื่ึงม่ต�อสังคมและช่มชนิ	และถู่อเป็นิภารกิจัหลัก
ท่�จัะสร้างสรรค์โครงการ	และกิจักรรมท่�เป็นิประโยชนิ์ในิการพัื่ฒนิาสังคมและช่มชนิ	โดำยบริษััทฯ	ไดำ้วางแนิวทางปฏิิบัติ
เก่�ยวกับผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่กฝ่่ายไว้ดัำงนิ่�

1. ผู้ถูือหุุ้้น :		บริษััทฯ	ม่�งมั�นิท่�จัะพื่ัฒนิาธุ่รกิจัของบริษััทฯ	ให้เจัริญเติบโต	สามารถูแข�งขันิไดำ้ ในิระยะยาว	และแบ�งปันิ
ผู้ลกำาไรให้ผูู้้ถู่อห่้นิอย�างเหมาะสม	 รวมทั�งนิำาเสนิอข้อมูลต�อผูู้้ถู่อห่้นิอย�างถููกต้อง	ครบถู้วนิ	 โปร�งใส	 ทันิเวลา	 และ
เท�าเท่ยมกันิ

2. พันักงาน :	บริษััทฯ	จัะปฏิิบัติต�อพื่นัิกงานิอย�างเท�าเท่ยมและเป็นิธุรรม	ใช้ระบบการประเมินิผู้ลงานิ	(KPI)	ในิการ
ประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิ	และการประเมินิแบบ	360	องศา	เพื่่�อให้สะท้อนิผู้ลการปฏิิบัติตามความเป็นิจัริง	นิอกจัากนิ่�
ผู้ลจัากการประเมินิจัะใช้ในิการวางแผู้นิการฝ่ึกอบรม	การสนัิบสน่ินิเรื�องการศึกษัาต�อของพื่นัิกงานิ	และการพื่่จัารณา
จั�ายค�าตอบแทนิท่�เป็นิธุรรม	รวมทั�งบริษััทฯ	ยังจััดำตั�งกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่พื่นัิกงานิและสวัสดิำการต�างๆ	กำากับดูำแล
เรื�องความปลอดำภัย	และส่ขอนิามัยท่�ดำ่ในิสถูานิท่�ทำางานิ	ดำังนิ่�

	 1)	พื่่จัารณาคัดำเล่อกพื่นิักงานิท่�ม่ความรู้	ความสามารถูภายในิบริษััทฯ	เพื่่�อบรรจัุในิตำาแหนิ�งท่�สูงขึ�นิก�อนิการ
	 สรรหาจัากภายนิอก	โดำยหากเป็นิพื่นัิกงานิจัากภายนิอก	บริษััทฯ	ม่�งสรรหาและคัดำเล่อกพื่นิักงานิท่�ม่ความรู้	
	 ความสามารถู	ม่ทัศนิคติท่�ดำ่	เข้ากับองค์กรไดำ้มาร�วมงานิกับบริษััทฯ	ตามความจัำาเป็นิ	และความเหมาะสมของ
	 แต�ละหนิ�วยงานิ	โดำยคำานึิงถูึงการใช้ทรัพื่ยากรบ่คคลให้เกิดำประโยชนิ์สูงส่ดำ

	 2)	ส�งเสริมความก้าวหนิ้าของพื่นัิกงานิ	โดำยกำาหนิดำทิศทางการพื่ัฒนิาพื่นัิกงานิอย�างชัดำเจันิ	และดำูแลพื่นิักงานิ
	 ท่กระดัำบ	ให้ ไดำ้รับการพื่ัฒนิาตามทิศทางดำังกล�าวอย�างเป็นิระบบและต�อเนิ่�อง	เพื่่�อให้สามารถูทำางานิในิหนิ้าท่�
	 ปัจัจัุบันิไดำ้อย�างม่ประสิทธุิภาพื่	และม่ความพื่ร้อมในิการรับผู้ิดำชอบงานิท่�สูงขึ�นิในิอนิาคต

	 3)	 บริหารค�าจั้าง	 เงินิเดำ่อนิ	 และสวัสดิำการ	 ให้เป็นิไปโดำยย่ติธุรรมและทัดำเท่ยมกับบริษััทชั�นินิำา	 และปรับปร่งให้ม่
	 ความเหมาะสมกับสภาวะในิปัจัจัุบันิอยู�เสมอ	และจัะใช้ระบบค่ณธุรรม	(Merit	System)	ในิการเล่�อนิขั�นิเงินิเดำ่อนิ	และ
	 การเล่�อนิตำาแหนิ�ง	โดำยพื่่จัารณาความรู้ความสามารถู	ผู้ลงานิ	และศักยภาพื่ของพื่นัิกงานิแต�ละบ่คคลประกอบกันิ

	 4)	ส�งเสริมการทำางานิเป็นิท่ม	ให้พื่นัิกงานิม่ความร�วมม่อ	ร�วมใจักันิทำางานิ	เสม่อนิหนิึ�งเป็นิบ่คคลในิครอบครัว
	 เดำ่ยวกันิ	ซื่ึ�งถู่อเป็นิวัฒนิธุรรมองค์กรท่�สำาคัญของบริษััทฯ	ซื่ึ�งทำาให้ผู้ลประการของบริษััทฯ	สามารถูเติบโตแบบ
	 ก้าวกระโดำดำตลอดำระยะเวลาท่�ผู้�านิมา	โดำยบริษััทฯ	กำาหนิดำแนิวทางปฏิิบัติ	ดำังนิ่�

 (1) กระบวนการส่รรหุ้าบุคลากร
	 	 บริษััทฯ	ม่การกำาหนิดำค่ณสมบัติของพื่นัิกงานิอย�างชัดำเจันิตามลักษัณะงานิ	ไม�นิำาความแตกต�างดำ้านิเช่�อชาติ
	 ส่ผู้ิว	เพื่ศภาวะ	ศาสนิา	สัญชาติ	ภูมิหลังของบ่คคล	ความคิดำเห็นิทางการเม่อง	อาย่หรือความท่พื่พื่ลภาพื่	มาเป็นิ
	 ปัจัจััยในิการพื่่จัารณาและตัดำสินิการจั้างงานิ	โดำยจัะคัดำเล่อกผูู้้ท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนิการคัดำเล่อก
	 ตามวิธุ่การท่�กำาหนิดำไว้	 นิอกจัากนิ่�หากม่ตำาแหนิ�งงานิว�างลงหรือม่ตำาแหนิ�งงานิใหม�เกิดำขึ�นิ	 บริษััทฯ	ม่นิโยบาย
	 ท่�จัะสรรหาบ่คลากรท่�เหมาะสมจัากพื่นิักงานิภายในิของบริษััทฯ	ก�อนิการคัดำเล่อกจัากบ่คลากรภายนิอก	ยกเว้นิ
	 แต�ไม�ม่บ่คคลท่�เหมาะสม	บริษััทฯ	 จัึงจัะคัดำเล่อกและบรรจัุบ่คคลภายนิอก	 โดำยจัะสรรหาและคัดำเล่อกพื่นัิกงานิท่�
	 ม่ความรู	้ความสามารถู	มท่ศันิคตทิ่�ดำ	่เขา้กบัองคก์รไดำม้าร�วมงานิกบับรษิัทัฯ	ตามความจัำาเปน็ิ	และความเหมาะสม
	 ของแต�ละหนิ�วยงานิ	โดำยคำานิึงถูึงการใช้ทรัพื่ยากรบ่คคลให้เกิดำประโยชนิ์สูงส่ดำ

 (2) การฝ้ึกอบรมพััฒนาบุคลากร
	 	 บริษััทฯ	ตระหนัิกถูึงความสำาคัญของการพื่ัฒนิาบ่คลากรท่กระดำับ	โดำยม่นิโยบายการพื่ัฒนิาพื่นิักงานิอย�าง
	 ต�อเนิ่�องเพื่่�อฝ่ึกฝ่นิทักษัะและเพื่่�มพืู่นิศักยภาพื่	และความสามารถูของพื่นิักงานิโดำยสนิับสนิ่นิทั�งการจััดำการฝ่ึก
	 อบรมให้แก�พื่นัิกงานิและม่สวัสดิำการสนิับสนิ่นิเรื�องท่นิการศึกษัาต�อให้แก�พื่นิักงานิโดำยให้โอกาสอย�างทั�วถูึงและ
	 สมำ�าเสมอ	ม่การพื่ัฒนิาฝ่ึกอบรมพื่นัิกงานิอย�างต�อเน่ิ�องทั�งภายในิและภายนิอกบริษััท	เช�นิ	ให้ความรู้ท่�เก่�ยวข้อง
	 กับพื่นิักงานิในิการเพื่่�มศักยภาพื่ในิการทำางานิ	และความรู้ดำ้านิอ่�นิๆ	ทั�งดำ้านิกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับการดำำาเนิินิ
	 ธุ่รกิจั	การพื่ัฒนิาบ่คลิกภาพื่ของพื่นิักงานิ	หรือสวัสดำิการต�างๆ	รวมถูึงส�งพื่นิักงานิไปอบรมกับหนิ�วยงานิต�างๆ	
	 ภายนิอกบริษััทฯ	เพื่่�อเพื่่�มประสิทธุิภาพื่ในิการปฏิิบัติหนิ้าท่�	โดำยนิำาความรู้ท่�ไดำ้มาใช้กับการทำางานิหรือปรับปร่ง
	 การปฏิิบัติงานิให้ดำ่ยิ�งขึ�นิ	 รวมถูึงกระต่้นิและสร้างเสริมความร�วมม่อในิการทำางานิเป็นิท่มรักษัาความสัมพื่ันิธุ์
	 ระหว�างผูู้้ร�วมงานิดำ้วยกันิและระหว�างหัวหนิ้างานิและผูู้้ปฏิิบัติงานิ	 	 โดำยในิช�วงท่�ผู้�านิมาบริษััทฯ	 ไดำ้ม่การจััดำเก็บ
	 ชั�วโมงการอบรมของพื่นิักงานิ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 	 บริษััทฯ	ม่�งมั�นิในิการพื่ัฒนิาและส�งเสริมความรู้แก�พื่นิักงานิ	รวมไปถูึงเรื�องของการสร้างความส่ขในิการ
	 ทำางานิ	ดำ้วยการจััดำกิจักรรมต�างๆ	ตลอดำทั�งปี	เพื่่�อให้พื่นิักงานิผู้�อนิคลายจัากความเครียดำ	และส�งเสริมการสร้าง
	 ความสัมพื่ันิธุ์อันิดำ่ของพื่นัิกงานิในิองค์กร	เพื่่�อประสิทธุิภาพื่ในิการทำางานิ	ลดำปัญหาเรื�องของการส่�อสารระหว�าง
	 แผู้นิกในิองค์กร	โดำยม่รายละเอ่ยดำของกิจักรรมต�างๆ	(รายละเอ่ยดำเพื่่�มเติมในิหัวข้อ	ความรับผู้ิดำชอบต�อสังคม)	

 (3) การจ่ายผลต้อบแที่นในการที่ำางาน
	 	 บริษััทฯ	จััดำให้ม่เงื�อนิไขการจั้างงานิท่�เป็นิธุรรมสำาหรับพื่นัิกงานิ	และให้พื่นิักงานิไดำ้รับค�าตอบแทนิท่�เหมาะสม
	 ตามศักยภาพื่	ตำาแหนิ�งหนิ้าท่�	และความรับผิู้ดำชอบ	นิอกจัากนิ่�บริษััทฯ	ม่นิโยบายพื่่จัารณาปรับเพื่่�มค�าตอบแทนิ
	 ตามเกณฑ์ท์่�บรษัิัทฯ	กำาหนิดำไวด้ำว้ยความเปน็ิธุรรม	ให้โอกาสและผู้ลตอบแทนิท่�เปน็ิธุรรมต�อพื่นิกังานิ	ซื่ึ�งสอดำคลอ้ง
	 กับผู้ลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	ทั�งในิระยะสั�นิและในิระยะยาว	โดำยนิอกจัากเงินิเดำ่อนิท่�พื่นิักงานิไดำ้รับเป็นิประจัำา
	 ท่กเดำ่อนิแล้ว	ในิท่กต้นิปี	บริษััทฯ	จัะกำาหนิดำเป้าหมายการทำางานิท่�ชัดำเจันิร�วมกับพื่นิักงานิโดำยม่ดำัชนิ่ช่วัดำความ
	 สำาเร็จั	(KPI)	ในิการคำานิวณจั�ายค�าตอบแทนิพื่่เศษัประจัำาปี	(โบนิัส)	ทั�งยังจััดำให้ม่สวัสดำิการอ่�นิๆ	แก�พื่นิักงานิ	และ
	 ม่กิจักรรมสำาหรับพื่นิักงานิ	เช�นิ	จััดำงานิปีใหม�และจัับสลากให้รางวัลพื่่เศษักับพื่นิักงานิจัำานิวนิมาก	และกิจักรรม
	 งานิเล่�ยงกลางปีเพื่่�อมอบรางวัลให้แก�พื่นัิกงานิและสร้างความสัมพัื่นิธุ์ท่�ด่ำภายในิองค์กร	(รายละเอ่ยดำเพื่่�มเติมในิ
	 หัวข้อ	ความรับผู้ิดำชอบต�อสังคม)

 (4) สุ่ขภาพัและความปลอดำภัยในการที่ำางาน
	 	 บริษััทฯ	จััดำให้ม่ระบบการทำางานิท่�ม่�งเนิ้นิความปลอดำภัยและส่ขอนิามัยในิสถูานิท่�ทำางานิอย�างเหมาะสม	เช�นิ	
	 การกำาหนิดำนิโยบายมาตรฐานิการปลอดำภัยบริเวณพื่่�นิท่�ก�อสร้างโครงการ	โดำยกำาหนิดำให้พื่นิักงานิต้องสวม

	 หมวกนิิรภัยท่กครั�งเม่�ออยู�บริเวณพื่่�นิท่�ก�อสร้างโครงการ	เพื่่�อระบบป้องกันิอ่บัติเหต่ท่�อาจัเกิดำขึ�นิในิระหว�างการ
	 ปฏิิบัติงานิ	การจััดำให้ม่สถูานิท่�ทำางานิท่�สะอาดำเพื่่�อความปลอดำภัยจัากอันิตรายท่�อาจัเกิดำขึ�นิ	ทั�งจัากอัคค่ภัย	และ
	 โรคภัย	เป็นิต้นิ	ในิส�วนิของพื่นิักงานิบริษััทฯ	จััดำให้ม่สวัสดิำการดำ้านิการรักษัาพื่ยาบาล	(รายละเอ่ยดำเพื่่�มเติมในิ
	 หัวข้อ	ความรับผู้ิดำชอบต�อสังคม)

3. ลูกค้า :	 	บริษััทฯ	 เอาใจัใส�และรับผู้ิดำชอบต�อลูกค้า	บริการลูกค้าดำ้วยความส่ภาพื่	ม่ความกระต่อรือร้นิ	 	พื่ร้อม
ให้การบริการ	ต้อนิรับดำ้วยความจัริงใจั	เต็มใจั	ตั�งใจั	และใส�ใจั	เพื่่�อให้ลูกค้าไดำ้รับข้อมูลเก่�ยวกับสินิค้าของบริษััทฯ	อย�าง
ถููกต้อง	ดำูแลผูู้้รับบริการดำ่จัญาติสนิิท	บริการดำ้วยความรวดำเร็ว	ถููกต้อง	และนิ�าเช่�อถู่อ	เนิ้นิรักษัาความลับของลูกค้า	
และไม�นิำาไปใช้เพื่่�อประโยชนิ์ของตนิเอง	หรือผูู้้ท่�เก่�ยวข้องโดำยมิชอบ	บริษััทฯ	ตระหนิักถูึงความสำาคัญของสิทธุิพื่่�นิฐานิ
ของผูู้้บริโภค	อาทิ	การผู้ลิตท่�อยู�อาศัยท่�ม่ค่ณภาพื่	และบริการหลังการขายท่�ตอบสนิองความต้องการของผูู้้บริโภค
เพื่่�อสร้างความพื่ึงพื่อใจัสูงส่ดำ	อ่กทั�งยังม่�งมั�นิทำาการวิจััยและพื่ัฒนิาเพื่่�อสร้างนิวัตกรรมของโครงการอาคารช่ดำให้ม่
เอกลักษัณ์เฉัพื่าะ	(Unique	Design)	รวมถูึงการออกแบบฟัังก์ชั�นิการใช้งานิห้องช่ดำท่�ค่้มค�า	(Best	Function	Unit	
Plan	Design)	จััดำตั�ง	Call	Center	เบอร์	02	030	0000	เพื่่�อตอบคำาถูาม	ข้อร้องเรียนิ	และข้อสงสัยเพื่่�อเป็นิช�องทาง
ให้ลูกค้าสามารถูติดำต�อกับบริษััทฯ	ไดำ้โดำยตรง

4. คู่ค้า :		การซื่่�อสินิค้าและบริการจัากคู�ค้าเป็นิไปตามเงื�อนิไขทางการค้า	รวมถูึงปฏิิบัติต�อคู�ค้าตามสัญญาท่�ตกลง
กันิและยึดำมั�นิตามหลักกฎหมาย	และปฏิิบัติต�อคู�ค้าตามหลักกการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	(CG)	โดำยบริษััทฯ	ม่การจััดำ
ทำาคู�ม่อการปฏิิบัติงานิ	 (Standard	Operation	Procedure	 :	SOP)	 ในิการจััดำซ่ื่�อ	 จััดำจั้างผูู้้ออกแบบ	ผูู้้รับเหมา	ท่�
ปรึกษัาโครงการ	 เพื่่�อให้คู�ค้าของบริษััทไดำ้ม่โอกาศเข้ามาประมูลงานิตามขั�นิตอนิ	 และเป็นิการคัดำเล่อกคู�ค้าท่�เหมาะ
ตามเงื�อนิไขท่�บริษััทฯ	กำาหนิดำ

5. คู่แข่ง :	 	 บริษััทฯ	 ยึดำหลักการประพื่ฤติตามกรอบกติกาการแข�งขันิท่�ดำ่	 ไม�ใช้วิธุ่การท่�ไม�ส่จัริตเพื่่�อทำาลายคู�แข�ง
ทางการค้า	การแข�งขันิจัะไปเป็นิอย�างเป็นิธุรรม	

6. เจ้าหุ้น่� :	 	 บริษััทฯ	ปฏิิบัติตามสัญญาและกฎหมายท่�เก่�ยวข้องเพื่่�อชำาระหนิ่�ให้กับเจั้าหนิ่�ท่�ให้การสนิับสนิ่นิเงินิกู้
ของบริษััทฯ

7. ส่ังคม :		บริษััทฯ	ให้ความสำาคัญกับความรับผู้ิดำชอบต�อสภาพื่แวดำล้อมของช่มชนิและสังคม	รวมทั�งให้การสนิับสนิ่นิ
กิจักรรมในิช่มชนิเพื่่�อเก่�อกูลสังคมในิวาระและโอกาสท่�เหมาะสม	เป็นิไปตามโครงการช�วยเหล่อสังคม	(CSR)	ท่�บริษััทฯ	
ไดำ้ดำำาเนิินิการตลอดำมา	อ่กทั�งจัะไม�เก่�ยวข้องกับการละเมิดำสิทธุิมนิ่ษัยชนิ	ไม�ล�วงละเมิดำทรัพื่ย์สินิทางปัญญา	และจัะดูำแล
เอาใจัใส�เป็นิมิตรกับสิ�งแวดำล้อม	ม่นิโยบายท่�ให้การสนิับสนิ่นิกิจักรรมต�างๆ	ท่�เสริมสร้างค่ณภาพื่	อาช่วอนิามัย	และ

ปี จำานวนพนักงาน / คน จำานวนการอบรมรวม (ชม.) จำานวน ชม./คน

2559 396 5,203.5	ชั�วโมง 13.1	ชั�วโมงต�อคนิ

2560 706 8,930.0	ชั�วโมง 12.6	ชั�วโมงต�อคนิ

2561 949 12,480.0	ชั�วโมง 13.2	ชั�วโมงต�อคนิ

2562 1,243 6,901.0	ชั�วโมง 5.55	ชั�วโมงต�อคนิ

2563 1,345 772.0	ชั�วโมง 1.74	ชั�วโมงต�อคนิ*

หุ้มายเหุ้ตุ้:	*	สถูานิการณ์โรคระบาดำ	COVID-19



155Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

สิ�งแวดำล้อม	ตลอดำจันิรักษัาสภาพื่แวดำล้อมในิการทำางานิให้ม่ความปลอดำภัยต�อช่วิตและทรัพื่ย์สินิของพื่นิักงานิอยู�
เสมอ	(รายละเอ่ยดำเพื่่�มเติมในิหัวข้อ	ความรับผู้ิดำชอบต�อสังคม)

หุ้ลักปฏิิบัติ้ 6 ดำูแลใหุ้้ม่ระบบการบริหุ้ารความเส่่�ยงและการควบคุมภายในที่่�เหุ้มาะส่ม
	 บริษััทฯ	ให้ความมั�นิใจัต�อนิักลงท่นิ	โดำยการเปิดำเผู้ยสารสนิเทศท่�สำาคัญของบริษััทฯ	อย�างถููกต้องครบถู้วนิ	ทันิ
เวลา	โปร�งใส	และเท�าเท่ยมกันิ	ทั�งข้อมูลทางการเงินิและผู้ลการดำำาเนิินิงานิ	ส�วนิข้อมูลอ่�นิท่�เก่�ยวข้องไดำ้รับการดำูแลโดำย
กฎระเบ่ยบ	ข้อบังคับ	ตลอดำจันิวิธุ่ปฏิิบัติของบริษััทฯ	เพื่่�อป้องกันิไม�ให้ความลับของบริษััทฯ	รั�วไหลไปยังคู�แข�งทางการ
ค้า	ตามข้อกำาหนิดำของสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	(ก.ล.ต.)	และข้อกำาหนิดำของ
ตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	 โดำยนิอกจัากจัะเปิดำเผู้ยข้อมูลผู้�านิแบบแสดำงรายการข้อมูลประจัำาปี	 (แบบ	56-1)	
และรายงานิประจัำาปี	 (แบบ	56-2)	 แล้ว	 ข้อมูลส�วนิใหญ�ไดำ้นิำาเสนิอทางเว็บไซื่ต์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	
เว็บไซื่ต์ของสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์		และเว็บไซื่ต์ของบริษััทฯ		ซื่ึ�งช�วยให้ผูู้้ถู่อ
ห่้นิ	ลูกค้า	นิักวิเคราะห์	นิักลงท่นิ	และผูู้้ท่�สนิใจัสามารถูเข้าถูึงข้อมูลไดำ้ง�าย	ม่ความเท�าเท่ยมกันิและเช่�อถู่อไดำ้

	 บริษััทฯ	 กำาหนิดำให้ม่หนิ�วยงานิและบ่คคลท่�จัะประสานิและให้ข้อมูลแก�ผูู้้ถู่อห่้นิ	 ผูู้้สนิใจัจัะลงท่นิกับบริษััทฯ	 และ
ตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	 รวมทั�งยังเปิดำโอกาสให้ม่การช่�แจังพื่บปะและตอบข้อซื่ักถูามโดำยผูู้้บริหารของบริ
ษััทฯ

6.1 การรายงานที่างการเงิน
	 คณะกรรมการบริษััทเป็นิผูู้้รับผิู้ดำชอบในิการจััดำทำารายงานิทางการเงินิรวมของบริษััทฯ	ตลอดำจันิสารสนิเทศ
ท่�เสนิอต�อผูู้้ถู่อห่้นิในิรายงานิประจัำาปี	 ดำูแลค่ณภาพื่ของรายงานิทางการเงินิรวมทั�งงบการเงินิรวมของบริษััทฯ	 ให้
ม่การจััดำทำางบการเงินิตามมาตรฐานิการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป	ม่การตรวจัสอบบัญช่	โดำยผูู้้สอบบัญช่ท่�ม่ค่ณสมบัติ
ตามท่�หนิ�วยงานิกำากับดำูแลกำาหนิดำและม่ความเป็นิอิสระดำูแลให้บริษััทฯ	เล่อกใช้นิโยบายบัญช่ท่�เหมาะสมและถู่อปฏิิบัติ
อย�างสมำ�าเสมอ	จััดำการดูำแลให้รายงานิทางการเงินิรวมของบริษััทฯ	ม่ความถููกต้องครบถู้วนิเป็นิจัริง	 และม่การเปิดำ
เผู้ยข้อมูลสำาคัญเพื่ียงพื่อครบถู้วนิ	สมเหต่สมผู้ล	และเป็นิท่�เช่�อถู่อไดำ้

	 คณะกรรมการบริษััทไดำ้ดำูแลให้บริษััทฯ	ม่ฝ่่ายตรวจัสอบ	ซื่ึ�งทำาหนิ้าท่�ตรวจัสอบท่กหนิ�วยงานิของบริษััทฯ	 เป็นิ
ระยะ	 เพื่่�อให้ม่การบันิทึกข้อมูลท่�ถููกต้องครบถู้วนิ	ม่การปฏิิบัติงานิตามมาตรฐานิและม่ความส่จัริตตามนิโยบายท่�
บริษััทฯ	กำาหนิดำ	และไม�ดำำาเนิินิการใดำอันิเป็นิการละเมิดำกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง	โดำยกำาหนิดำให้ม่การรายงานิผู้ลการตรวจั
สอบภายในิให้แก�ทางคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจัสอบรับทราบ	รวมถึูงติดำตามผู้ลจัากการเข้าตรวจั
สอบอย�างสมำ�าเสมออ่กดำ้วย

	 คณะกรรมการบริษััทไดำ้แต�งตั�งให้กรรมการอิสระ	 3	ท�านิ	 เป็นิกรรมการตรวจัสอบทำาหนิ้าท่�ในิการสอบทานิให้
บริษััทฯ	ม่รายงานิทางการเงินิท่�ถููกต้องชัดำเจันิ	 และทันิเวลา	สอบทานิให้บริษััทฯ	ม่ระบบการควบค่มภายในิและการ
ตรวจัสอบภายในิท่�เหมาะสมและม่ประสิทธุิภาพื่	ตลอดำจันิพื่่จัารณาการปฏิิบัติตามกฎหมายต�างๆ	 และระเบ่ยบขอ
งบริษััทฯ	พื่่จัารณาการเปิดำเผู้ยข้อมูลให้ถููกต้อง	 ชัดำเจันิ	 โปร�งใส	 และทันิเวลา	ตามข้อกำาหนิดำของการเป็นิบริษััทจัดำ
ทะเบ่ยนิ	 ในิกรณ่ท่�ม่รายการท่�เก่�ยวโยงหรือรายการท่�อาจัม่ความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์	 บริษััทฯ	 จัะนิำาเสนิอคณะ
กรรมการตรวจัสอบเพื่่�อให้พื่่จัารณาความเหมาะสมและความสมเหต่สมผู้ลก�อนิท่�จัะดำำาเนิินิการตามขั�นิตอนิต�อไป

6.2  การบริหุ้ารความเส่่�ยง
	 คณะกรรมการบริษััทจััดำให้ม่คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	 ในิการทำาหนิ้าท่�พื่่จัารณาและนิำาเสนิอนิโยบาย	
แผู้นิงานิ	 และผู้ลการปฏิิบัติงานิตามแผู้นิต�อคณะกรรมการบริษััท	 โดำยนิโยบายบริหารความเส่�ยง	ครอบคล่มถูึงท่ก
หนิ�วยงานิในิบริษััทฯ	และครอบคล่มปัจัจััยความเส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับวิสัยทัศนิ์	 เป้าหมาย	กลย่ทธุ์ทางธุ่รกิจั	การเงินิ	
การผู้ลิต	 และการปฏิิบัติงานิดำ้านิอ่�นิๆ	 รวมถึูงสามารถูพื่่จัารณาถึูงโอกาสท่�จัะเกิดำและระดัำบความร่นิแรงของผู้ลก
ระทบ	กำาหนิดำมาตรการในิการแก้ ไขและผูู้้รับผู้ิดำชอบท่�ชัดำเจันิ	 และกำาหนิดำมาตรการในิการรายงานิและการติดำตาม
ประเมินิผู้ล

	 ทั�งน่ิ�	ในิปีท่�ผู้�านิมา	คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงม่บทบาทท่�สำาคัญตามท่�คณะกรรมการตรวจัสอบ	และคณะ
กรรมการบริษััทมอบหมาย	ในิการพื่่จัารณาปัจัจััยความเส่�ยงต�างๆ	ท่�อาจัจัะเกิดำขึ�นิจัากการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	
ท่�ขยายตัวอย�างรวดำเร็วโดำยเฉัพื่าะความเส่�ยงท่�เกิดำจัากปัจัจััยภายนิอกองค์กร	 เนิ่�องจัากปีท่�ผู้�านิมาม่มาตรการ	
นิโยบายต�างๆ	ท่�ส�งอาจัผู้ลกระทบต�อการขยายตัวของธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์	ดำังนิั�นิคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง
ร�วมกับฝ่่ายจััดำการไดำ้ร�วมกันิหาแนิวทางให้ข้อเสนิอแนิะมาตรการท่�ครอบคล่มเพื่่�อให้บริษััทตระหนัิกถูึงความสำาคัญ
ของการบริหารความเส่�ยงและจััดำเตรียมแนิวทางในิการป้องกันิอย�างถู่�ถู้วนิ	

6.3 การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษััทจััดำให้บริษััทฯ	ม่ระบบการควบค่มภายในิท่�ครอบคล่มท่กดำ้านิทั�งดำ้านิการเงินิ	การปฏิิบัติ
งานิ	การดำำาเนิินิการให้เป็นิไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง	และจััดำให้ม่กลไกการตรวจัสอบและถู�วงดำ่ล
ท่�ม่ประสิทธุิภาพื่เพื่ียงพื่อในิการปกป้องรักษัา	และดำูแลเงินิลงท่นิของผูู้้ถู่อห่้นิและสินิทรัพื่ย์ของบริษััทฯ	อยู�เสมอ	จััดำให้
ม่การกำาหนิดำลำาดัำบขั�นิของอำานิาจัอนิ่มัติและความรับผู้ิดำชอบของผูู้้บริหารและพื่นิักงานิท่�ม่การตรวจัสอบและถู�วงดำ่ล
ในิตัวกำาหนิดำระเบ่ยบการปฏิิบัติงานิอย�างเป็นิลายลักษัณ์อักษัร	พื่ร้อมทั�งปรับปร่งหลักเกณฑ์์ให้สอดำคล้องกับการ
บริหารงานิ	โดำยบริษััทฯ	ม่หนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิทำาหนิ้าท่�ประเมินิระบบควบค่มภายในิ	และสอบทานิการปฏิิบัติ
งานิทั�งหนิ�วยงานิธุ่รกิจัและหนิ�วยงานิสนิับสนิ่นิให้เป็นิไปตามระเบ่ยบ	 ข้อบังคับท่�เก่�ยวข้อง	 โดำยหนิ�วยงานิตรวจัสอบ
ภายในิขึ�นิตรงต�อคณะกรรมการตรวจัสอบ	เพื่่�อนิำามารายงานิให้คณะกรรมการบริษััทรับทราบ
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

นิอกจัากนิ่�บริษััทฯ	ไดำ้ว�าจั้าง	บริษััท	ไอ.เอ.พื่ี.อินิเทอร์นิอล	ออดำิท	จัำากัดำท่�เป็นิหนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิท่�เป็นิอิสระ	
เพื่่�อสนิับสนิ่นิการปฏิิบัติงานิตรวจัสอบภายในิให้เป็นิไปอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	และประสิทธุิผู้ลยิ�งขึ�นิ	และในิปีท่�ผู้�านิมา
บริษััทฯ	ม่การกำาหนิดำการตรวจัสอบภายในิตามหนิ�วยงานิและม่การว�าจั้างผูู้้ตรวจัสอบฉัพื่าะทางเข้ามาดำูระบบการ
ทำางานิ	การบริหารงานิของแต�ละหนิ�วยงานิอ่กดำ้วย

6.4 การที่ำารายการของกรรมการ
	 1)			บรษัิัทฯ	กำาหนิดำเปน็ินิโยบายใหก้รรมการเปดิำเผู้ยรายงานิการซื่่�อ-ขายห่น้ิ	การถู่อครองหลกัทรพัื่ยข์องบรษัิัทฯ
	 	 ให้ทราบท่กครั�ง
	 2)			บริษััทฯ	กำาหนิดำเป็นินิโยบายให้กรรมการต้องรายงานิการม่ส�วนิไดำ้เส่ยของกรรมการต�อคณะกรรมการ
	 	 ตรวจัสอบ
	 3)			บริษััทฯ	กำาหนิดำเป็นินิโยบายว�าการทำารายงานิระหว�างกันิท่�สำาคัญต้องไดำ้รับความเห็นิชอบจัากคณะ
	 	 กรรมการตรวจัสอบ

	 ในิปีท่�ผู้�านิมาคณะกรรมการบริษััทม่การพื่่จัารณานิโยบายท่�เก่�ยวข้องกับการทำารายงานิของกรรมการตาม
หลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่เพื่่�อเป็นิการทบทวนิหรือปรับปร่งหลักเกณฑ์์	อาทิเช�นิ	การแจั้งล�วงหนิ้าก�อนิม่การซื่่�อ
ขายหลักทรัพื่ย์	การรับทราบระยะเวลาห้ามซื่่�อขายหลักทรัพื่ย์	เป็นิต้นิ

หุ้ลักปฏิิบัติ้ 7 รักษาความน่าเชุื�อถูือที่างการเงินและการเปิดำเผยข้อมูล
7.1 เลขานุการบริษัที่
	 คณะกรรมการบริษััทกำาหนิดำให้ม่เลขานิ่การบริษััทขึ�นิ	 โดำยแต�งตั�ง	 นิางสาววาริศา	 วาระแก�นิทราย	ทำาหนิ้าท่�
เลขาน่ิการคณะกรรมการบริษััท	 และเป็นิเลขาน่ิการบริษััท	 เพื่่�อให้การบริหารงานิของบริษััทฯ	 ดำำาเนิินิไปอย�างม่
ประสิทธุิภาพื่สูงส่ดำตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	โดำยม่หนิ้าท่�และความรับผู้ิดำชอบหลัก	ดำังนิ่�

	 1)		ใหค้ำาแนิะนิำาและสนิบัสน่ินิงานิของคณะกรรมการบรษิัทั	เก่�ยวกบัขอ้กฎหมายและระเบย่บปฏิิบตัติ�างๆ	ท่�เก่�ยวขอ้ง
	 2)		ดูำแลให้ม่การดำำาเนิินิการตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	รวมทั�งติดำตามให้นิโยบายและข้อแนิะนิำาของคณะ
	 กรรมการบริษััท	ม่ผู้ลในิทางปฏิิบัติ
	 3)		รับผู้ิดำชอบในิการจััดำทำาและจััดำเก็บเอกสารสำาคัญต�าง	ๆ
	 4)		กำากับดำูแลให้บริษััทฯ	และคณะกรรมการบริษััท	และฝ่่ายจััดำการปฏิิบัติตามข้อกฎหมายและระเบ่ยบปฏิิบัติต�างๆ	
	 ท่�เก่�ยวข้อง
	 5)		ติดำต�อส่�อสารกับผูู้้ถู่อห่้นิ	และดำูแลผูู้้ถู่อห่้นิอย�างเหมาะสม
	 6)		ติดำต�อส่�อสารกับหนิ�วยงานิกำากับดำูแลท่�เก่�ยวข้อง

7.2  งานนักลงทีุ่นส่ัมพัันธุ์
	 บริษััทฯ	จััดำให้ม่นัิกลงท่นิสัมพื่ันิธุ์	(Investor	Relations)	ทำาหนิ้าท่�รับผู้ิดำชอบในิการให้บริการและเผู้ยแพื่ร�ข้อมูล
ข�าวสารความเคล่�อนิไหวของบริษััทฯ	ท่�เป็นิประโยชนิ์แก�ผูู้้ท่�เก่�ยวข้องท่กกล่�ม	ทั�งพื่นิักงานิ	ผูู้้ถู่อห่้นิ	ลูกค้า	คู�ค้า	เจั้า
หนิ่�	นิักวิเคราะห์อย�างเท�าเท่ยมกันิ	เป็นิธุรรม	และทั�วถูึง	ผู้�านิกิจักรรมส่�อสารท่�หลากหลาย

 ข้อมูลต้ิดำต้่อส่ื�อส่ารกับนักลงทีุ่นสั่มพัันธุ์
	 นิางสาวฐิติมา		ก่ลจัิตติอมร
	 หนิ�วยงานินัิกลงท่นิสัมพื่ันิธุ์	
	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
	 ท่�อยู�		 :		 ชั�นิ	20	อาคารภิรัชทาวเวอร์	แอท	ไบเทค เลขท่�	4345	ถูนินิส่ขุมวิท	
	 	 	 	 แขวงบางนิา	เขตบางนิา กร่งเทพื่มหานิคร	10260 
	 อ่เมล์	 :	 ir@origin.co.th
	 เว็บไซื่ต์			 :	 www.origin.co.th
	 โทรศัพื่ท์	 :		 (662)	029	1936
	 Fax		 :	 (662)	398	9994

หุ้ลักปฏิิบัต้ิ 8 ส่นับส่นุนการม่ส่่วนร่วมและการส่ื�อส่ารกับผู้ถูือหุุ้้น 
	 ในิส�วนินิ่�	แต�เดำิมบริษััทฯ	ไดำ้ปฏิิบัติตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�สำาหรับบริษััทจัดำทะเบ่ยนิในิหมวดำสิทธุิของผูู้้
ถู่อห่้นิซื่ึ�งสอดำคล้องกับหลักปฏิิบัตินิ่�

8.1 สิ่ที่ธุิขั�นพั้�นฐานของผู้ถูือหุุ้้น
	 บริษััทฯ	ตระหนิักดำ่ถึูงความสำาคัญของผูู้้ถู่อห่้นิจัึงให้ความสำาคัญ	เคารพื่สิทธุิและความเท�าเท่ยมกันิของผูู้้ถู่อห่้นิ
ท่กรายดำ้วยความเป็นิธุรรม	ตามท่�ไดำ้กำาหนิดำไว้ ในิข้อบังคับของบริษััทฯ	 และกฎหมายอ่�นิท่�เก่�ยวข้อง	 สิทธิุพื่่�นิฐานิท่�
ผูู้้ถู่อห่้นิไดำ้รับอย�างเสมอภาคกันิประกอบดำ้วย	 สิทธุิในิการเข้าร�วมประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	 สิทธุิในิการมอบฉัันิทะให้ผูู้้อ่�นิเข้า
ประช่มและออกเส่ยงลงคะแนินิแทนิ	สิทธิุในิการเสนิอเพื่่�มวาระการประช่ม	สิทธิุในิการเสนิอรายช่�อบ่คคลเป็นิกรรมการ	
สิทธิุในิการออกเส่ยงลงคะแนินิเล่อกตั�งหรือถูอดำถูอนิกรรมการเป็นิรายบ่คคล	สิทธุิในิการออกเส่ยงลงคะแนินิแต�งตั�ง
และกำาหนิดำค�าตอบแทนิผูู้้สอบบัญช่	สิทธุิในิการออกเส่ยงลงคะแนินิในิกิจัการต�างๆ	ของบริษััทฯ	สิทธุิในิการรับส�วนิ
แบ�งกำาไร	 และเงินิปันิผู้ลอย�างเท�าเท่ยม	 สิทธิุในิการแสดำงความคิดำเห็นิและซัื่กถูามในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	 สิทธิุท่�จัะไดำ้รับ
สารสนิเทศอย�างเพื่ียงพื่อ	ทันิเวลาและเท�าเท่ยมกันิ	ตลอดำจันิการอำานิวยความสะดำวกให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิในิการใช้สิทธุิในิ
การเข้าร�วมประช่มและออกเส่ยงไดำ้อย�างเต็มท่�	และในิกรณ่ท่�ม่เหต่การณ์ใดำท่�ม่ผู้ลกระทบอย�างม่นิัยสำาคัญต�อบริษััทฯ	
หรือผูู้้ถู่อห่้นิรายอ่�นิ	บริษััทฯ	จัะทำาการเปิดำเผู้ยข้อมูลสารสนิ		เทศให้ทราบโดำยทันิท่	ทั�งนิ่�บริษััทฯ	ยังไดำ้ดำูแลอย�างใกล้
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

ชิดำในิการปฏิิบัติตามนิโยบายดัำงกล�าว	รวมถึูงหลักเกณฑ์์อ่�นิๆ	ท่�กฎหมายกำาหนิดำ	เพื่่�อค่้มครองสิทธิุของผูู้้ถู่อห่้นิ	โดำย
คณะกรรมการของบริษััทฯ

8.2 การประชุุมผู้ถูือหุุ้้น
	 1.)	 ในิการจััดำประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	และการประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	บริษััทฯ	จัะกำาหนิดำวันิ	 เวลาและสถูานิท่�จััดำ
	 ประช่มทั�งในิเรื�องสถูานิท่�	และเวลาท่�เหมาะสมเพื่่�ออำานิวยความสะดำวกแก�ผูู้้ถู่อห่้นิท่กรายอย�างเท�าเท่ยมกันิในิการ
	 เข้าร�วมประช่ม	โดำยบริษััทฯ	จัะไม�จััดำประช่มในิวันิหย่ดำนิักขัตฤกษั์	และจัะเริ�มประช่มในิช�วงเวลาท่�เหมาะสมและสะดำวก
	 กับการเข้าร�วมประช่ม	และผูู้้ถู่อห่้นิท่กคนิสามารถูส�งหลักฐานิการลงทะเบ่ยนิ	หรือหนัิงส่อมอบฉัันิทะมายังบริษััทฯ	
	 ล�วงหนิ้าเพื่่�อตรวจัสอบความถููกต้องก�อนิวันิประช่ม	 นิอกจัากนิ่�บริษััทฯ	 จัะเล่อกสถูานิท่�จััดำประช่มท่�สะดำวกในิ
	 การเดิำนิทางมาร�วมประช่มของผูู้้ถู่อห่้นิ

	 	 สำาหรับปี	2563	บริษััทฯ	จััดำประช่มผูู้้ถู่อห่้นิทั�งสิ�นิ	1	ครั�ง	โดำยจััดำประช่ม	ณ	ศูนิย์นิิทรรศการและการ	ประช่ม
	 ไบเทคเลขท่�	88	ถูนินิบางนิา-ตราดำ	(กม.1)	เขตบางนิากร่งเทพื่มหานิคร	10260	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิสามารถูเดิำนิทางมา
	 ประช่มไดำ้สะดำวกเน่ิ�องจัากม่ระบบขนิส�งมวลชนิ	ทางดำ�วนิศรีรัช	 และทางดำ�วนิบางนิา	ตามลำาดำับ	ทั�งนิ่�บริษััทฯ	 ไดำ้
	 จััดำส�งแผู้นิท่�ของสถูานิท่�ประช่มให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิในิหนิังส่อเชิญประช่มท่กครั�ง	

	 2.)	บริษััทฯ	จััดำส�งหนัิงส่อนัิดำประช่มพื่ร้อมทั�งข้อมูลประกอบการประช่มตามวาระต�างๆ	ให้เพื่ียงพื่อ	โดำยระบ่วัตถู่
	 ประสงค์และเหต่ผู้ล	ตลอดำจันิความเห็นิของคณะกรรมการในิท่กวาระเพื่่�อเปิดำโอกาสให้ผูู้้ถู่อห่้นิไดำ้ศึกษัาข้อมูล
	 อย�างครบถู้วนิล�วงหนิ้าก�อนิวันิประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	 โดำยบริษััทฯ	 จัะจััดำส�งหนิังส่อนิัดำประช่มพื่ร้อมทั�งข้อมูลประกอบ
	 การประช่มตามวาระต�างๆ	 ล�วงหนิ้าก�อนิวันิประช่มผูู้้ถู่อห่้นิตามระยะเวลาท่�กฎหมาย	ประกาศ	หรือระเบ่ยบท่�
	 เก่�ยวขอ้งกำาหนิดำ	ในิกรณ่ท่�ผูู้ถู้อ่ห่น้ิไม�สามารถูเขา้ร�วมประชม่ดำว้ยตนิเองไดำ	้บรษัิัทฯ	เปดิำโอกาสใหผูู้้ถู้อ่ห่น้ิสามารถู
	 มอบฉัันิทะให้กรรมการอิสระหรือบ่คคลใดำๆ	 เข้าร�วมประช่มแทนิตนิไดำ้	 โดำยใช้หนิังส่อมอบฉัันิทะท่�บริษััทฯ	 ไดำ้จััดำ
	 ส�งไปพื่ร้อมกับหนิังส่อเชิญประช่มโดำยจััดำส�งให้ผูู้้ถู่อห่้นิล�วงหนิ้าไม�นิ้อยกว�า	21	วันิก�อนิวันิประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	นิอก
	 จัากนิ่�บริษััทไดำ้ม่การเผู้ยแพื่ร�หนัิงส่อนิัดำประช่มพื่ร้อมทั�งข้อมูลประกอบการประช่มตามวาระต�างๆ	ทั�งภาษัาไทย
	 และภาษัาอังกฤษับนิ	website	ของบริษััทฯ	อย�างนิ้อย	30	วันิก�อนิวันิประช่มอ่กดำ้วย

	 	 ทั�งนิ่�ในิวันิประช่ม	ทางบริษััทฯ	จััดำให้ม่เจั้าหนิ้าท่�และตัวแทนิของท่�ปรึกษัากฎหมายเพื่่�อทำาการตรวจัสอบความ
	 ถููกต้องครบถู้วนิของหนัิงส่อมอบฉัันิทะและเอกสารประกอบ	อาทิเช�นิ	สำาเนิาบัตรประชนิ	สำาเนิาหนิังส่อเดำินิทาง	
	 หรือบัตรข้าราชการในิกรณ่บ่คคลธุรรมดำา	 และหนัิงส่อรับรองบริษััท	 สำาเนิาบัตรกรรมการผูู้้ม่อำานิาจัลงนิาม
	 ผูู้กพื่ันิบริษััท	ในิกรณ่นิิติบ่คคล

	 3.)	บริษััทฯ	จััดำเตรียมอากรแสตมป์เพื่่�อติดำในิหนัิงส่อมอบฉัันิทะให้แก�ผูู้้รับมอบฉัันิทะ	หรือกรรมการอิสระโดำยไม�
	 คิดำค�าใช้จั�าย	ณ	จัุดำรับลงทะเบ่ยนิ	เพื่่�อเป็นิการอำานิวยความสะดำวกให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิ

	 4.)	บริษััทฯ	ส�งเสริมให้คณะกรรมการบริษััท	ประธุานิคณะกรรมการช่ดำย�อยท่กท�านิเข้าร�วมประช่ม	โดำยประธุานิ
	 กรรมการบริษััททำาหนิ้าท่�เป็นิประธุานิท่�ประช่ม	นิอกจัากนิ่�ยังม่ผูู้้บริหารระดัำบสูงของบริษััทฯ	ผูู้้สอบบัญช่ภายนิอก
	 หรือตัวแทนิ	ท่�ปรึกษัากฎหมายหรือตัวแทนิ	เข้าร�วมประช่มเพื่่�อรับฟัังความเห็นิ	ตอบข้อซัื่กถูามจัากผูู้้ถู่อห่้นิโดำย
	 พื่ร้อมเพื่รียงกันิ

	 5.)	ในิการประชม่ผูู้ถู่้อห่น้ิ	ก�อนิเริ�มการประชม่จัะแจัง้ใหผูู้้ถู่้อห่น้ิรบัทราบถูงึจัำานิวนิและสดัำส�วนิของผูู้ถู่้อห่น้ิท่�เขา้ร�วม
	 ประช่ม	ทั�งท่�มาดำ้วยตนิเองและมอบฉัันิทะเพื่่�อรับทราบถูึงองค์ประช่มท่�เป็นิไปตามท่�กฎหมายกำาหนิดำ	นิอกจัากนิ่�
	 ทางผูู้้ดำำาเนิินิการประช่มจัะอธิุบายวิธุ่การประช่ม	การลงคะแนินิเส่ยงและการนิับคะแนินิเส่ยงในิแต�ละวาระ	ท่�ประช่ม
	 จัะพื่่จัารณาและลงคะแนินิเรียงตามวาระท่�กำาหนิดำ	 โดำยไม�เปล่�ยนิแปลงข้อมูลสำาคัญ	หรือเพื่่�มวาระการประช่มในิ
	 การประชม่อย�างกะทนัิหนัิ	และเปดิำโอกาสใหผูู้้ถู่้อห่น้ิมส่ทิธุเิท�าเทย่มกนัิในิการตรวจัสอบการดำำาเนินิิงานิของบรษิัทัฯ
	 สอบถูาม	แสดำงความคิดำเห็นิและข้อเสนิอแนิะต�างๆ	และกรรมการและผูู้้บริหารท่�เก่�ยวข้องจัะเข้าร�วมประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ
	 เพื่่�อตอบคำาถูามในิท่�ประช่มดำ้วย	โดำยในิปี	2563	ท่�ผู้�านิมาบริษััทฯ	ไม�ม่การเพื่่�มวาะอ่�นิๆ	นิอกเหนิ่อจัากท่�ระบ่ไว้
	 ในิหนัิงส่อเชิญประช่มให้ทางท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิพื่่จัารณา

	 	 และในิการนัิบคะแนินิเส่ยงในิการประช่ม	บริษััทฯ	ใช้วิธุ่การลง	–	นัิบคะแนินิเส่ยงแบบบาร์โค้ดำ	(Barcode)	โดำย
	 ก�อนิเริ�มประช่ม	ผูู้้ดำำาเนิินิรายการจัะขอตัวแทนิผูู้้ถู่อห่้นิเพื่่�อมาทำาหนิ้าท่�เป็นิผูู้้ตรวจันัิบและตรวจัสอบคะแนินิเส่ยง
	 ในิการประช่มสามัญประจัำาปี	 และวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิโดำยม่การเปิดำเผู้ยไว้ ในิรายงานิการประช่มท่กครั�ง	 และม่การ
	 แจั้งวิธุ่การลง	–	นัิบคะแนินิเส่ยงก�อนิการประช่ม	และในิท่กวาระการประช่ม	ประธุานิท่�ประช่มจัะเปิดำโอกาสให้ผูู้้ถู่อห่้นิ
	 ซื่ักถูามหรือแสดำงความคิดำเห็นิอย�างเท�าเท่ยมกันิ	ก�อนิท่�จัะทำาการลงคะแนินิและเปิดำเผู้ยผู้ลการลงคะแนินิท่�เห็นิดำ้วย
	 ไม�เห็นิดำ้วยและงดำออกเส่ยงในิแต�ละวาระ	พื่ร้อมบันิทึกไว้ ในิรายงานิการประช่ม

	 6.)	บริษััทฯ	เพื่่�มช�องทางในิการรับทราบข�าวสารของผูู้้ถู่อห่้นิผู้�านิทางเว็บไซื่ต์ของบริษััทฯ	โดำยนิำาข�าวสารต�างๆ	
	 และรายละเอ่ยดำไว้ท่�เว็บไซื่ต์ของบริษััทฯ	โดำยเฉัพื่าะในิกรณ่หนิังส่อเชิญประช่มผูู้้ถู่อห่้นิให้เผู้ยแพื่ร�ก�อนิวันิประช่ม
	 ล�วงหนิ้า	เพื่่�อให้ผูู้้ถู่อห่้นิสามารถูดำาวนิ์โหลดำข้อมูลระเบ่ยบวาระการประช่มไดำ้อย�างสะดำวกและครบถู้วนิ	

	 7.)	การจัดำบันิทึกรายงานิการประช่ม	 ให้บันิทึกให้ครบถู้วนิ	 ถููกต้อง	รวดำเร็ว	 โปร�งใส	 และบันิทึกประเด็ำนิซื่ักถูาม
	 และข้อคิดำเห็นิท่�สำาคัญไว้ ในิรายงานิการประช่มเพื่่�อให้ผูู้้ถู่อห่้นิสามารถูตรวจัสอบไดำ้และบริษััทฯ	 จัะนิำารายงานิ
	 การประช่มผูู้้ถู่อห่้นิเผู้ยแพื่ร�ในิเว็บไซื่ต์ของบริษััทฯ	เพื่่�อให้ผูู้้ถู่อห่้นิไดำ้พื่่จัารณา	รวมถูึงนิำาส�งรายการประช่ม
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สารบัญั ส่วนที่่� 1 การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน ส่วนที่่� 2 การกำากับัดำูแลกิจการ ส่วนที่่� 3 งบัการเงิน

	 ดำังกล�าวไปยังตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	ภายในิ	14	วันิ	นิับแต�วันิท่�ม่การประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	หรือนิำาส�งไปยัง
	 หนิ�วยงานิท่�เก่�ยวข้อง	เช�นิ	กระทรวงพื่าณิชย์	ตามระยะเวลาท่�กฎหมาย	ประกาศ	หรือระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องกำาหนิดำ

	 8.)	ภายหลังการประช่ม	บริษััทฯ	จัะทำาการแจั้งมติการประช่มผู้่้ถู่อห่้นิ	พื่ร้อมผู้ลคะแนินิเส่ยงในิแต�ละวาระให้ผูู้้ถู่อห่้นิ
	 รับทราบ	ผู้�านิการแจั้งข�าวของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	และเว็บไซื่ต์ของบริษััท	www.origin..co.th	เพื่่�อ
	 ให้ผูู้้ถู่อห่้นิท่�มาประช่ม	และไม�ไดำ้เข้าร�วมการประช่มไดำ้รับทราบผู้ลการประช่มโดำยทันิท่และเท�าเท่ยมกันิ

	 9.)	เพื่่�มความสะดำวกให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิในิการไดำ้รับเงินิปันิผู้ลโดำยการโอนิเงินิเข้าบัญช่ธุนิาคาร	(ถู้าม่การจั�าย
	 เงินิปันิผู้ล)	เพื่่�ออำานิวยความสะดำวกให้ผูู้้ถู่อห่้นิให้ ไดำ้รับเงินิปันิผู้ลตรงเวลา	ป้องกันิปัญหาเรื�องเช็คชำาร่ดำ	สูญหาย	
	 หรือส�งถึูงผูู้้ถู่อห่้นิล�าช้า

	 	 บริษััทฯ	ส�งเสริมและสนิับสนิ่นิให้ผูู้้ถู่อห่้นิใช้สิทธุิในิดำ้านิต�างๆ	 และไม�กระทำาการใดำๆ	อันิเป็นิการละเมิดำสิทธุิ
	 หรือลิดำรอนิสิทธุิขั�นิพื่่�นิฐานิของผูู้้ถู่อห่้นิ

8.3 ความรับผิดำชุอบต้่อผู้ถูือหุุ้้น   
	 คณะกรรมการบริษััทถู่อเป็นิหนิ้าท่�ในิการดำูแลให้ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิ	ทำางานิดำ้วยความซื่่�อสัตย์ส่จัริต	ม่ความ
สำานิึกในิหนิ้าท่�ดำ้วยความรับผู้ิดำชอบต�อผู้ลของการปฏิิบัติงานิ	 เพื่่�อทำาให้ผูู้้ถู่อห่้นิม่ความเช่�อถู่อ	 และยอมรับในิการ
ตัดำสินิใจัว�าการดำำาเนิินิการใดำๆ	กระทำาดำ้วยความเป็นิธุรรม	 และคำานิึงถูึงผู้ลประโยชนิ์สูงส่ดำของผูู้้ถู่อห่้นิทั�งรายใหญ�
และรายย�อย
									นิอกจัากนิ่�	ยังต้องให้ผูู้้ถู่อห่้นิสามารถูใช้สิทธุิในิการดำูแลรักษัาผู้ลประโยชนิ์ของตนิไม�ว�าจัะดำ้วยการแสดำงความ
เห็นิ	 ให้ข้อเสนิอแนิะ	 และออกเส่ยงลงมติร�วมตัดำสินิใจัในิการเปล่�ยนิแปลงท่�สำาคัญต�างๆ	 รวมทั�งการเล่อกตั�งคณะ
กรรมการบริษััท	และกำาหนิดำค�าตอบแทนิกรรมการ		การจััดำสรรกำาไร	และการจั�ายเงินิปันิผู้ล	รวมถูึงการแต�งตั�งและ
กำาหนิดำค�าตอบแทนิผูู้้สอบบัญช่ในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	 โดำยบริษััทฯ	ต้องเปิดำเผู้ยข้อมูลข�าวสารตามความเป็นิจัริง	 ถููก
ต้อง	ครบถู้วนิ	และสามารถูตรวจัสอบไดำ้	ทั�งนิ่�การกำาหนิดำค�าตอบแทนิกรรมการนิั�นิ	คณะกรรมการบริษััทต้องเสนิอ
ให้ผูู้้ถู่อห่้นิพื่่จัารณาอนิ่มัติเป็นิประจัำาท่กปี	และต้องนิำาเสนิอนิโยบายในิการกำาหนิดำค�าตอบแทนิของกรรมการบริษััท
เพื่่�อประกอบการพื่่จัารณาของผูู้้ถู่อห่้นิดำ้วย

	 และบริษััทฯ	จัะทำาการแจั้งมติการประช่มผู้่้ถู่อห่้นิ	พื่ร้อมผู้ลคะแนินิเส่ยงในิแต�ละวาระให้ผู้่้ถู่อห่้นิรับทราบ	ผู้�านิการ
แจั้งข�าวของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	และเว็บไซื่ต์ของบริษััท	www.origin..co.th	รวมถูึงการจััดำทำารายงานิ
การประช่มฉับับสมบูรณ์ท่�ม่การบันิทึกรายละเอ่ยดำการประช่มอย�างถููกต้องครบถู้วนิให้ผูู้้ถู่อห่้นิสามารถูเข้ามาตรวจั
สอบและแจั้งแก้ ไขไดำ้ภายในิ	30	วันินิับแต�วันิท่�บริษััททำาการเผู้ยแพื่ร�รายงานิการประช่มให้รับทราบ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิิบัต้ิที่่�เก่�ยวกับคณะกรรมการ
	 เนิ่�องดำ้วยบริษััทม่การประกอบธุ่รกิจัดำ้านิอสังหาริมทรัพื่ย์รวมถูึงการให้บริหารท่�เก่�ยวเนิ่�องกันิ	 ดำังนิั�นิคณะ
กรรมการของบริษััทตองม่ความรู้	 และความเช่�ยวชาญในิหลากหลายแขนิงเพื่่�อช�วยขับเคล่�อนิและวางแนิวทางในิการ
ดำำาเนิินิธุ่รกิจัร�วมกับฝ่่ายจััดำการ	ซื่ึ�งเห็นิไดำ้จัากตารางความรู้ความชำานิาญเฉัพื่าะดำ้านิของคณะกรรมการบริษััท	 ในิ
หัวข้อ	6.1		ภาพื่รวมของนิโยบายการกำากับดำูแลกิจัการ	

1. คุณส่มบัต้ิของกรรมการและการแต้่งต้ั�ง
	 บริษััทฯ	กำาหนิดำค่ณสมบัติในิการสรรหากรรมการหลักการกำากับดำูแล	 โดำยการพื่่จัารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	และให้ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิทำาการอนิ่มัติจัากข้อมูลประวัติ	ความรู้ความเช่�ยวชาญของ
กรรมการแต�ละท�านิ

2. การกำาหุ้นดำค่าต้อบกรรมการและผู้บริหุ้าร
	 ค�าตอบแทนิของคณะกรรมการและผูู้้บริหาร	เป็นิไปตามนิโยบายและตามกรอบท่�ผูู้้ถู่อห่้นิอนิ่มัติ	โดำยอ้างอิงจัาก
การนิำาเสนิอของคณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	 (รายละเอ่ยดำค�าตอบแทนิกรรมการและผูู้้บริหาร	
ในิหัวข้อ	 7.4.2	นิโยบายการจั�ายค�าตอบแทนิ	กรรมการบริหารและผูู้้บริหาร	 และ	 8.1.2	การจั�ายค�าตอบแทนิคณะ
กรรมการ)

3. ความเป็นอิส่ระของคณะกรรมการ
	 เน่ิ�องจัากคณะกรรมการเป็นิเหม่อนิตัวแทนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	ดำังนิั�นิคณะกรรมการบริษััทต้องม่ความรับผู้ิดำชอบต�อ
การปฏิิบัติหนิ้าท่�และเป็นิอิสระอย�างแท้จัริงจัากฝ่่ายจััดำการ	 เพื่่�อประโยชนิ์สูงส่ดำของบริษััทฯ	 และผูู้้ถู่อห่้นิโดำยรวม	
โดำยม่การแบ�งแยกหนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบระหว�างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดำการท่�ชัดำเจันิ	 โดำยคณะกรรมการบริษััท
จัะเป็นิผูู้้กำาหนิดำนิโยบายและกำากับดำูแลให้ระบบงานิต�างๆ	ของบริษััทฯ	ดำำาเนิินิไปตามนิโยบายท่�ถููกต้องตามกฎหมาย	
และจัริยธุรรม

4. การพััฒนากรรมการ
	 บริษััทฯ	ม่การปฐมนิิเทศกรรมการใหม�เม่�อม่การแต�งตั�งใหม�ท่กครั�ง	เพื่่�อให้กรรมการม่ความเข้าใจัความคาดำหวัง
ท่�บริษััทฯ	ม่ต�อบทบาท	หนิ้าท่�	 ความรับผิู้ดำชอบของกรรมการ	นิโยบายและแนิวทางปฏิิบัติในิการกำากับดูำแลกิจัการ
ของบริษััทฯ	ตลอดำจันิสร้างความรู้	ความเข้าใจัในิธุ่รกิจัและการดำำาเนิินิงานิดำ้านิต�างๆ	ของบริษััทฯ	เพื่่�อเตรียมความ
พื่ร้อมในิการปฏิิบัติหนิ้าท่�ของกรรมการ

	 และบริษััทฯ	สนิับสนิ่นิให้คณะกรรมการบริษััท	 และผูู้้บริหารระดำับสูงเข้าร�วมสัมมนิาหลักสูตรท่�เป็นิประโยชนิ์ต�อ
การปฏิิบัติหนิ้าท่�	 รวมทั�งพื่บปะแลกเปล่�ยนิความคิดำเห็นิกับคณะกรรมการบริษััท	 และผูู้้บริหารระดำับสูงขององค์กร
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ต�างๆ	อยู�เสมอ	 โดำยหลักสูตรท่�กรรมการบริษััทควรเข้าร�วมสัมมนิาอย�างนิ้อยจัะเป็นิหลักสูตรของสมาคมส�งเสริม
สถูาบันิกรรมการบริษััทไทย	(IOD)	ซื่ึ�งไดำ้แก�	หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	หลักสูตร	Directors	
Accreditation	Program	(DAP)	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	หลักสูตร	Executive	Development	
Program	(EDP)	รวมถึูงการอบรมหรือการสัมมนิาภายในิโดำยกรรมการท่�ม่ความรู้ความเช่�ยวชาญเฉัพื่าะดำ้านิ	เช�นิ	
ดำ้านิกฎหมาย	ดำ้านิการเงินิ	เป็นิต้นิ

5. การประเมินผลการปฎิบัต้ิหุ้น้าที่่�ของกรรมการ
	 บริษััทฯ	กำาหนิดำให้ม่การประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิของคณะกรรมการบริษััท	 (ทั�งคณะและรายบ่คคล)	 และคณะ
กรรมการช่ดำย�อยอย�างนิ้อยปีละ	1	ครั�ง	 โดำยเป็นิการประเมินิทั�งแบบรายบ่คคลและแบบคณะกรรมการทั�งช่ดำ	 เพื่่�อให้
คณะกรรมการร�วมกันิพื่่จัารณาและปรับปร่งแก้ ไขการปฏิิบัติงานิของตนิเองต�อไป	 (รายละเอ่ยดำผู้ลการประเมินิผู้ล
การปฎิบัติหนิ้าท่�ของกรรมการ	ในิหัวข้อ	6.1	ภาพื่รวมของนิโยบายและแนิวปฏิิบัติการกำากับดำูแลกิจัการ)

6. การกำาดำูแลบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วม
	 บริษััทฯ	ม่การกำาหนิดำนิโยบายการกำากับดำูแลบริษััทย�อยและบริษััทร�วม	เพื่่�อให้ม่แนิวทางการดำำาเนิินิการในิทิศทาง
เดำ่ยวกันิ	 และสอดำล้องกับกลย่ทธุ์และเป้าหมายของบริษััท	 (รายละเอ่ยดำการกำากับดำูแลบริษััทย�อยและบริษััทร�วม	 ในิ
หัวข้อ	8.1.3	การกำากับดูำแลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทย�อยและบริษััทร�วม)

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบัต้ิที่่�เก่�ยวกับผู้ถูือหุุ้้นและผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ย
	 นิอกเหนิ่อจัากนิโยบายกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่ท่	บริษััทฯ	ยังม่แนิวปฎิบัติอ่�นิๆท่�กำาหนิดำและวางแนิวปฎิบัติเก่�ยวกับ
ผูู้้ถู่อห่้นิและผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ย	โดำยบริษััทฯ	สนัิบสนิ่นิการม่ส�วนิร�วมของผูู้้ถู่อห่้นิและผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ย	ดัำงนิ่�
 
	 1.	 ก�อนิกำาหนิดำการประชม่สามัญผูู้ถู่้อห่น้ิในิท่กๆ	ป	ีบรษัิัทฯ	กำาหนิดำหลักเกณฑ์ก์ารใหผูู้้ถู่้อห่น้ิส�วนินิอ้ยสามารถู
เสนิอเพื่่�มวาระการประช่มล�วงหนิ้าก�อนิวันิประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	โดำยคณะกรรมการจัะพื่่จัารณาบรรจัุเรื�องท่�ผูู้้ถู่อห่้นิเสนิอ
เป็นิวาระการประช่ม	 ซื่ึ�งหากกรณ่คณะกรรมการปฏิิเสธุเรื�องท่�ผูู้้ถู่อห่้นิเสนิอบรรจัุเป็นิวาระ	คณะกรรมการต้องแจั้ง
เหต่ผู้ลให้ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิทราบ

	 2.	 ก�อนิกำาหนิดำการประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิในิท่กๆ	ปี	บริษััทฯ	กำาหนิดำหลักเกณฑ์์การให้ผูู้้ถู่อห่้นิส�วนินิ้อยเสนิอ
ช่�อบ่คคลเพื่่�อเข้าดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการ	ทั�งนิ่�	 คณะกรรมการควรดำูแลให้ม่การเปิดำเผู้ยหลักเกณฑ์์ดำังกล�าวให้ผูู้้ถู่อ
ห่้นิทราบล�วงหนิ้า 

	 3.	 ก�อนิกำาหนิดำการประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิในิท่กๆ	ปี	บริษััทฯ	เปิดำโอกาสให้ผูู้้ถู่อห่้นิส�งคำาถูามล�วงหนิ้าก�อนิวันิ
ประช่ม	โดำยกำาหนิดำหลักเกณฑ์์การส�งคำาถูามล�วงหนิ้า	และเผู้ยแพื่ร�หลักเกณฑ์์ดำังกล�าวไว้บนิ	website	ของบริษััทฯ	ดำ้วย

6.2 จรรยาบรรณธุุรกิจ (ถู้าม่)
	 บริษััทฯ	 ม่การกำาหนิดำจัรรยาบรรณธุ่รกิจั	 (Code	 of	 Conduct)	 ซื่ึ�งบังคับใช้สำาหรับกรรมการ	ผูู้้บริหารและ
พื่นิักงานิของบริษััทฯ	และบริษััทในิเครือท่กบริษััท	และท่กระดำับไม�ว�าบ่คคลดัำงกล�าวจัะไดำ้ลงนิามรับทราบหรือไม�	โดำย
จัรรยาบรรณนิ่�เป็นิส�วนิท่�เพื่่�มขึ�นิจัากระเบ่ยบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั�งอ่�นิ	ๆ	ของบริษััท		หากข้อความในิระเบ่ยบข้อ
บังคับ	ประกาศ	หรือคำาสั�งใดำๆ	ขัดำแย้งกับข้อความในิจัรรยาบรรณ	ให้ ใช้ข้อความในิจัรรยาบรรณนิ่�แทนิ	และบริษััทฯ	
ไดำ้แจั้งเรืองจัรรยาบรรณธุ่รกิจั	(Code	of	Conduct)	ให้พื่นิักงานิท่กคนิรับทราบในิวันิปฐมนิิเทศนิ์กรรมการ	ผูู้้บริหาร
และพื่นิักงานิใหม�	รวมถูึงประกาศจัรรยาบรรณธุ่รกิจั	 (Code	of	Conduct)	 ไว้ ในิระบบ	 Intranet	และ	website	ของ
บริษััทฯ	เพื่่�อให้สามารถูเข้าถูึงไดำ้โดำยง�าย

	 ทั�งนิ่�คณะกรรมการบริษััทจัะต้องพื่่จัารณาทบทวนิจัรรยาบรรณธุ่รกิจัในิท่กปีว�าม่ส�วนิใดำท่�จัะต้องทำาการปรับปร่ง
หรือแก้ ไขให้สอดำคล้องกับนิโยบายกำากับดูำแลกิจักาจัการท่�ดำ่หรือไม�	 โดำยสาระสำาคัญของจัรรยาบรรณธุ่รกิจัของ
บริษััทฯ	ม่ดัำงนิ่�
	 •	 ต้องสนิับสนิ่นินิโยบายและการปฏิิบัติตามระเบ่ยบ	ข้อบังคับ	คำาสั�ง	ข้อตกลง	ประกาศ	หรือหนิังส่อเวียนิของ
	 	 บริษััทฯ	ซื่ึ�งประกาศให้พื่นิักงานิท่กคนิทราบโดำยเคร�งครัดำ
	 •	 ต้องปฏิิบัติงานิในิหนิ้าท่�ดำ้วยความซื่่�อสัตย์ส่จัริตและเท่�ยงธุรรม	ตลอดำจันิต้องรายงานิเหต่การณ์ท่�อาจัก�อ
	 	 ให้เกิดำความเส่ยหายแก�ช่�อเส่ยง	และทรัพื่ย์สินิของบริษััทฯ	โดำยเร็ว
	 •	 ต้องปฏิิบัติหนิ้าท่�ดำ้วยความตั�งใจั	วิริยะอ่ตสาหะ	รักษัาระเบ่ยบแบบแผู้นิและธุรรมาภิบาลของบริษััทฯ	เพื่่�อเป็นิ
	 	 แบบอย�างอันิดำ่ให้แก�พื่นิักงานิโดำยทั�วไป	 เพื่่�อให้บริษััทฯ	 ม่ความก้าวหนิ้า	 และเป็นิไปอย�างถููกต้องตาม
	 	 ครรลองธุรรม
	 •	 ต้องจััดำทำาเอกสารทางธุ่รกิจั	บัญช่และการเงินิ	และรายงานิต�างๆ	ท่�นิำาส�งส�วนิราชการและบ่คคลอ่�นิๆ	ทั�งหมดำ
	 	 อย�างรอบคอบดำ้วยความส่จัริต	และต้องไดำ้รับการบันิทึกตามวิธุ่การทางบัญช่ของบริษััทฯ	ท่�สอดำคล้องกับ
	 	 มาตรฐานิท่�กำาหนิดำ
	 •	 ไม�ขัดำขวาง	หรือกระทำาการใดำๆ	อันิเป็นิการขัดำขวางการปฏิิบัติงานิโดำยชอบของผูู้้ม่อำานิาจัหนิ้าท่�ในิบริษััทฯ	
	 	 หรือออกคำาสั�งใดำๆ	ให้พื่นิักงานิปฏิิบัติในิทางมิชอบหรือผู้ิดำจัริยธุรรม
	 •	 ไม�ทำาผู้ิดำกฎหมายแพื่�งและกฎหมายอาญา	อันิส�งผู้ลเส่ยหายให้แก�ตนิเองหรือผูู้้อ่�นิ	ไม�ว�าโดำยเจัตนิาหรือไม�
	 	 ก็ตาม	

	 ทั�งนิ่�	สามารถูศึกษัานิโยบายการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่และจัรรยาบรรณธุ่รกิจั	ไดำ้ท่�
 http://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20200630-ori-policies-cg-policy-2020-th.pdf
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6.3 การเปล่�ยนแปลงและการพััฒนาที่่�ส่ำาคัญของนโยบายแนวปฎิบัต้ิ และระบบการกำากับดำูแลกิจการในรอบปีที่่�ผ่านมา 
ในิปี	2563	เป็นิปีท่�บริษััทฯ	ม่การอนิ่มัติ	ทบทวนิและปรับปร่งนิโยบาย	แนิวปฎิบัติและระบบการกำากับดำูแลกิจัการ	ไดำ้แก�
	 •	 การปรับปร่งนิโยบายการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	ในิเดำ่อนิม่นิาคม	และเดำ่อนิธัุนิวาคม	2563	เพื่่�อให้ครอบคล่มดำ้านิการกำากับดำูแลกิจัการในิการพื่ัฒนิาอย�างยั�งย่นิ	(ESG)
	 •	 การปรับปร่งจัรรยาบรรณธุ่รกิจั	ในิเดำ่อนิม่นิาคม	และเดำ่อนิธัุนิวาคม	2563	เพื่่�อให้สอดำคล้องกับนิโยบายการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่
	 •	 ทำาการทบทวนิโครงสร้างของคณะกรรมการช่ดำย�อย	โดำยเฉัพื่าะอำานิาจัหนิ้าท่�ของคณะกรรมการตรวจัสอบท่�ต้องดำูแลในิส�วนิของการกำากับดำูแลกิจัการ	บริษััทฯ	ม่ความเห็นิว�าควรจัะตั�งคณะกรรมการบรรษััทภิบาล	เป็นิกรรมการ
	 	 ช่ดำย�อยอ่กหนิึ�งคณะเพื่่�อมารับผู้ิดำชอบในิส�วนิของการกำากับดำูแลกิจัการและเรื�องอ่�นิๆ	ท่�เก่�ยวข้องแทนิ

การปฏิิบัต้ิในเรื�องอื�น ๆ ต้ามหุ้ลักการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่ 
	 ในิปี	2563	บริษััทฯ	ไดำ้รับผู้ลสำารวจัการกำากับดำูกิจัการของทางสมาคมส�งเสริมกรรการบริษััทไทย	(IOD)	อยู�ในิ
เกณฑ์์	“ดำ่เลิศ”	เป็นิปีแรกซื่ึ�งเป็นิผู้ลสำาเร็จัจัากความตั�งใจัของคณะกรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิท่กคนิ	ซื่ึ�งบริษััท
ม่แนิวปฎิบัติท่�ดำ่	ท่�นิอกเหนิ่อจัากหลักเกณฑ์์	ดำังนิ่�
•	 บริษััทฯ	กำาหนิดำใหม่การประช่มมากกว�า	6	ครั�งต�อปี	โดำยในิปีท่�ผู้�านิมาม่การประช่มคณะกรรมการจัำานิวนิ	8	ครั�ง
	 และกำาหนิดำให้องค์ประช่มมากกว�าร้อยละ	75	ของคณะกรรมการบริษััท	ซื่ึ�งอัตรราเฉัล่�ยการเข้าประช่มของคณะ
	 กรรมการมากว�าร้อยละ	90
•	 คณะกรรมการบริษััท	ครั�งท่�	3/2563	และ	8/2563	ม่การพื่่จัารณาเรื�องการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่ตาม	CG	CODE	
	 โดำยในิปี	2563	บริษััทฯ	ไดำ้ปฎิบัติตามหลักการกำากับดำูแลกิจัการแต�ยังม่บางประเด็ำนิท่�ยังไม�ไดำ้ดำำาเนิินิการ	ดัำงนิ่�

	 1.	การแต�งตั�งคณะกรรมการบรรษััทภิบาล	โดำยเดำิมกำาหนิดำอำานิาจัหนิ้าท่�ให้คณะกรรมการตรวจัสอบดำูแลเพื่่�ม
	 เติมในิส�วนินิ่�	แต�ในิเดำ่อนิมกราคม	2564	ไดำ้ม่การแต�งตั�งคณะกรรมการบรรษััทภิบาลเป็นิท่�เรียบร้อยแล้ว

	 2.	การใช้เส่ยงเล่อกตั�งกรรมการโดำยการลงคะแนินิเส่ยงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)	บริษััทฯ	ยังคงใช้การ
	 เล่อกตั�งกรรมการโดำยใช้คะแนินิเส่ยงข้างมาก	และผูู้้ถู่อห่้นิแต�ละคนิท่�สิทธุิออกเส่ยงเท�ากับจัำานิวนิห่้นิท่�ตนิถู่ออยู�	
	 แต�ทั�งนิ่�บริษััทฯ	 ไดำ้ ให้ข้อมูล	ประวัติของกรรมการท่กท�านิอย�างครบถู้วนิ	 รวมถูึงเปิดำโอกาสให้ผูู้้ถู่อห่้นิสามารถู
	 เสนิอช่�อบ่คคลเข้าเป็นิกรรมการไดำ้ล�วงหนิ้าในิการประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิในิแต�ละปี
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

7.1 โครงส่ร้างการกำากับดำูแลกิจการ
	 บริษััทฯ	 ม่โครงสร้างการจััดำการตามท่ไดำ้รับอน่ิมัติจัากท่�
ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	ครั�งท่�	 	9/2561	ซื่ึ�งประช่มเม่�อวันิท่�	
10	สิงหาคม	2561	ดำังต�อไปนิ่�

07 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารพนักงานอื่นๆ

คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

กรรมการการตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการสรรหา

และพ�จารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ประธานเจ�าหน�าที่
สายงานพัฒนาธุรกิจ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย
พัฒนาธุรกิจ

ฝ�ายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ�ายร�วม
ธุรกิจ

ฝ�ายว�จัย

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย

พัฒนาธุรกิจใหม�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�ายออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ�

ส�วนว�เคราะห�
ผลิตภัณฑ�และพัฒนา

ส�วนออกแบบโครงการ
งานสถาป�ตยกรรม

ส�วนออกแบบโครงการ
งานออกแบบภายใน

ส�วนออกแบบโครงการ
งานภูมิสถาป�ตยกรรม

ฝ�ายภูมิสถาปนิก
ส�วนควบคุม EIA

ส�วนพัฒนา
ผลิตภัณฑ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย

ออกแบบและตกแต�ง

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย

บร�หารโครงการ

ฝ�ายควบคุม
ค�าใช�จ�าย

ฝ�ายบร�หาร
โครงการ

ฝ�ายควบคุม
คุณภาพและส�งมอบ

ธุรกิจคอนโด

ธุรกิจแนวราบ

ธุรกิจโรงแรม
และเซอร�ว�ส

อพาร�ทเม�นท�

ธุรกิจ
ศูนย�การค�า

ฝ�ายบร�การ
หลังการขาย

ฝ�ายบร�หาร
โครงการ

ฝ�ายบร�หาร
โครงการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย

บร�หารโครงการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย

บร�หารโครงการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย
พัฒนาธุรกิจ

กลุ�มภาคตะวันออก

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย

การขายและการตลาด

ฝ�ายขาย
ฝ�ายการ

ตลาดองค�กร
ฝ�ายสินเชื่อ

และบร�การลูกค�า

ฝ�ายนิติกรรม
และโอนกรรมสิทธิ์

ฝ�ายบร�หาร
ลูกค�าสัมพันธ�

ฝ�ายการตลาด

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย

การตลาด

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย
ลูกค�าสัมพันธ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�ายการบัญชี

ฝ�ายบัญชี
ฝ�ายจัดหา

เง�นทุน

ฝ�ายจัดการ
โครงการ

ด�านการเง�น

ฝ�ายนักลงทุน
สัมพันธ�

ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายควบคุม
งบประมาณ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�ายการเง�น

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการ

สํานักบร�หาร

ฝ�ายกฏหมาย
และรัฐกิจสัมพันธ�

ฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ�ายพัฒนา
โปรแกรม

ฝ�ายบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายสรรหา
บุคคลากร

ฝ�ายบร�หาร
สํานักงานและ

งานธุรการ

ฝ�ายจัดซื้อ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�าย

ทรัพยากรบุคคล

ประธานเจ�าหน�าที่ฝ�าย
งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�

ประธานเจ�าหน�าที่
ฝ�ายงานบร�หารงานก�อสร�าง

ประธานเจ�าหน�าที่
ฝ�ายงานการตลาดและการขาย

ประธานเจ�าหน�าที่
ฝ�ายงานการเง�น

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ประธานอํานวยการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

(1) วาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่ง
	 ในิการประช่มผูู้้ถู่อห่้นิสามัญประจัำาปีท่กครั�งให้กรรมการออกจัากตำาแหนิ�งจัำานิวนิหนิึ�งในิสามเป็นิอัตรา	 	 ถู้า
จัำานิวนิกรรมการท่�จัะแบ�งออกให้ตรงเป็นิสามส�วนิไม�ไดำ้ก็ให้ออกโดำยจัำานิวนิใกล้ท่�ส่ดำกับส�วนิหนิึ�งในิสาม	กรรมการท่�
จัะต้องออกจัากตำาแหนิ�งในิปีแรกและปีท่�สองภายหลังการแปรสภาพื่นิั�นิให้จัับสลากกันิ	ส�วนิปีหลังๆ	ต�อไปให้กรรมการ
คนิท่�อยู�ในิตำาแหนิ�งนิานิท่�ส่ดำนิั�นิเป็นิผูู้้ออกจัากตำาแหนิ�ง	กรรมการซื่ึ�งพื่้นิจัากตำาแหนิ�งอาจัไดำ้รับเล่อกตั�งใหม�อ่กไดำ้โดำยท่�
ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ

	 นิอกจัากการพื่้นิตำาแหนิ�งตามวาระแล้ว	กรรมการพื่้นิจัากตำาแหนิ�งเม่�อ
	 1.	 ตาย
	 2.	 ลาออก
	 3.	 ขาดำค่ณสมบัติ	หรือม่ลักษัณะต้องห้ามตามกฎหมาย
	 4.	 ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิลงมติให้ออกดำ้วยคะแนินิเส่ยงไม�นิ้อยกว�า	 3	 ในิ	 4	 ของจัำานิวนิผูู้้ถู่อห่้นิท่�มาประช่มและ
	 	 ม่สิทธิุออกเส่ยง	 และม่ห่้นินัิบรวมกันิไดำ้ ไม�นิ้อยกว�ากึ�งหนิึ�งของจัำานิวนิห่้นิถู่อโดำยผูู้้ถู่อห่้นิท่�มาประช่มและม่
	 	 สิทธุิออกเส่ยง
	 5.	 ศาลม่คำาสั�งให้ออก

(2) ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที่่�และความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการบริษัที่
	 ในิการกำากับดำูแลกิจัการของบริษััทฯ	นิอกเหนิ่อจัากการดำำาเนิินิธุ่รกิจัให้เป็นิไปตามกฎหมาย	 วัตถู่ประสงค์	 และ
ข้อบังคับของบริษััทฯ	 รวมทั�งมติของท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	 ครั�งท่�	 8/2557	 เม่�อวันิท่�	 10	
พื่ฤศจัิกายนิ	2557	ไดำ้ม่มติกำาหนิดำขอบเขตอำานิาจัหนิ้าท่�	และความรับผู้ิดำชอบ	ดำังนิ่�

	 1.	 ปฏิิบัติหนิ้าท่�ให้เป็นิไปตามกฎหมาย	วัตถู่ประสงค์	ข้อบังคับของบริษััทฯ	มติคณะกรรมการบริษััท	และมติท่�
	 	 ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ดำ้วยความรับผู้ิดำชอบ	ความระมัดำระวัง	และความซื่่�อสัตย์ส่จัริต

	 2.	 พื่่จัารณาทบทวนิ	ตรวจัสอบ	 และกำาหนิดำรายละเอ่ยดำและให้ความเห็นิชอบ	 วิสัยทัศนิ์	 กลย่ทธุ์ทางธุ่รกิจั	
	 	 ทิศทางของธุ่รกิจั	นิโยบายทางธุ่รกิจั	 เป้าหมาย	แนิวทาง	แผู้นิการดำำาเนิินิงานิ	และงบประมาณของ	บริษััทฯ	
	 	 และบริษััทย�อย	ตามท่�คณะกรรมการบริหารและฝ่่ายจััดำการจััดำทำา

	 3.	 ควบค่มกำากับดูำแลการบริหารงานิและการจััดำการของคณะกรรมการบริหาร	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	ฝ่่าย
	 	 จััดำการ	หรือบ่คคลใดำ	ๆ	ซื่ึ�งไดำ้รับมอบหมายให้ทำาหนิ้าท่�ดำังกล�าว	เพื่่�อให้เป็นิไปตามนิโยบาย	แผู้นิงานิ	และงบ
	 	 ประมาณท่�กำาหนิดำไว้อย�างม่ประสิทธุิภาพื่และประสิทธุิผู้ล

	 กรรมการผูู้้ม่อำานิาจัลงนิามของบริษััทฯ	 ค่อ	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก	หรือ	นิางอารดำา	จัรูญเอก	ลงลายม่อช่�อ
ร�วมกับ	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส	หรือ	นิายนิิวัติ	ลม่นิพัื่นิธุ์	รวมเป็นิสองคนิ	พื่ร้อมประทับตราสำาคัญของบริษััทฯ	

7.2 ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 คณะกรรมการบริษัที่

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่ ประธุานิกรรมการ	กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

2.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์ กรรมการ	ประธุานิกรรมการบริหาร

3.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส กรรมการ		กรรมการบริหารความเส่�ยง

4.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก กรรมการ	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร

5.	นิางอารดำา	จัรูญเอก กรรมการ	ประธุานิอำานิวยการ

6.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว	* กรรมการ	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิการเงินิ

7.	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร
กรรมการอิสระ		ประธุานิกรรมการตรวจัสอบ
ประธุานิกรรมการบริหารความเส่�ยง
กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	

8.	พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์	รัตนิวานิิช
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจัสอบ
ประธุานิกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

9.	นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์ กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจัสอบ

หุ้มายเหุ้ตุ้:

	 *	 แต�งตั�งเม่�อวันิท่�	14	พื่ฤษัภาคม	2563	แทนินิางกมลวรรณ	วิป่ลากร	ซื่ึ�งลาออกเม่�อวันิท่�	14	พื่ฤษัภาคม	2563		

	 	 โดำยม่นิางสาววาริศา	วาระแก�นิทราย	เป็นิเลขานิ่การคณะกรรมการบริษััท
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 4.	 ติดำตามผู้ลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	อย�างต�อเนิ่�อง	เพื่่�อให้เป็นิไปตามแผู้นิการดำำาเนิินิงานิและงบประมาณ
	 	 ของบริษััทฯ	

	 5.	 ดำำาเนิินิการให้บริษััทฯ	 และบริษััทย�อยนิำาระบบงานิบัญช่ท่�เหมาะสมและม่ประสิทธุิภาพื่มาใช้	 รวมทั�งจััดำให้ม่
	 	 ระบบควบค่มภายในิ	และระบบการตรวจัสอบภายในิ

	 6.	 จััดำให้ม่การทำางบการเงินิของบริษััทฯ	ณ	วันิสิ�นิส่ดำรอบระยะเวลาบัญช่ของบริษััทฯ	ซึื่�งผูู้้สอบบัญช่ตรวจัสอบ
	 	 แล้ว	และนิำาเสนิอต�อท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิเพื่่�อพื่่จัารณาและอนิ่มัติ

	 7.	 พื่่จัารณาให้ความเห็นิชอบการคัดำเล่อกและเสนิอแต�งตั�งผูู้้สอบบัญช่	 และพื่่จัารณาค�าตอบแทนิท่�เหมาะสม	
	 	 ตามท่�คณะกรรมการตรวจัสอบนิำาเสนิอ	ก�อนินิำาเสนิอต�อท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิในิการประช่มสามัญประจัำาปี	เพื่่�อ
	 	 พื่่จัารณาอนิ่มัติ

	 8.	 จััดำให้ม่นิโยบายเก่�ยวกับการกำากับดูำแลกิจัการตามหลักธุรรมาภิบาลท่�เป็นิลายลักษัณ์อักษัร	 และการปรับ
	 	 ใช้นิโยบายดัำงกล�าวอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	เพื่่�อให้เช่�อมั�นิไดำ้ว�าบริษััทฯ	ม่ความรับผู้ิดำชอบต�อผูู้้ม่ส�วนิเก่�ยวข้อง
	 	 ท่กกล่�มดำ้วยความเป็นิธุรรม

	 9.	 พื่่จัารณากำาหนิดำนิโยบายดำ้านิการบริหารความเส่�ยง	 (Risk	Management)	 ให้ครอบคล่มทั�งองค์กร	 และ
	 	 กำากับดำูแลให้ม่ระบบหรือกระบวนิการในิการบริหารจััดำการความเส่�ยง	โดำยม่มาตรการรองรับและวิธุ่ควบค่ม
	 	 เพื่่�อลดำผู้ลกระทบต�อธุ่รกิจัของบริษััทฯ	อย�างเหมาะสม

	 10.	พื่่จัารณาอนิ่มัติแต�งตั�งบ่คคลท่�ม่ค่ณสมบัติและไม�ม่ค่ณสมบัติต้องห้ามตามท่�กำาหนิดำในิพื่ระราชบัญญัติ
	 	 บริษััทมหาชนิจัำากัดำ	พื่.ศ.	 2535	 (รวมทั�งท่�ม่การแก้ ไขเพื่่�มเติม)	 พื่ระราชบัญญัติหลักทรัพื่ย์และตลาดำ
	 	 หลักทรัพื่ย์	พื่.ศ.	2535	(รวมทั�งท่�ม่การแก้ ไขเพื่่�มเติม)	รวมถึูง	ประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง	
	 	 เข้าดำำารงตำาแหนิ�ง	ในิกรณ่ท่�ตำาแหนิ�งกรรมการว�างลงเพื่ราะเหต่อ่�นินิอกจัากออกตามวาระ	และพื่่จัารณาให้
	 	 ความเห็นิชอบแต�งตั�งกรรมการแทนิกรรมการท่�ออกตามวาระ	 และการกำาหนิดำค�าตอบแทนิกรรมการเพื่่�อ
	 	 นิำาเสนิอต�อท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิเพื่่�อพื่่จัารณาอนิ่มัติ

	 11.	พื่่จัารณากำาหนิดำโครงสร้างการบริหารงานิ	ม่อำานิาจัในิการแต�งตั�งคณะกรรมการบริหาร	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�
	 	 บริหาร	 และคณะอน่ิกรรมการอ่�นิตามความเหมาะสม	 รวมถูึงการกำาหนิดำขอบเขตอำานิาจัหนิ้าท่�ของคณะ
	 	 กรรมการบริหาร	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	 และคณะอนิ่กรรมการช่ดำต�างๆ	 ท่�แต�งตั�ง	 เพื่่�อช�วยเหล่อและ
	 	 สนัิบสนิ่นิการปฏิิบัติหนิ้าท่�ของคณะกรรมการ

	 ทั�งนิ่�	การมอบอำานิาจัตามขอบเขตอำานิาจัหนิ้าท่�ท่�กำาหนิดำนิั�นิ	ต้องไม�ม่ลักษัณะเป็นิการมอบอำานิาจัท่�ทำาให้ประธุานิ
เจั้าหนิ้าท่�บริหาร	และคณะอนิ่กรรมการช่ดำต�างๆ	ดัำงกล�าวสามารถูพื่่จัารณาและอนิ่มัติรายการท่�อาจัม่ความขัดำแย้ง	
ม่ส�วนิไดำ้เส่ย	หรือม่ความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์อ่�นิใดำทำากับบริษััทฯ	หรือบริษััทย�อย	 (ถู้าม่)	 ยกเว้นิเป็นิการอนิ่มัติ
รายการท่�เป็นิไปตามนิโยบายและหลักเกณฑ์์ท่�คณะกรรมการพื่่จัารณาและอนิ่มัติไว้แล้ว

	 โดำย	อำานิาจัอนิ่มัติรายการท่�สำาคัญของคณะกรรมการบริษััท	สร่ปดำังต�อไปนิ่�
	 -	 การใช้งบลงท่นิและ	 งบค�าใช้จั�ายดำำาเนิินิการเกินิกว�าท่�ไดำ้รับอนิ่มัติตามงบประมาณประจัำาปีวงเงินิเกินิกว�า
	 	 ร้อยละ	10	หรือเกินิ	10,000,000	บาท	(จัำานิวนิใดำตำ�ากว�า)
	 -	 การซื่่�อท่�ดำินิเพื่่�อการพัื่ฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ตามงบประมาณการพัื่ฒนิาโครงการท่�ไดำ้รับอนิ่มัติ
	 	 จัากคณะกรรมการบริษััทวงเงินิเกินิกว�า	400,000,000	บาท
	 -	 การจััดำจั้างผูู้้รับเหมาก�อสร้างเพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ตามงบประมาณการพื่ัฒนิาโครงการท่�
	 	 ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทวงเงินิเกินิกว�า	400,000,000	บาท
	 -	 การจััดำซื่่�อวัสดำ่ก�อสร้างและอ่�นิๆ	เพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ตามงบประมาณการพัื่ฒนิาโครงการ
	 	 ท่�ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทวงเงินิเกินิกว�า	60,000,000	บาท
	 -	 การจััดำจั้างบริษััทท่�ปรึกษัางานิบริหารและควบค่มงานิก�อสร้างท่�ปรึกษัาโครงการ	ผูู้้ออกแบบตามงบประมาณ
	 	 การพัื่ฒนิาโครงการท่�ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทวงเงินิเกินิกว�า	20,000,000	บาท

	 12.	คณะกรรมการอาจัมอบอำานิาจัให้กรรมการคนิหนิึ�งหรือหลายคนิหรือบ่คคลอ่�นิใดำปฏิิบัติการอย�างหนิึ�ง
	 อย�างใดำแทนิคณะกรรมการไดำ้	โดำยอยู�ภายใต้การควบค่มของคณะกรรมการหรืออาจัมอบอำานิาจัเพื่่�อให้บ่คคล
	 ดำังกล�าวม่อำานิาจัตามท่�คณะกรรมการเห็นิสมควรและภายในิระยะเวลาท่�คณะกรรมการเห็นิสมควร	 ซื่ึ�งคณะ
	 กรรมการอาจัยกเลิก	เพื่่กถูอนิ	เปล่�ยนิแปลงหรือแก้ ไขการมอบอำานิาจันิั�นิๆ	ไดำ้เม่�อเห็นิสมควร

	 ทั�งนิ่�	การมอบอำานิาจันิั�นิต้องไม�ม่ลักษัณะเป็นิการมอบอำานิาจัท่�ทำาให้บ่คคลดำังกล�าวสามารถูพื่่จัารณาและอนิ่มัติ
รายการท่�ตนิหรือบ่คคลท่�อาจัม่ความขัดำแย้ง	ม่ส�วนิไดำ้เส่ย	หรือม่ความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์ในิลักษัณะอ่�นิใดำท่�จัะ
ทำาขึ�นิกับบริษััทฯ	หรือบริษััทย�อย	(ถู้าม่)	 (ตามท่�นิิยามไว้ ในิประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิ	และ/หรือ	ตลาดำ
หลักทรัพื่ย์ฯ	และ/หรือ	ประกาศอ่�นิใดำของหนิ�วยงานิท่�เก่�ยวข้อง)	เว้นิแต�เป็นิการอนิ่มัติรายการท่�เป็นิไปตามนิโยบาย
และหลักเกณฑ์์ท่�คณะกรรมการพื่่จัารณาและอนิ่มัติไว้แล้ว
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

7.3 คณะกรรมการชุุดำย่อย
7.3.1 คณะกรรมการต้รวจส่อบ
	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	คณะกรรมการตรวจัสอบประกอบดำ้วยกรรมการอิสระจัำานิวนิ	3	ท�านิ	ดัำงนิ่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นิายสหัส		ตรีทิพื่ยบ่ตร กรรมการอิสระและประธุานิกรรมการตรวจัสอบ

2.	พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์		รัตนิวานิิช กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจัสอบ

3.	นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์	1 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจัสอบ

หุ้มายเหุ้ตุ้:

 1	 แต�งตั�งเป็นิ	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจัสอบของบริษััทฯ	เม่�อวันิท่�	10	สิงหาคม	2561	ทดำแทนินิางสาวส่จัารี	จัันิทร์สว�าง

	 	 โดำยม่นิางสาวพื่ีรภา	เปี�ยมอ่ดำมส่ข	ทำาหนิ้าท่�เป็นิเลขานิ่การคณะกรรมการตรวจัสอบ

	 ทั�งนิ่�	 นิายชินิภัทร	 วิส่ทธิุแพื่ทย์	 เป็นิกรรมการตรวจัสอบท่�ม่ความรู้และประสบการณ์เพื่ียงพื่อในิการสอบทานิ
ความนิ�าเช่�อถู่อของงบการเงินิ	

(1) วาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่ง
	 คณะกรรมการตรวจัสอบม่วาระการดำำารงตำาแหนิ�ง	 เท�ากับวาระการดำำารงตำาแหนิ�งของคณะกรรมการบริษััท	
กรรมการตรวจัสอบซื่ึ�งพื่้นิจัากตำาแหนิ�งตามวาระอาจัไดำ้รับการแต�งตั�งให้กลับมาดำำารงตำาแหนิ�งใหม�ไดำ้	กรณ่ท่�ตำาแหนิ�ง
กรรมการตรวจัสอบว�างลงเพื่ราะเหต่อ่�นิใดำนิอกจัากถึูงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษััทฯ	 แต�งตั�งบ่คคล
ท่�ม่ค่ณสมบัติครบถู้วนิเป็นิกรรมการตรวจัสอบ	 เพื่่�อให้กรรมการตรวจัสอบม่จัำานิวนิครบตามท่�คณะกรรมการบริ
ษััทฯ	กำาหนิดำ	โดำยบ่คคลท่�เป็นิกรรมการตรวจัสอบแทนิจัะอยู�ในิตำาแหนิ�งไดำ้เพื่ียงวาระท่�เหล่ออยู�ของกรรมการตรวจั
สอบซึื่�งตนิทดำแทนิ

(2) ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที่่�และความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการต้รวจส่อบ
	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	ภายใต้บริษััทมหาชนิ	ครั�งท่�1/2557	 เม่�อวันิท่�	10	พื่ฤศจัิกายนิ	2557	และครั�งท่�
11/2559	 เม่�อวันิท่�	 12	พื่ฤศจัิกายนิ	 2559	 ไดำ้ม่มติกำาหนิดำขอบเขตอำานิาจัหนิ้าท่�และความรับผู้ิดำชอบของคณะ
กรรมการตรวจัสอบดำังนิ่�

 1.  รายงานที่างการเงินและการส่อบบัญชุ่
	 -	 สอบทานิรายงานิทางการเงินิของบริษััทฯ	 เพื่่�อให้มั�นิใจัว�ารายงานิทางการเงินิแสดำงถึูงฐานิะทางการเงินิ
	 	 อย�างถููกต้องนิ�าเช่�อถู่อและเปิดำเผู้ยอย�างเพื่ียงพื่อ	และบริษััทฯ	ม่การปฏิิบัติตามมาตรฐานิการบัญช่กฎหมาย
	 	 และมาตรฐานิท่�เก่�ยวข้อง
	 -	 พื่่จัารณา	คัดำเล่อก	เสนิอแต�งตั�งและเลิกจั้างผูู้้สอบบัญช่ภายนิอก	รวมถูึงพื่่จัารณาเสนิอค�าตอบแทนิผูู้้สอบ
	 	 บัญช่ต�อคณะกรรมการบริษััท	เพื่่�อประกอบความเห็นิต�อท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ
	 -	 ส�งเสริมความเป็นิอิสระและให้ความเห็นิเก่�ยวกับความเหมาะสมของผูู้้สอบบัญช่
	 -		 จััดำให้ม่การประช่มร�วมกับผูู้้สอบบัญช่ของบริษััทฯ	โดำยไม�ม่ฝ่่ายจััดำการเข้าร�วมประช่มอย�างนิ้อยปีละ	1	ครั�ง

 2. การควบคุมภายใน
	 -		 สอบทานิให้บริษััทฯ	ม่ระบบการควบค่มภายในิท่�เพื่ียงพื่อและม่ประสิทธุิผู้ล
	 -		 สอบทานิให้บริษััทฯ	ม่ระบบบริหารความเส่�ยงและมาตรการในิการจััดำการความเส่�ยงอย�างเหมาะสม
	 -		 สอบทานิกระบวนิการภายในิเก่�ยวกับการรับแจั้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนิ

 3. การต้รวจส่อบภายใน
	 -		 สอบทานิให้บริษััทฯ	ม่ระบบการตรวจัสอบภายในิท่�เหมาะสมและม่ประสิทธุิผู้ลและกำากับให้หนิ�วยงานิตรวจั
	 	 สอบภายในิปฏิิบัติงานิตามมาตรฐานิการตรวจัสอบภายในิ
	 -		 พื่่จัารณาความเป็นิอิสระของหนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิ
	 -		 พื่จ่ัารณาเสนิอแต�งตั�ง	โยกยา้ย	เลกิจัา้ง	และพื่จ่ัารณาความดำค่วามชอบของหวัหนิา้หนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิ
	 -		 พื่่จัารณาอนิ่มัติกฎบัตรหนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิ
	 -		 อนิ่มัติและประเมินิแผู้นิการตรวจัสอบภายในิประจัำาปีเพื่่�อให้แผู้นิการตรวจัสอบสอดำคล้องกับประเภทและระดำับ
	 	 ความเส่�ยงของบริษััทฯ
	 -		 สอบทานิและพื่่จัารณาร�วมกับผูู้้ตรวจัสอบภายในิเก่�ยวกับผู้ลการตรวจัสอบ
	 -		 ประสานิความเข้าใจัระหว�างคณะกรรมการตรวจัสอบ	ฝ่่ายจััดำการ	หนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิ	 และผูู้้สอบ
	 	 บัญช่ให้อยู�ในิแนิวทางเดำ่ยวกันิรวมทั�งพื่่จัารณาขอบเขตการตรวจัสอบกับผูู้้สอบบัญช่ของบริษััทฯ	ให้ม่ความ
	 	 สัมพื่ันิธุ์และเก่�อกูลกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

 4. การปฏิิบัติ้ต้ามกฎหุ้มายและข้อกำาหุ้นดำที่่�เก่�ยวข้อง
	 -		 สอบทานิให้บริษััทฯ	ปฏิิบัติตามกฎหมายว�าดำ้วยหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์ข้อกำาหนิดำของตลาดำหลัก
	 	 ทรัพื่ย์ฯและกฎหมายอ่�นิๆ	ท่�เก่�ยวข้องกับธุ่รกิจัของบริษััทฯ
	 -		 พื่่จัารณารายการท่�เก่�ยวโยงกันิหรือรายการท่�อาจัม่ความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์ให้เป็นิไปตามกฎหมาย
	 	 และข้อกำาหนิดำของสำานัิกงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	 ทั�งนิ่�เพื่่�อให้มั�นิใจัว�า
	 	 รายการดัำงกล�าวสมเหต่สมผู้ลและเป็นิประโยชนิ์สูงส่ดำต�อบริษััทฯ

 5. การจัดำที่ำารายงานของคณะกรรมการต้รวจส่อบ	และเปิดำเผู้ยไว้ในิรายงานิประจัำาปีของบริษััทฯ	ซึื่�งรายงานิ
	 	 ดำังกล�าวต้องลงนิามโดำยประธุานิคณะกรรมการตรวจัสอบ	และต้องประกอบดำ้วยข้อมูลอย�างนิ้อย	ดำังนิ่�
	 (ก)	 ความเห็นิเก่�ยวกับความถููกต้อง	ครบถู้วนิ	เป็นิท่�เช่�อถู่อไดำ้ของรายงานิทางการเงินิของบริษััทฯ
	 (ข)	 ความเห็นิเก่�ยวกับการบริหารความเส่�ยง	และความเพื่ียงพื่อของระบบควบค่มภายในิของบริษััทฯ
	 (ค)	 พื่่จัารณา	และสอบทานิการตรวจัสอบภายในิและพื่่จัารณาอนิ่มัติแผู้นิการตรวจัสอบประจัำาปี
	 (ง)	 ความเห็นิเก่�ยวกับการปฏิิบัติตามกฎหมายว�าดำ้วยหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	ข้อกำาหนิดำของ
	 	 ตลาดำหลักทรัพื่ย์	หรือกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุ่รกิจัของบริษััทฯ
	 (จั)	 ความเห็นิเก่�ยวกับความเหมาะสมของผูู้้สอบบัญช่ภายนิอก
	 (ฉั)	 ความเห็นิเก่�ยวกับรายการท่�เก่�ยวโยงกันิ	หรือรายการท่�อาจัม่ความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์
	 (ช)	 จัำานิวนิการประช่ม	และการเข้าร�วมประช่มของกรรมการตรวจัสอบแต�ละท�านิ
	 (ซื่)	 ทบทวนิและปรับปร่งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจัสอบ	(Audit	Committee	Charter)	อย�างนิ้อยปีละ	1	ครั�ง	
	 	 และให้ความเห็นิหรือข้อสังเกตโดำยรวม	ท่�คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้รับจัากการปฏิิบัติหนิ้าท่�ตามกฎบัตร
	 (ฌ)	รายการอ่�นิท่�เห็นิว�า	ผูู้้ถู่อห่้นิและผูู้้ลงท่นิทั�วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหนิ้าท่�และความรับผู้ิดำชอบท่�ไดำ้รับ
	 	 มอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััท
	 (ญ)	ม่การประเมินิตนิเองของคณะกรรมการตรวจัสอบทั�งคณะ

 6. การรายงานต้่อคณะกรรมการบริษัที่	ในิกรณ่ท่�คณะกรรมการตรวจัสอบพื่บหรือม่ข้อสงสัยว�าม่รายการ
	 หรือการกระทำาซื่ึ�งอาจัม่ผู้ลกระทบอย�างม่นิัยสำาคัญต�อฐานิะการเงินิและผู้ลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	 เพื่่�อ
	 บริษััทฯ	ดำำาเนิินิการปรับปร่งแก้ ไขภายในิเวลาท่�คณะกรรมการตรวจัสอบเห็นิสมควรไดำ้แก�รายการท่�เกิดำความ
	 ขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์การท่จัริตหรือม่สิ�งผู้ิดำปกติหรือม่ความบกพื่ร�องท่�สำาคัญในิระบบการควบค่มภายในิการ
	 ฝ่่าฝ่ืนิกฎหมายว�าดำ้วยหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์ข้อกำาหนิดำของตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯหรือกฎหมายท่�
	 เก่�ยวข้องกับธุ่รกิจัของบริษััทฯ	เป็นิต้นิ

 7.  หุ้น้าที่่�อื�นๆ
	 -		 คณะกรรมการตรวจัสอบสามารถูขอคำาปรึกษัาจัากท่�ปรึกษัาภายนิอกท่�เป็นิอิสระไดำ้	 ในิกรณ่จัำาเป็นิโดำย
	 	 บริษััทฯ	เป็นิผูู้้ออกค�าใช้จั�าย
	 -		 ทบทวนิและปรับปร่งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจัสอบและเสนิอต�อคณะกรรมการบริษััท	เพื่่�ออนิ่มัติ
	 -		 ปฏิิบัติการอ่�นิใดำตามท่�คณะกรรมการบริษััทมอบหมายดำ้วยความเห็นิชอบจัากคณะกรรมการตรวจัสอบ	
	 	 ทั�งนิ่�ในิปี	2560	คณะกรรมการบริษััทไดำ้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจัสอบ	ทำาหนิ้าท่�ครอบคล่มในิส�วนิ
	 	 ของการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	เสม่อนิเป็นิคณะกรรมการบรรษััทภิบาล	(CG	Committee)	ควบคู�กับขอบเขต
	 	 และหนิ้าท่�ตามกฏิบัตรของคณะกรรมการตรวจัสอบ	โดำยม่การแต�งตั�งเลขานิ่การสำาหรับส�วนิงานิกำากับดำูแล
	 	 กิจัการท่�ดำ่เป็นิการเฉัพื่าะโดำยทำางานิควบคู�กับเลขานิ่การคณะกรรมการตรวจัสอบ	และม่การแก้ ไขเพื่่�มเติม
	 	 ในิช�วงปลายปี 	 2563	 คณะกรรมการบริหารเสนิอให้ม่การจััดำตั�งคณะกรรมการบรรษััทภิบาล
	 	 (CG	Committee)	เพื่่�อปฏิิบัติแยกต�างหากจัากคณะกรรมการตรวจัสอบ	โดำยให้เริ�มในิปี	2564	เป็นิต้นิไป

7.3.2 คณะกรรมการส่รรหุ้าและพัิจารณาค่าต้อบแที่น
	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	ครั�งท่�	2/2558	 เม่�อวันิท่	28	 ก่มภาพัื่นิธุ์	2558	 ไดำ้ม่มติอนิ่มัติการแต�งตั�งคณะ
กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	รวมทั�งกำาหนิดำขอบเขตอำานิาจัหนิ้าท่�	และความรับผู้ิดำชอบ	ดำังนิ่�

	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	ประกอบดำ้วยกรรมการจัำานิวนิ	4	
ท�านิ	ดัำงนิ่�

	 โดำยม่นิางสาววาริศา	วาระแก�นิทราย	ทำาหนิ้าท่�เป็นิเลขานิ่การคณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์	รัตนิวานิิช ประธุานิกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

2.	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

3.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่ กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

4.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ



166Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

(1) วาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่ง
	 คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิม่วาระการดำำารงตำาแหนิ�ง	เท�ากับวาระการดำำารงตำาแหนิ�งของคณะ
กรรมการบริษััท	กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิซึื่�งพื่้นิจัากตำาแหนิ�งตามวาระอาจัไดำ้รับการแต�งตั�งให้กลับ
มาดำำารงตำาแหนิ�งใหม�ไดำ้	 กรณ่ท่�ตำาแหนิ�งกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิว�างลงเพื่ราะเหต่อ่�นิใดำนิอกจัาก
ถูึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษััท	 แต�งตั�งบ่คคลท่�ม่ค่ณสมบัติครบถู้วนิเป็นิสรรหาและพื่่จัารณาค�า
ตอบแทนิ	 เพื่่�อให้กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิม่จัำานิวนิครบตามท่�คณะกรรมการบริษััท	กำาหนิดำ	 โดำย
บ่คคลท่�เป็นิกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิแทนิจัะอยู�ในิตำาแหนิ�งไดำ้เพื่ียงวาระท่�เหล่ออยู�ของกรรมการ
สรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิซื่ึ�งตนิทดำแทนิ

(2) ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที่่�และความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการส่รรหุ้าและพัิจารณาค่าต้อบแที่น
	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	ภายใต้บริษััทมหาชนิ	ครั�งท่�	2/2558	เม่�อวันิท่�	28	ก่มภาพัื่นิธุ์	2558	ไดำ้ม่มติกำาหนิดำ
ขอบเขตอำานิาจัหนิ้าท่�และความรับผู้ิดำชอบของคณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	ดำังนิ่�

	 1.		 พื่่จัารณานิโยบายและหลักเกณฑ์์ในิการสรรหาบ่คคลท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสม	เพื่่�อดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการ
	 	 และประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	รวมทั�งคัดำเล่อกบ่คคลและเสนิอช่�อบ่คคลท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสมเพื่่�อนิำาเสนิอ
	 	 ต�อท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	และ/หรือ	ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิเพื่่�อพื่่จัารณาแต�งตั�งเป็นิกรรมการบริษััท	และ
	 	 ผูู้้บริหารระดัำบสูงของบริษััทฯ

	 2.	 พื่่จัารณาทบทวนินิโยบายและหลักเกณฑ์์เก่�ยวกับการกำาหนิดำค�าตอบแทนิและผู้ลประโยชนิ์ของกรรมการ
	 	 บริษััท	และผูู้้บริหารระดำับสูง

	 3.	 ให้ข้อเสนิอแนิะต�อคณะกรรมการบริษััท	เพื่่�อนิำาเสนิอค�าตอบแทนิกรรมการและผูู้้บริหารระดำับสูงต�อท่�ประช่ม
	 	 คณะกรรมการบริษััทฯ	และ/หรือ	ท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิเพื่่�อพื่่จัารณาอนิ่มัติ	โดำยคณะกรรมการ	บริษััทฯ	จัะเป็นิ
	 	 ผูู้้อนิ่มัติค�าตอบแทนิและผู้ลประโยชนิ์ของผูู้้บริหารระดัำบสูง	 และค�าตอบแทนิและผู้ลประโยชนิ์ของกรรมการ
	 	 บริษััท	ให้คณะกรรมการบริษััทนิำาเสนิอท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิเพื่่�อพื่่จัารณาอนิ่มัติ

	 4.	 รายงานิผู้ลการปฏิบัิติงานิของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนิดำค�าตอบแทนิ	ใหค้ณะกรรมการบรษัิัทรบัทราบ
	 	 และจััดำทำารายงานิของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนิดำค�าตอบแทนิเพื่่�อเปิดำเผู้ยไว้ ในิรายงานิประจัำาปีของ
	 	 บริษััทฯ	และลงนิามโดำยประธุานิกรรมการสรรหาและกำาหนิดำค�าตอบแทนิ

	 5.	 จััดำทำาการประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนิดำค�าตอบแทนิ	และรายงานิผู้ลการ
	 	 ประเมินิประจัำาปีต�อคณะกรรมการบริษััท

	 6.	 ปฏิิบัติการอ่�นิใดำตามท่�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

7.3.3 คณะกรรมการบริหุ้าร
	 ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	คณะกรรมการบริหารของบริษััทฯ	ม่จัำานิวนิ	7	ท�านิ	ดำังต�อไปนิ่�

(1) วาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่ง
	 คณะกรรมการบริหารไม�ม่วาระการดำำารงตำาแหนิ�ง	 กรณ่ท่�ตำาแหนิ�งกรรมการบริหารว�างลง	 ให้คณะกรรมการ
บริษััท	แต�งตั�งบ่คคลท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสมเป็นิกรรมการบริหาร	 เพื่่�อให้กรรมการบริหารม่จัำานิวนิครบตามท่�คณะ
กรรมการบริษััทกำาหนิดำ	

(2) ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที่่�และความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการบริหุ้าร
	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	ภายใต้บริษััทมหาชนิ	ครั�งท่�	1/2557	เม่�อวันิท่�	10	พื่ฤศจัิกายนิ	2557	ไดำ้ม่มติ
กำาหนิดำขอบเขตอำานิาจัหนิ้าท่�และความรับผู้ิดำชอบของคณะกรรมการบริหารดำังนิ่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์ ประธุานิกรรมการบริหาร

2.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก กรรมการบริหาร

3.	นิางอารดำา	จัรูญเอก กรรมการบริหาร

4.	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์ กรรมการบริหาร

5.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์ กรรมการบริหาร

6.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว1 กรรมการบริหาร

7.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ2 กรรมการบริหาร

หุ้มายเหุ้ตุ้:

 1	 แต�งตั�งเป็นิกรรมการบริหาร	เม่�อวันิท่�	22	ต่ลาคม	2559	ทดำแทนินิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์

 2	 แต�งตั�งเป็นิกรรมการบริหาร	เม่�อวันิท่�	22	ต่ลาคม	2559	ทดำแทนินิางสาวศิรินิทรา	จัริยค่ณ

	 	 โดำยม่นิางสาววาริศา	วาระแก�นิทราย	ทำาหนิ้าท่�เป็นิเลขาน่ิการคณะกรรมการบริหาร
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 1.	 คณะกรรมการบริหารม่หนิ้าท่�ในิการบริหารกิจัการของบริษััทฯ	 ให้เป็นิไปตามวัตถู่ประสงค์การประกอบ
	 กิจัการของบริษััทฯ	ทั�งนิ่�	การบริหารกิจัการของบริษััทฯ	ดำังกล�าวจัะต้องเป็นิไปตามนิโยบาย	ข้อบังคับ	หลักเกณฑ์์
	 และกฎหมายต�างๆ	ท่�เก่�ยวข้อง	หรือคำาสั�งใดำๆ	ท่�คณะกรรมการบริษััทกำาหนิดำ	นิอกจัากน่ิ�	ให้คณะกรรมการบริหาร
	 ม่หนิ้าท่�ในิการพื่่จัารณากลั�นิกรองเรื�องต�างๆ	ท่�จัะนิำาเสนิอต�อคณะกรรมการบริษััท	 เพื่่�อพื่่จัารณาอนิ่มัติ	 หรือ
	 ให้ความเห็นิชอบ

	 2.	 คณะกรรมการบรหิารมห่นิา้ท่�จัดัำทำาวสิยัทศันิ	์กลยท่ธุท์างธุร่กจิั	ทศิทางของธุร่กจิั	นิโยบายทางธุร่กจิั	เปา้หมาย
	 แนิวทาง	แผู้นิการดำำาเนิินิงานิ	และงบประมาณของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	เพื่่�อนิำาเสนิอต�อคณะกรรมการบริษััท	
	 เพื่่�อพื่่จัารณาอนิ่มัติ

	 3.	 คณะกรรมการบริหารม่หนิ้าท่�ตรวจัสอบ	 ติดำตามการดำำาเนิินิการตามนิโยบายและแนิวทางการบริหารงานิ
	 ดำ้านิต�างๆ	ของบริษััทฯ	ให้เป็นิไปตามท่�คณะกรรมการบริษััทมอบหมายอย�างม่ประสิทธุิภาพื่

	 4.	 คณะกรรมการบริหารม่อำานิาจัพื่่จัารณาอนิ่มัติการใช้จั�ายเงินิเพื่่�อการลงท่นิของบริษััทฯ	 	 หรือการดำำาเนิินิ
	 งานิต�างๆ	เพื่่�อการกู้ย่ม	หรือการขอสินิเช่�อใดำๆ	จัากสถูาบันิการเงินิ	การให้กู้ย่มเงินิ	ตลอดำจันิการเข้าเป็นิผูู้้คำ�า
	 ประกันิเพื่่�อการดำำาเนิินิธุ่รกิจัปกติของบริษััทฯ		โดำยวงเงินิแต�ละรายการเป็นิไปตามตารางอำานิาจัอนิ่มัติท่�ผู้�านิการ
	 อนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทแล้ว

	 ทั�งนิ่�	อำานิาจัอนิ่มัติรายการท่�สำาคัญของคณะกรรมการบริหาร	สร่ปดำังต�อไปนิ่�
	 -	 การใช้งบลงท่นิและ	 งบค�าใช้จั�ายดำำาเนิินิการเกินิกว�าท่�ไดำ้รับอนิ่มัติตามงบประมาณประจัำาปีวงเงินิไม�เกินิ
	 	 ร้อยละ	10	หรือไม�เกินิ	10,000,000	บาท	(จัำานิวนิใดำตำ�ากว�า)
	 -	 การซื่่�อท่�ดำินิเพื่่�อการพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ตามงบประมาณการพื่ัฒนิาโครงการท่�ไดำ้รับอนิ่มัติ
	 	 จัากคณะกรรมการบริษััทวงเงินิไม�เกินิ	400,000,000	บาท
	 -	 การจััดำจั้างผูู้้รับเหมาก�อสร้างเพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ตามงบประมาณการพื่ัฒนิาโครงการท่�
	 	 ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทวงเงินิไม�เกินิ	400,000,000	บาท
	 -	 การจััดำซื่่�อวัสดำ่ก�อสร้างและอ่�นิๆ	เพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ตามงบประมาณการพัื่ฒนิาโครงการ
	 	 ท่�ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทวงเงินิไม�เกินิ	60,000,000	บาท
	 -	 การจััดำจั้างบริษััทท่�ปรึกษัางานิบริหารและควบค่มงานิก�อสร้างท่�ปรึกษัาโครงการ	ผูู้้ออกแบบตามงบประมาณ
	 	 การพัื่ฒนิาโครงการท่�ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทวงเงินิไม�เกินิ	20,000,000	บาท

	 5.	 คณะกรรมการบริหารม่หนิ้าท่�รายงานิผู้ลการดำำาเนิินิงานิในิเรื�องดัำงต�อไปนิ่�	 ให้คณะกรรมการบริษััททราบ
	 -	 รายงานิผู้ลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	รายไตรมาสภายในิกรอบระยะเวลาท่�กำาหนิดำโดำยตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ
	 -	 รายงานิของผูู้้ตรวจัสอบบัญช่เก่�ยวกับงบการเงินิของบริษััทฯ	 	 ซื่ึ�งรวมถึูงงบการเงินิประจัำาปีและงบการเงินิ
	 	 รายไตรมาส	ภายในิกรอบระยะเวลาท่�กำาหนิดำโดำยตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ
	 -	 รายงานิอ่�นิๆ	ตามท่�คณะกรรมการบริหารพื่่จัารณาเห็นิสมควร

	 6.	 ในิการประช่มคณะกรรมการบริหาร	 เพื่่�อพื่่จัารณาดำำาเนิินิการใดำๆ	ตามอำานิาจัหนิ้าท่�ของตนิท่�กำาหนิดำในิ
	 	 ขอบเขต	อำานิาจั	หนิ้าท่�	และความรับผู้ิดำชอบของคณะกรรมการบริหารนิ่�	จัะต้องประกอบดำ้วยกรรมการไม�
	 	 นิ้อยกว�า	2	ในิ	3ของคณะกรรมการบริหารทั�งหมดำเข้าร�วมประช่ม	จัึงจัะถู่อว�าครบเป็นิองค์ประช่มในิอันิท่�จัะ
	 	 สามารถูดำำาเนิินิการใดำๆ	ดำังกล�าวไดำ้

	 7.	 ในิการออกเส่ยงของกรรมการในิการประช่มคณะกรรมการบริหาร	ให้กรรมการแต�ละคนิม่สิทธุิออกเส่ยงไดำ้	
	 	 1	(หนิึ�ง)	เส่ยง	ในิกรณ่ท่�เส่ยงเท�ากันิ	ให้ประธุานิคณะกรรมการบริหารม่สิทธุิออกเส่ยงช่�ขาดำอ่ก	1	(หนิึ�ง)	เส่ยง

	 8.	 การลงมติในิเรื�องใดำๆ	ของคณะกรรมการบริหาร	ต้องไดำ้รับคะแนินิเส่ยงอนิ่มัติ	หรือเห็นิชอบ	(แล้วแต�กรณ่)	
	 	 ไม�นิ้อยกว�ากึ�งหนิึ�งของจัำานิวนิเส่ยงทั�งหมดำขององค์ประช่มในิคราวการประช่มเพื่่�อลงมตินิั�นิ

	 9.	 ให้ม่การประช่มคณะกรรมการบริหาร	ตามความจัำาเป็นิและเหมาะสม	กรรมการคนิใดำคนิหนิึ�งจัะเรียกให้ม่
	 	 การประช่มเป็นิกรณ่พื่่เศษัต�างหากจัากการประช่มตามปกติก็ไดำ้	 แต�ทั�งนิ่�	 ต้องบอกกล�าววาระการประช่ม
	 	 ล�วงหนิ้าแก�กรรมการอ่�นิในิระยะเวลาตามสมควร	 และเพื่ียงพื่อแก�การทำาหนิ้าท่�กรรมการในิการพื่่จัารณา
	 	 วาระการประช่มนิั�นิ

	 10.	คณะกรรมการบริหารจัะแต�งตั�งคณะทำางานิ	 และ/หรือบ่คคลใดำๆ	 เพื่่�อทำาหนิ้าท่�กลั�นิกรองงานิท่�นิำาเสนิอต�อ
	 	 คณะกรรมการบริหาร	หรือเพื่่�อให้ดำำาเนิินิงานิใดำๆ	อันิเป็นิประโยชนิ์ต�อการปฏิิบัติหนิ้าท่�ของคณะกรรมการ
	 	 บริหาร	หรือเพื่่�อให้ดำำาเนิินิการใดำๆ	 แทนิ	ตามท่�ไดำ้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริหารภายในิขอบเขต
	 	 แห�งอำานิาจัหนิ้าท่�ของคณะกรรมการบริหารก็ไดำ้

	 11.	คณะกรรมการบรหิารมอ่ำานิาจัในิการมอบอำานิาจัช�วง	และ/หรอืมอบหมายใหบ้ค่คลอ่�นิปฏิบัิตงิานิเฉัพื่าะอย�าง
	 	 แทนิไดำ้	โดำยการมอบอำานิาจัช�วง	และ/หรือการมอบหมายดำังกล�าวให้อยู�ภายใต้ขอบเขตแห�งการมอบอำานิาจั
	 	 ตามหนัิงส่อมอบอำานิาจัท่�ให้ ไว้	และ/หรือเป็นิไปตามระเบ่ยบ	ข้อกำาหนิดำ	หรือคำาสั�งท่�คณะกรรมการบริษััทไดำ้
	 	 กำาหนิดำไว้	ทั�งนิ่�	การมอบหมายอำานิาจัหนิ้าท่�และความรับผู้ิดำชอบของคณะกรรมการบริหารนิั�นิ	จัะต้อง
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 ไม�ม่ลักษัณะเป็นิการมอบอำานิาจัหรือมอบอำานิาจัช�วงท่�ทำาให้คณะกรรมการบริหาร	หรือผูู้้รับมอบอำานิาจัจัาก
	 คณะกรรมการบริหารสามารถูอนิ่มัติรายการท่�ตนิหรือบ่คคลท่�อาจัม่ความขัดำแย้ง	(ตามท่�นิิยามไว้ ในิประกาศ
	 คณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิ	หรือประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์)	อาจัม่ส�วนิ
	 ไดำ้เส่ย	หรืออาจัไดำ้รับประโยชนิ์ในิลักษัณะใดำๆ	หรืออาจัม่ความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์อ่�นิใดำกับบริษััทฯ	หรือ
	 บริษััทย�อยของบริษััทฯ	

	 12.	ดำำาเนิินิการอ่�นิใดำๆ	ตามท่�คณะกรรมการบริษััทฯ	มอบหมายเป็นิคราวๆ	ไป

7.3.4 คณะกรรมการบริหุ้ารความเส่่�ยง
	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	ครั�งท่�	10/2558	เม่�อวันิท่�	10	พื่ฤศจัิกายนิ	2558	ไดำ้ม่มติอนิ่มัติการแต�งตั�งคณะ
กรรมการบริหารความเส่�ยง	รวมทั�งกำาหนิดำขอบเขตอำานิาจัหนิ้าท่�	และความรับผู้ิดำชอบ	ดำังนิ่�

	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	ประกอบดำ้วยกรรมการจัำานิวนิ	5	ท�านิ	ดัำงนิ่�

	 โดำยม่นิางสาวพื่ีรภา	เปี�ยมอ่ดำมส่ข	ทำาหนิ้าท่�เป็นิเลขานิ่การคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

	 ทั�งนิ่�ในิเดำ่อนิมกราคม	2564	คณะกรรมการบริษััทม่มติอน่ิมัติปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความ
เส่�ยง	เพื่่�อให้สอดำคล้องกับข้อเสนิอแนิะของหนิ�วยงานิกำากับดำูแล	และการปฏิิบัติหนิ้าท่�	ดำังนิ่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นิายสหัส		ตรีทิพื่ยบ่ตร ประธุานิคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

2.	นิายเมธุา		จัันิทร์แจั�มจัรัส กรรมการบริหารความเส่�ยง

3.	นิางอารดำา	จัรูญเอก กรรมการบริหารความเส่�ยง

4.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ	 กรรมการบริหารความเส่�ยง

5.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์ กรรมการบริหารความเส่�ยง

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นิายเมธุา		จัันิทร์แจั�มจัรัส ประธุานิคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

2.	นิายสหัส		ตรีทิพื่ยบ่ตร กรรมการบริหารความเส่�ยง

3.	นิางอารดำา	จัรูญเอก กรรมการบริหารความเส่�ยง

4.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ	 กรรมการบริหารความเส่�ยง

(1) วาระการดำำารงต้ำาแหุ้น่ง
	 คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงม่วาระการดำำารงตำาแหนิ�งคราวละ	3	ปี	โดำยกรรมการบริหารความเส่�ยงซื่ึ�งพื่้นิ
ตำาแหนิ�งตามวาระอาจัไดำ้รับแต�งตั�งให้กลับมาดำำารงตำาแหนิ�งใหม�ไดำ้

(2) ขอบเขต้อำานาจหุ้น้าที่่�และความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการบริหุ้ารความเส่่�ยง  
	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	ภายใต้บริษััทมหาชนิ	ครั�งท่�	5/2559	เม่�อวันิท่�	14	พื่ฤษัภาคม	2559	ไดำ้ม่มติกำาหนิดำ
ขอบเขตอำานิาจัหนิ้าท่�และความรับผู้ิดำชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	ดำังนิ่�

	 1.	 คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	ม่หนิ้าท่�และความรับผู้ิดำชอบในิการรายงานิกิจักรรมของคณะกรรมการ
	 	 บรหิารความเส่�ยง	หรอืหนิา้ท่�อ่�นิใดำท่�คณะกรรมการตรวจัสอบมอบหมายต�อคณะกรรมการบรหิารความเส่�ยง

	 2.	 กำาหนิดำหลักเกณฑ์์	นิโยบาย	และกระบวนิการในิการประเมินิ	และบริหารความเส่�ยงท่�ม่ผู้ลกระทบต�อบริษััทฯ

	 3.	 ประเมินิ	 วิเคราะห์ความเส่�ยง	 จััดำลำาดำับความเส่�ยง	กำาหนิดำแนิวทาง	 และกลย่ทธุ์การบริหารความเส่�ยงของ
	 	 บริษััทฯ	เพื่่�อให้ความเส่�ยงอยู�ในิระดำับท่�ยอมรับไดำ้	ภายใต้ต้นิท่นิท่�เหมาะสม

	 4.	 ติดำตามและประเมินิผู้ลการบริหารความเส่�ยง	 และรายงานิผู้ลการประเมินิความเส่�ยงต�อคณะกรรมการ
	 	 ตรวจัสอบ	ทั�งนิ่�	รวมถึูงความเส่�ยงดำ้านิกลย่ทธุ์	(Strategic	Risk)	ความเส่�ยงดำ้านิการปฏิิบัติการ	(Operation	
	 	 Risk)	ความเส่�ยงดำ้านิการเงินิ	(Financial	Risk)	ความเส่�ยงดำ้านิช่�อเส่ยง	(Reputation	Risk)	ความเส่�ยงดำ้านิ
	 	 กฎหมาย	ข้อบังคับ	(Compliance	Risk)	ความเส่�ยงดำ้านิเทคโนิโลย่สารสนิเทศ	(IT	Risk)	และความเส่�ยงดำ้านิ
	 	 อ่�นิๆ	อาทิเช�นิ	ความเส่�ยงดำ้านิการท่จัริตคอร์รัปชั�นิ	เป็นิต้นิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 5.	 พื่่จัารณา	ทบทวนิแนิวทางและเครื�องม่อในิการบริหารความเส่�ยงให้ม่ประสิทธิุภาพื่	และเหมาะสมกับลักษัณะ	
	 	 และขนิาดำความเส่�ยงในิแต�ละดำ้านิของธุ่รกรรมท่�บริษััทฯ	ดำำาเนิินิการ

	 6.	 คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	ม่อำานิาจัในิการเชิญผูู้้บริหาร	หรือผูู้้ท่�เก่�ยวข้องเข้าร�วมประช่ม	เพื่่�อช่�แจัง	
	 	 หรือให้ข้อมูลเพื่่�มเติมไดำ้

7.4 ผู้บริหุ้าร
7.4.1 คณะผู้บริหุ้าร
	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	ผูู้้บริหาร1	ของบริษััทฯ	ม่จัำานิวนิ	9	ท�านิ	ดัำงต�อไปนิ่�

	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	ครั�งท่�	 5/2557	 เม่�อวันิท่�	 14	สิงหาคม	2557	 และครั�งท่�	 7/2558	 เม่�อวันิท่�	 10	
สิงหาคม	2558	ไดำ้ม่มติกำาหนิดำขอบเขตอำานิาจั	หนิ้าท่�	และความรับผู้ิดำชอบของประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารดำังนิ่�

	 1			 รับผู้ิดำชอบกำากับดำูแลการดำำาเนิินิกิจัการและ/หรือการบริหารงานิประจัำาวันิของบริษััทฯ	 ให้เป็นิไปตาม
	 	 วัตถู่ประสงค์การประกอบกิจัการของบริษััทฯทั�งนิ่�ในิการบริหารกิจัการของบริษััทฯดัำงกล�าวจัะต้องเป็นิไป
	 	 ตามนิโยบายข้อบังคับหรือคำาสั�งใดำๆ	ท่�คณะกรรมการบริษััท	และ/หรือคณะกรรมการบริหารกำาหนิดำ

	 2.	 ดำูแลบริหารดำำาเนิินิงานิและปฏิิบัติงานิประจัำาตามปกติธุ่รกิจัเพื่่�อประโยชนิ์ของบริษััทฯ	 ให้เป็นิไปตาม
	 	 วตัถู่ประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิัทฯตลอดำจันิระเบย่บนิโยบายแผู้นิงานิและงบประมาณท่�กำาหนิดำโดำยท่�ประชม่
	 	 คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษััทฯและ/หรือผูู้้ถู่อห่้นิ

	 3.	 นิำาเสนิอวสิยัทัศนิก์ลยท่ธุท์างธุ่รกิจัทศิทางของธุ่รกิจันิโยบายทางธุ่รกิจัเปา้หมายแนิวทางแผู้นิการดำำาเนินิิงานิ
	 	 งบประมาณของบริษััทฯ	 และบริษััทย�อยรวมถึูงโครงสร้างการบริหารงานิของบริษััทฯ	ต�อคณะกรรมการ
	 	 บริหารเพื่่�อประโยชนิ์ ในิการจััดำทำาเรื�องดัำงกล�าวเพื่่�อนิำาเสนิอต�อคณะกรรมการบริษััทฯและเข้าร�วมการ
	 	 พื่่จัารณาเรื�องดำังกล�าวกับคณะกรรมการบริหารและ/หรือ	คณะกรรมการบริษััท

	 4.	 กำากับดำูแลการดำำาเนิินิงานิหรือการปฏิิบัติงานิภายในิองค์กรให้เป็นิไปตามนิโยบายแผู้นิงานิและงบประมาณท่�
	 	 ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษััท	 รวมถึูงการติดำตามและประเมินิผู้ล
	 	 การดำำาเนิินิงานิอย�างสมำ�าเสมอและม่หนิ้าท่�รายงานิผู้ลการดำำาเนิินิงานิการบริหารจััดำการรวมถูึงความค่บ
	 	 หนิ้าในิการดำำาเนิินิงานิต�อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษััทฯ	และคณะกรรมการตรวจัสอบ

	 5.	 นิำาเสนิอเรื�องท่�สำาคัญต�อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษััท	 หรือท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิเพื่่�อพื่่จัารณา
	 	 ให้ความเห็นิชอบ	อนิ่มัติ	หรือเพื่่�อการอ่�นิใดำตามความเหมาะสม

	 6.	 ออกคำาสั�งระเบ่ยบประกาศและบันิทึกต�างๆเพื่่�อให้การปฏิิบัติงานิเป็นิไปตามนิโยบายเพื่่�อผู้ลประโยชนิ์ของ
	 	 บริษััทฯรวมถึูงเพื่่�อรักษัาระเบ่ยบวินิัยภายในิองค์กร

	 7.	 ประสานิงานิกับหัวหนิ้าหนิ�วยตรวจัสอบภายในิและคณะกรรมการตรวจัสอบภายในิเพื่่�อให้การดำำาเนิินิการ
	 	 ทางธุ่รกิจัรวมทั�งการบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯเป็นิไปตามวัตถู่ประสงค์และข้อบังคับรวมทั�งนิโยบายของ
	 	 บริษััทฯตามหลักธุรรมาภิบาล

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร

2.	นิางอารดำา	จัรูญเอก ประธุานิอำานิวยการ

3.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิทร์ ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ

4.	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์ ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิพื่ัฒนิาธุ่รกิจั

5.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิการเงินิ

6.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์

7.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิบริหารงานิก�อสร้าง

8.	นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์ ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิตลาดำและการขาย

9.	นิางสาวจัาร่ณ่	ก่ณาสิทธุิ์ ผูู้้อำานิวยการอาว่โสฝ่่ายการบัญช่

หุ้มายเหุ้ตุ้:

 1	 ตามคำานิิยามของ	“ผูู้้บริหาร”	ท่�กำาหนิดำในิประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	ท่�กจั.	17/2551	เรื�อง	การกำาหนิดำบทนิิยามในิประกาศ

	 	 เก่�ยวกับการออกและเสนิอขายหลักทรัพื่ย์

	 	 :	โครงสร้างองค์กร	ตามมติท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	ครั�งท่�	9/2561	เม่�อวันิท่�	10	สิงหาคม	2561
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 8.	 พื่่จัารณาอนิ่มัติการจั�ายค�าใช้จั�ายการดำำาเนิินิงานิในิการดำำาเนิินิงานิตามธุ่รกิจัปกติของบริษััทฯ	โดำยวงเงินิ
	 	 แต�ละรายการเป็นิไปตามท่�กำาหนิดำไว้ในิตารางอำานิาจัอน่ิมัติท่�ผู้�านิการอนิ่มัติมอบหมายจัากคณะกรรมการ
	 	 บริษััทแล้ว

	 ทั�งนิ่�	อำานิาจัอนิ่มัติรายการท่�สำาคัญของประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	สร่ปดัำงต�อไปนิ่�
	 -	 การใช้งบลงท่นิและ	 งบค�าใช้จั�ายดำำาเนิินิการเกินิกว�าท่�ไดำ้รับอนิ่มัติตามงบประมาณประจัำาปีวงเงินิไม�เกินิ
	 	 ร้อยละ	7	หรือไม�เกินิ	7,000,000	บาท	(จัำานิวนิใดำตำ�ากว�า)
	 -	 การซื่่�อท่�ดำินิเพื่่�อการพัื่ฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์ตามงบประมาณการพัื่ฒนิาโครงการท่�ไดำ้รับอนิ่มัติ
	 	 จัากคณะกรรมการบริษััท	วงเงินิไม�เกินิ	200,000,000บาท	
	 -	 การจััดำจั้างผูู้้รับเหมาก�อสร้าง	เพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์	ตามงบประมาณการพัื่ฒนิาโครงการ
	 	 ท่�ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััท	วงเงินิไม�เกินิ	200,000,000	บาท
	 -	 การจััดำซื่่�อวัสดำ่ก�อสร้างและอ่�นิๆ	เพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการอสังหาริมทรัพื่ย์	ตามงบประมาณการพื่ัฒนิาโครงการ
	 	 ท่�ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััท	วงเงินิไม�เกินิ	30,000,000	บาท
	 -	 การจััดำจั้างบริษััทท่�ปรึกษัางานิบริหารและควบค่มงานิก�อสร้างท่�ปรึกษัาโครงการ	ผูู้้ออกแบบตามงบประมาณ
	 	 การพัื่ฒนิาโครงการท่�ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััท	วงเงินิไม�เกินิ	10,000,000	บาท

	 9.	 อนิ่มัติการใช้จั�ายเงินิลงท่นิท่�สำาคัญๆ	ท่�ไดำ้กำาหนิดำไว้ ในิงบประมาณรายจั�ายประจัำาปีหรือท่�คณะกรรมการ
	 	 บริษััท	ไดำ้เคยม่มติอนิ่มัติในิหลักการไว้แล้ว

	 10.	ม่อำานิาจัแต�งตั�งคณะทำางานิช่ดำต�างๆเพื่่�อประโยชนิ์และประสิทธุิภาพื่การจััดำการท่�ดำ่และโปร�งใสและม่อำานิาจั
	 	 ในิการมอบอำานิาจัให้บ่คคลอ่�นิใดำหนึิ�งคนิหรือหลายคนิปฏิิบัติการอย�างหนิึ�งอย�างใดำโดำยอยู�ภายใต้การ
	 	 ควบค่มของประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารหรืออาจัมอบอำานิาจัเพื่่�อให้บ่คคลดัำงกล�าวม่อำานิาจัตามท่�ประธุานิ
	 	 เจั้าหนิ้าท่�บริหารเห็นิสมควรและภายในิระยะเวลาท่�เห็นิสมควรซึื่�งประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารอาจัยกเลิกเพื่่ก
	 	 ถูอนิเปล่�ยนิแปลงหรือแก้ ไขบ่คคลท่�ไดำ้รับมอบอำานิาจัหรือการมอบอำานิาจันิั�นิๆ	ไดำ้ตามท่�เห็นิสมควร

	 11.	ดำำาเนิินิงานิอ่�นิใดำตามท่�ไดำ้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััท	คณะกรรมการบริหารและ/หรือท่�ประช่ม
	 	 ผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ

	 ทั�งนิ่�การมอบหมายอำานิาจัหนิ้าท่�และความรับผิู้ดำชอบของประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารนัิ�นิ	 จัะไม�ม่ลักษัณะเป็นิการ
มอบอำานิาจั	หร่อมอบอำานิาจัช�วง	ท่�ทำาให้ผูู้้รับมอบอำานิาจัจัากประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารสามารถูอนิ่มัติรายการท่�ตนิ
หร่อบ่คคลท่�อาจัม่ความขัดำแย้ง	(ตามนิิยามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิและ/หร่อตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯและ/

หร่อหนิ�วยงานิท่�เก่�ยวข้องกำาหนิดำ)	ม่ส�วนิไดำ้เส่ยหร่ออาจัม่ความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์อ่�นิใดำกับบริษััทฯ	หร่อบริษััท
ย�อยและ/หร่อบริษััทท่�เก่�ยวข้องประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารไม�ม่อำานิาจัอนิ่มัติการดำำาเนิินิการในิเร่�องดัำงกล�าวโดำยเร่�องดัำง
กล�าวจัะต้องเสนิอต�อท่�ประช่มคณะกรรมการและ/หร่อท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	(แล้วแต�กรณ่)	เพื่่�ออนิ่มัติต�อไปยกเว้นิเป็นิการ
อนิ่มัติรายการท่�เป็นิไปตามธุ่รกิจัปกติและเง่�อนิไขการค้าปกติซึื่�งเป็นิไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำ
ท่นิและ/หร่อตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯและ/หร่อหนิ�วยงานิท่�เก่�ยวข้องกำาหนิดำ

7.4.2. นโยบายการจ่ายค่าต้อบแที่น กรรมการบริหุ้ารและผู้บริหุ้าร
1) ค่าต้อบแที่นที่่�เป็นต้ัวเงิน  
	 ค�าตอบแทนิกรรมการบริหารและผูู้้บริหาร	สำาหรับปี	2561	ถึูง	ณ	31	ธัุนิวาคม	2563	ม่รายละเอ่ยดำดัำงต�อไปนิ่�

2) ค่าต้อบแที่นอื�น  
	 นิอกจัากการจั�ายค�าตอบแทนิให้แก�กรรมการ	และผูู้้บริหารในิรูปของค�าตอบแทนิท่�เป็นิตัวเงินิข้างต้นิแล้ว			บริษััทฯ	
ม่ค�าตอบแทนิอ่�นิๆ	(ท่�ไม�ใช�เงินิ)	โดำยม่รายละเอ่ยดำ	ดำังต�อไปนิ่�	

 1. บริษัที่ฯ ออกเส่นอขายใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิที่่�จะซื�อหุุ้้นส่ามัญของบริษัที่ฯ	ดำังนิ่�
	 -	 มติท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2560	เม่�อวันิท่�	4	เมษัายนิ	2560	ไดำ้อนิ่มัติให้บริษััทฯ	ออกเสนิอขายใบ
	 	 สำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	รวมจัำานิวนิ	13,500,000	หนิ�วย	 ให้แก�กรรมการ	ผูู้้บริหาร
	 	 และพื่นัิกงานิของบริษััทฯ	 และ/หรือบริษััทย�อย	ทั�งนิ่�	 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	 และพื่นัิกงานิของบริษััทดำ้รับการ
	 	 จััดำสรรใบสำาคัญแสดำงสิทธิุท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	(ORI-WB)	ซึื่�งกำาหนิดำเป็นิวันิท่�	5	พื่ฤษัภาคม	2560	
	 	 รวมจัำานิวนิ	 	 9,244,300	หนิ�วยโดำยในิปี	 2560	การใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�ออกให้แก�กรรมการ
	 	 ผูู้้บริหาร	 และพื่นิักงานิของบริษััทฯ	 และบริษััทย�อย	 (ORI-WB)	 ในิเดำ่อนิเดำ่อนิกันิยายนิ	 2560	 จัำานิวนิ	
	 	 1,055,730	หนิ�วย	 ในิปี	 2561	 เดำ่อนิม่นิาคมและเดำ่อนิกันิยายนิ	ม่การใช้สิทธุิ	 จัำานิวนิ	4,008,985	หนิ�วย

(หน่วย: บาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวนราย ค่าตอบแทน
(ล้านบาท) จำานวนราย ค่าตอบแทน

(ล้านบาท) จำานวนราย ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

ค�าตอบแทนิ	(เงินิเดำ่อนิ	และโบนิัส) 8 35.15 11 50.62 12 41.57

หุ้มายเหุ้ตุ้:

	 *	 นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว	ไดำ้รับการแต�งตั�งเม่�อวันิท่�	23	กรกฎาคม	2559

	 **	 ไม�รวมนิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส	และนิายนิิวัติ	ลม่นิพัื่นิธุ์	เน่ิ�องจัากกรรมการท่�ดำำารงตำาแหนิ�งเป็นิกรรมการบริหารจัะไม�ไดำ้รับค�าตอบแทนิแต�อย�างใดำ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 -	 มติท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2561	เม่�อวันิท่�	26	เมษัายนิ	2561	ไดำ้อนิ่มัติให้บริษััทฯ	ออกเสนิอขาย
	 	 ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	(ORI-WC)	รวมจัำานิวนิ	8,000,000	หนิ�วย	ให้แก�กรรมการ	
	 	 ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทฯ	และ/หรือบริษััทย�อย	ทั�งนิ่�	เริ�มใช้สิทธุิ์ครั�งแรกในิเดำ่อนิ	กันิยายนิ	2561	ม่
	 	 การใช้สิทธุิ	จัำานิวนิ	23,000	หนิ�วย

	 -	 มติท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2562	เม่�อวันิท่�	25	เมษัายนิ	2562	ไดำ้อนิ่มัติให้บริษััทฯ	ออกเสนิอขาย
	 	 ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซ่ื่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	(ORI-WD)	รวมจัำานิวนิ	8,000,000	หนิ�วย	ให้แก�	ผูู้้บริหาร	
	 	 และพื่นัิกงานิของบริษััทฯ	และ/หรือบริษััทย�อย	ทั�งนิ่�	เริ�มใช้สิทธ์ิุครั�งแรกในิเดำ่อนิกันิยายนิ	2562	

 2. กองทีุ่นส่ำารองเล่�ยงชุ่พัพันักงาน
	 	 บริษััทฯ	 ไดำ้จััดำตั�งกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่พื่นิักงานิ	 โดำยพื่นิักงานิส�งเงินิเข้ากองท่นิโดำยความสมัครใจั	 โดำย
	 พื่นิักงานิส�งเงินิสะสมในิอัตราร้อยละ	2-15	ของเดำ่อนิ	และบริษััทฯ	สั�งจั�ายสมทบในิอัตราร้อยละ	2-7	ของเงินิเดำ่อนิ
	 ตามช�วงอาย่ของผูู้้บริหารและพื่นิักงานิ	บริษััทฯ	 ไดำ้จััดำตั�งกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่	ตามพื่ระราชบัญญัติกองท่นิ
	 สำารองเล่�ยงช่พื่	พื่.ศ.2530	(รวมทั�งท่�ม่การแก้ ไขเพื่่�มเติม)	ตั�งแต�วันิท่�	1	กรกฎาคม	2556	และไดำ้ม่การจััดำตั�งกองท่นิ
	 สำารองเล่�ยงช่พื่สำาหรับบริษััทฯ	 และบริษััทย�อยในิเครือครบท่กบริษััท	ภายใต้การบริหารจััดำการของหลักทรัพื่ย์
	 จััดำการกองท่นิกสิกรไทย	นิโยบายการลงท่นิ	K	Master	Pooled	Fund	และ	TISCO	Master	Pooled	Fund	
 
	 โดำยเงินิสมทบกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่สำาหรับผูู้้บริหารของบริษััท	ปี	2561-2563	ม่รายละเอ่ยดำ	ดัำงนิ่�

 3. รถูยนต้์ส่ำาหุ้รับกรรมการและผู้บริหุ้าร
	 	 บริษััทฯ	จััดำสวัสดำิการรถูยนิต์สำาหรับกรรมการ	และผูู้้บริหาระดำับสูงของบริษััทฯ	เพื่่�ออำานิวยความสะดำวกในิ
	 การเดิำนิทางโดำยคำานิึงความปลอดำภัยในิระหว�างการเดิำนิทาง	และการลดำการเกิดำเพื่่�มมลพื่่ษัต�อสิ�งแวดำล้อมเป็นิ
	 สำาคัญ	บริษััทฯ	จัึงเล่อกใช้รถูยนิต์ประเภทไฮบริดำ

 4. ส่่วนลดำพัิศษในการซื�ออส่ังหุ้าริมที่รัพัย์ของบริษัที่ฯ
	 	 บริษััทฯ	ให้สวัสดำิการส�วนิลดำสำาหรับกรรมการ	และพื่นิักงานิในิการซื่่�ออสังหาริมทรัพื่ย์ของบริษััทฯ	เพื่่�อการ
	 อยู�อาศัยโดำยเงื�อนิไขเป็นิไปตามท่�บริษััทฯ	กำาหนิดำ	รวมไปถูึงการจัับม่อและการสร้างพื่ันิธุมิตรกับธุนิาคารเพื่่�อให้
	 พื่นิักงานิไดำ้รับการดำอกเบ่�ยราคาถููก

 5. ส่วัส่ดำิการอื�นๆ ส่ำาหุ้รับพันักงาน
	 	 บริษััทฯ	จััดำให้ม่สวัสดิำการต�างๆ	สำาหรับพื่นิักงานิ	โดำยม่�งเนิ้นิในิการพื่ัฒนิาความเป็นิอยู�	และค่ณภาพื่ช่วิต
	 ของพื่นัิกงานิ	เพื่่�อส�งเสริมให้พื่นิักงานิเป็นิทำางานิอย�างความส่ข	ม่ความอ่�นิใจัและม่ความมั�นิคงในิช่วิต	อาทิเช�นิ		
	 สวัสดำิการท่�เก่�ยวกับส่ขภาพื่ของพื่นิักงานิโดำยจััดำให้ม่สวัสดิำการประกันิส่ขภาพื่	ประกันิช่วิตและสวัสดิำการดำ้านิ
	 ทันิตกรรม	รวมไปถูึงการตรวจัส่ขภาพื่ประจัำาปี	ตามแผู้นิการตรวจัท่�แบ�งตามช�วงอาย่ของพื่นิักงานิ	จััดำให้ม่ของ
	 ขวัญวันิเกิดำสำาหรับพื่นิักงานิ	เงินิช�วยเหล่อและของขวัญสำาหรับบ่ตรท่�คลอดำใหม�ของพื่นิักงานิ	เงินิช�วยเหล่อและ
	 ของขวัญสำาหรับพื่่ธุ่มงคล	สมรส	เงินิช�วยในิงานิฌาปนิกิจัของครอบครัวพื่นิักงานิ	และสวัสดำิการดำ้านิสันิทนิาการ
	 เพื่่�อเสริมสร้างความสัมพื่ันิธุ์ของพื่นิักงานิในิองค์กร	 อาทิเช�นิ	 กิจักรรมการท�องเท่�ยวประจัำาปี	 และการเล่�ยง
	 สังสรรค์ประจัำาไตรมาส

ค่าตอบแทน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวนราย คา่ตอบแทน
(ล้านบาท) จำานวนราย ค่าตอบแทน

(ล้านบาท) จำานวนราย ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

เงินิสมทบกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่ 7 1.40 8 1.48 8 1.55
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7.5  ข้อมูลบุคลากร
7.5.1 บุคลากร
	 ณ	วันิท่�	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2561		วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2562	และ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	บริษััทฯ	และบริษััท
ย�อยม่จัำานิวนิพื่นิักงานิทั�งสิ�นิ	949	คนิ	1,243	คนิ	และ1,345	คนิ	ตามลำาดัำบ	ซื่ึ�งไม�รวมกรรมการ	กรรมการบริหาร	
และผูู้้บริหาร	 โดำยบริษััทยังคงดำำารงสัดำส�วนิในิแต�ละฝ่่ายงานิให้เหมาะสมกับการประกอบธุ่รกิจั	 โดำยสามารถูแบ�งตาม
สายงานิ	สร่ปดำังนิ่�

7.5.2 ค่าต้อบแที่นพันักงาน (ไม่รวมผู้บริหุ้าร)
	 รายละเอ่ยดำค�าตอบแทนิพื่นัิกงานิ	(ไม�รวมผูู้้บริหาร)*		สำาหรับปี	2561	,	2562	และ	31	ธัุนิวาคม	2563	โดำยในิปี	
2563	ไดำ้จั�ายผู้ลตอบแทนิให้แก�พื่นิักงานิทั�งสิ�นิ	613.42	ล้านิบาท	ทั�งนิ่�	ค�าตอบแทนิพื่นิักงานิประกอบดำ้วยเงินิเดำ่อนิ	
ค�าแรง	โบนิัส	เงินิประกันิสังคม	และเงินิสมทบกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่	เป็นิต้นิ		โดำยม่รายละเอ่ยดำ	ดัำงนิ่�

	 บริษััทฯ	ม่การกำาหนิดำค�าตอบแทนิของพื่นิักงานิให้สอดำคล้องกับผู้ลการดำำาเนิินิงานิและเป้าหมายทั�งในิปัจัจัุบันิและ
อนิาคตของบริษััทเพื่่�อเป็นิแรงผู้ลักดำันิให้พื่นิักงานิท่กคนิม่ความม่�งมั�นิท่�จัะร�วมแรงร�วมใจัปฎิบัติหนิ้าท่�ให้บรรล่ตาม
วิสัยทัศนิ์	พื่ันิธุกิจั	 กลย่ทธุ์และความม่�งหวังของผูู้้ถู่อห่้นิ	 โดำยบริษััทจััดำให้ม่เงื�อนิไขการจั้างงานิท่�เป็นิธุรรมสำาหรับ
พื่นิักงานิ	และให้พื่นิักงานิไดำ้รับค�าตอบแทนิท่�เหมาะสมตามศักยภาพื่	ตำาแหนิ�งหนิ้าท่�	และความรับผู้ิดำชอบ

	 นิอกจัากนิ่�บริษััทฯ	ม่นิโยบายพื่่จัารณาปรับเพื่่�มค�าตอบแทนิตามเกณฑ์์ท่�บริษััทกำาหนิดำไว้ดำ้วยความเป็นิธุรรม	
ให้โอกาสและผู้ลตอบแทนิท่�เป็นิธุรรมต�อพื่นัิกงานิ	ซื่ึ�งสอดำคล้องกับผู้ลการดำำาเนิินิงานิของบริษััททั�งในิระยะสั�นิและในิ
ระยะยาว	 โดำยนิอกจัากเงินิเดำ่อนิท่�พื่นิักงานิไดำ้รับเป็นิประจัำาท่กเดำ่อนิแล้ว	 ในิท่กต้นิปี	 บริษััทฯ	 จัะกำาหนิดำเป้าหมาย
การทำางานิท่�ชัดำเจันิร�วมกับพื่นิักงานิโดำยม่ดำัชนิ่ช่วัดำความสำาเร็จั	 (KPI)	 ในิการคำานิวณจั�ายค�าตอบแทนิพื่่เศษัประจัำา
ปี	(โบนิัส)	ทั�งยังจััดำให้ม่สวัสดิำการอ่�นิๆ	แก�พื่นิักงานิ	และม่กิจักรรมสำาหรับพื่นิักงานิ	เช�นิ	จััดำงานิปีใหม�และจัับสลากให้
รางวัลพื่่เศษักับพื่นิักงานิจัำานิวนิมาก	 และกิจักรรมงานิเล่�ยงกลางปีและสิ�นิปีเพื่่�อมอบรางวัลให้แก�พื่นิักงานิและสร้าง
ความสัมพื่ันิธุ์ท่�ดำ่ภายในิองค์กร

สายงาน (หน่วย: คน) 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

ฝ่่ายการขายและการตลาดำ 187 199 224

ฝ่่ายพื่ัฒนิาโครงการและบริหารงานิก�อสร้าง 170 239 218

ฝ่่ายลูกค้าสัมพื่ันิธุ์ 136 141 148

ฝ่่ายบริหารงานินิิติบ่คคล 253 453 508

ฝ่่ายบัญช่	และการเงินิ 90 84 85

ฝ่่ายสำานิักงานิบริหาร 113 127 162

รวม 949 1,243 1,345

 ในิปีท่�ผู้�านิมาม่การสรรหาและจััดำจั้างพื่นิักงานิตามอัตรากำาลังท่�ขออนิ่มัติไว้รวม	455	ตำาแหนิ�ง	โดำยเป็นิพื่นิักงานิ
ในิระดำับปฎิบัติการและผูู้้บริหารระดำับกลางทั�งหมดำ

ค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เงินิเดำ่อนิและโบนิัส 512.15 590.68 585.74

เงินิสมทบกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่ 15.27 17.80 20.93

เงินิสมทบกองท่นิประกันิสังคม 6.61 9.45 6.75

รวม 534.03 617.93 613.42

หนิ�วย	:	ล้านิบาท

หุ้มายเหุ้ตุ้:

	 *	 ค�าตอบแทนิพื่นิักงานิ	(ไม�รวมผูู้้บริหาร)	หมายรวมถูึง	บริษััทฯ	บริษััทย�อยและบริษััทร�วมตามรายละเอ่ยดำในิหัวข้อ	1.3	โครงสร้างการถู่อห่้นิของกล่�มบริษััท
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7.5.3 กองทีุ่นส่ำารองเล่�ยงชุ่พั
	 บริษััทฯ	ไดำ้จััดำตั�งกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่	ตามพื่ระราชบัญญัติกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่	พื่.ศ.2530	(รวมทั�งท่�ม่การ
แก้ ไขเพื่่�มเติม)	ตั�งแต�วันิท่�	1	กรกฎาคม	2556	และไดำ้ม่การจััดำตั�งกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่สำาหรับบริษััทฯ	และบริษััทย�อย
ในิเครือครบท่กบริษัทั	ภายใต้การบริหารจััดำการของหลักทรพัื่ย์จััดำการกองท่นิกสิกรไทย	นิโยบายการลงท่นิ	K	Master	
Pooled	Fund	และ	TISCO	Master	Pooled	Fund		ซื่ึ�งบริษััทจััดำการไดำ้ม่การเปิดำข้อมูลและจััดำทำารายงานิการปฎิบัติ
นิโยบายธุรรมการภิบาลการลงท่นิ	(Investment	Governance	Code:	I	Code) โดำยม่รายละเอ่ยดำ	ดัำงนิ่�

7.5.4 นโยบายในการพััฒนาบุคลากร
	 บริษััทฯ	ตระหนัิกและให้ความสำาคัญกับพื่นัิกงานิของบริษััทฯ	ในิท่กๆ	ระดำับ	เพื่ราะเป็นิปัจัจััยหลักแห�งความสำาเร็จั	
และการบรรล่เป้าหมายของบริษััทฯ	บ่คคลากรเป็นิสิ�งท่�ม่ค่ณค�าเป็นิอย�างยิ�ง	บริษััทฯ	จัึงกำาหนิดำนิโยบายเพื่่�อม่�งเนิ้นิ
การพื่ัฒนิาทักษัะ	 และความคิดำของพื่นิักงานิ	 เพื่่�อปรับปร่งการทำางานิในิท่กดำ้านิของพื่นิักงานิอย�างต�อเนิ่�อง	 อันิส�ง
ผู้ลให้เกิดำแนิวความคิดำเชิงสร้างสรรค์	 เพื่่�อเพื่่�มค่ณค�าเชิงนิวัตกรรมให้แก�บริษััทฯ	ซื่ึ�งถู่อเป็นิหนิึ�งในิกลย่ทธุ์ท่�สำาคัญ
ของบริษััทฯ		

	 นิอกจัากนิ่�	บริษััทฯ	ยังส�งเสริม	 และดำำาเนิินิการให้ม่การสัมมนิา	และการฝ่ึกอบรมอย�างต�อเนิ่�อง	รวมทั�งการจััดำ	
กิจักรรมต�างๆ	 เพื่่�อสร้างความใกล้ชิดำสนิิทสนิม	ความค่้นิเคย	ความสัมพื่ันิธุ์อันิดำ่ระหว�างผูู้้บริหาร	 และพื่นิักงานิในิ
ท่ก	ตำาแหนิ�งให้สามารถูปรับปร่งค่ณภาพื่งานิเพื่่�อสะท้อนิการทำางานิอย�างม่ออาช่พื่	อ่กทั�ง	บริษััทฯ	เนิ้นิเปิดำโอกาสให้
คนิร่�นิใหม�ก้าวขึ�นิมารับผู้ิดำชอบและม่ส�วนิร�วมในิการบริหารและผู้ลักดำันิความสำาเร็จัของบริษััทฯ	โดำยเนิ้นิการทำางานิ
เป็นิกล่�มย�อย	 เพื่่�อลดำปัญหาดำ้านิการส่�อสารและช�วยให้การตอบสนิองลูกค้าทั�งภายในิและนิอกองค์กรเป็นิไปอย�าง
รวดำเร็ว	ทำาให้บริษััทฯ	บรรล่ตามเป้าหมายท่�วางไว้

ส่รุปข้อมูลการพััฒนาบุคลากร

ชื่อบริษัท/บริษัทย่อย มี PVD
จำานวน

พนักงาน
ทั�งหมด

จำานวน
พนักงาน
ที่เข้าร่วม 

PVD

สัดส่วนการเข้าร่วม 
PVD ของพนักงาน                 

( ร้อยละ)

จำานวนเงินสมทบ 
ในส่วนบริษัท

(บาท)

บริษััทออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ(มหาชนิ) ม่ 26 23 88.46 1,804,344

กล่�มบริษััทบริษััทออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ ม่ 320 164 51.25 3,113,736

กล่�มบริษััทบริษััทพื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ	 ม่ 214 99 46.26 2,209,776

กล่�มบริษััทบริษััทวันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ ม่ 24 13 54.17 297,408

กล่�มบริษััทบริษััทบริทาเนิ่ย	จัำากัดำ ม่ 253 72 28.46 1,326,408

กล่�มบริษััทบริษััทพื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ ม่ 508 68 13.39 12,174,294

รวม 1,345 439 32.64 20,925,966

	 กองท่นิฯไดำ้ปฎิบัติหนิ้าท่�และม่ความรับผิู้ดำชอบและตระหนัิกว�าการลงท่นินิั�นิต้องคำานิึงถูึงประโยชนิ์ต�อสังคม	สิ�ง
แวดำล้อม	 และธุรรมาภิบาล	 (Environmental	 Social	 and	Governance	 (“ESG”))	 และม่การปฎิบัติตามหลักธุร
รมาภิบาลการลงท่นิเป็นิอย�างดำ่	โดำยม่การจััดำทำานิโยบายธุรรมการภิบาลการลงท่นิ	มาใช้ร�วมกับนิโยบายสิ�งแวดำล้อม	
สังคมและธุรมาภิบาล	มาปรับใช้ในิกระบวนิการลงท่นิ	ตั�งแต�การวิเคราะห์	การคัดำเล่อกหลักทรัพื่ย์	และการสร้างพื่อร์ต
โฟัลิโอการลงท่นิ

ปี จำานวนพนักงาน / คน จำานวนการอบรมรวม (ชม.) จำานวน ชม./คน

2559 396 5,203.5		ชั�วโมง 13.1	ชั�วโมงต�อคนิ

2560 706 8,930.0		ชั�วโมง 12.6	ชั�วโมงต�อคนิ

2561 949 12,480.0	ชั�วโมง 13.2	ชั�วโมงต�อคนิ

2562 1,243 6,901.0		ชั�วโมง 5.55	ชั�วโมงต�อคนิ

2563 1,345 772.0					ชั�วโมง 1.74	ชั�วโมงต�อคนิ*

หนิ�วย	:	ชั�วโมงต�อคนิต�อปี

หุ้มายเหุ้ตุ้:	 *	สถูานิการณ์โรคระบาดำ	COVID-19

7.5.5 ข้อพัิพัาที่ดำ้านแรงงาน 
	 ในิระยะเวลา	10	ปีท่�ผู้�านิมา	(2554	-	2563)	บริษััทฯ	เช่�อว�าไดำ้ปฏิิบัติตามกฎหมายแรงงานิของทางราชการอย�าง
ครบถู้วนิแล้ว	 และไม�ม่ข้อพื่่พื่าทดำ้านิแรงงานิท่�ม่นิัยสำาคัญ	 และบริษััทฯ	 ไม�ทราบว�าม่ข้อพื่่พื่าทดำ้านิแรงงานิท่�ค้างอยู�
หรือจัะเกิดำขึ�นิ	ณ	ขณะนิ่�แต�อย�างใดำ
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7.6 ข้อมูลบุคลากรอื�นๆที่่�ส่ำาคัญ
7.6.1 เลขานุการบริษัที่
	 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	ครั�งท่�	2/2557	เม่�อวันิท่�	14	มิถู่นิายนิ	2557	ม่มติแต�งตั�ง	นิางสาววาริศา	วาระ
แก�นิทราย	เป็นิเลขานิ่การบริษััท	(รายละเอ่ยดำข้อมูลของเลขานิ่การบริษััท	ตามเอกสารแนิบ	1)

1. ขอบเขต้อำานาจ หุ้น้าที่่� และความรับผิดำชุอบของเลขานุการบริษัที่
	 1)	 จััดำการประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	ให้เป็นิไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษััทฯ
	 2)	 แจั้งมติและนิโยบายของคณะกรรมการบริษััทฯ	 ให้ผูู้้บริหารท่�เก่�ยวข้องทราบและติดำตามการปฏิิบัติตามมติ
	 	 และนิโยบาย
	 3)	 ให้คำาปรึกษัาและข้อเสนิอแนิะเบ่�องต้นิแก�คณะกรรมการบริษััทฯ	 ในิประเด็ำนิท่�เก่�ยวกับข้อกฎหมาย	 ระเบ่ยบ
	 	 ข้อบังคับของบริษััทฯ	 และข้อพื่ึงปฏิิบัติดำ้านิการกำากับดำูแลกิจัการและติดำตามให้ม่การปฏิิบัติตามอย�างถููก
	 	 ต้องและสมำ�าเสมอ	รวมถูึงรายงานิการเปล่�ยนิแปลงท่�ม่นัิยสำาคัญแก�กรรมการบริษััทฯ
	 4)	 บันิทึกรายงานิการประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	 รวมทั�งติดำตามให้ม่การปฏิิบัติตามมติท่�ประช่มคณะ
	 	 กรรมการบริษััท
	 5)	 จััดำทำาและเก็บรักษัาเอกสารสำาคัญ	ดำังต�อไปนิ่�
	 	 -	ทะเบ่ยนิกรรมการ
	 	 -	หนัิงส่อนิัดำประช่มคณะกรรมการและรายงานิการประช่มคณะกรรมการ
	 	 -	หนัิงส่อนิัดำประช่มผูู้้ถู่อห่้นิและรายงานิการประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ
	 	 -	รายงานิประจัำาปีของบริษััทฯ
	 	 -	รายงานิการม่ส�วนิไดำ้เส่ยของกรรมการและผูู้้บริหาร
	 6.		 ดำูแลกิจักรรมของคณะกรรมการบริษััทฯ	และดำำาเนิินิการเรื�องอ่�นิๆ	ตามท่�กฎหมายกำาหนิดำ	หรือตามท่�ไดำ้
	 	 รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััทฯ

7.6.2 หุ้ัวหุ้น้างานต้รวจส่อบภายในของบริษัที่
	 ช่�อ	–	สก่ล	 	 :	 นิางสาวพื่ีรภา	เปี�ยมอ่ดำมส่ข	*
	 ตำาแหนิ�ง	 	 :	 ผูู้้จััดำการตรวจัสอบภายในิ
	 การศึกษัา	 	 :	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยทักษัิณ	คณะบริหารธุ่รกิจั	สาขาการบัญช่	และ
	 	 	 	 	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์	คณะนิิติศาสตร์
	 	 	 	 	 *รายละเอ่ยดำประวัติเพื่่�มเติมตามเอกสารแนิบ	3

7.6.3 นักลงทีุ่นส่ัมพัันธุ์
	 ช่�อ	–	สก่ล		 	 :	 นิางสาวฐิติมา		ก่ลจัิตติอมร
	 หนิ�วยงานิ	 	 :	 นิักลงท่นิสัมพื่ันิธุ์	
	 ท่�อยู�		 	 :		 ชั�นิ	20	อาคารภิรัชทาวเวอร์	แอท	ไบเทค เลขท่�	4345	ถูนินิส่ขุมวิท	
	 	 	 	 	 แขวงบางนิา	เขตบางนิา กร่งเทพื่มหานิคร	10260 
	 อ่เมล์	 	 :	 ir@origin.co.th
	 เว็บไซื่ต์			 	 :	 www.origin.co.th
	 โทรศัพื่ท์	 	 :		 (662)	029	1936
	 Fax		 	 :	 (662)	398	9994

7.6.4 ผู้ส่อบบัญชุ่
	 ผูู้้สอบบัญช่ของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	ค่อ	บริษััท	สำานิักงานิ	อ่วาย	จัำากัดำ	โดำยรอบปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุันิวาคม	
2559	และ	31	ธัุนิวาคม	2560	ค�าตอบแทนิจัากการสอบบัญช่	(audit	fee)	ของกล่�มบริษััทฯ	คิดำเป็นิจัำานิวนิรวม1.83	
ล้านิบาท	2.00	ล้านิบาท	ตามลำาดำับ	โดำยไม�รวมค�าบริการอ่�นิ	(non-audit	fee)

	 และในิปี	2561		ท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2561		เม่�อวันิท่�	26	เมษัายนิ	2561	ม่มติอนิ่มัติแต�งตั�ง	บริษััท	
สำานิักงานิ	อ่วาย	จัำากัดำ	เป็นิบริษััทผูู้้สอบบัญช่	และอนิ่มัติค�าสอบบัญช่ประจัำาปี	2561	เป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	2,300,000	
บาท	โดำยไม�รวมค�าบริการอ่�นิ	(non-audit	fee)	

	 ในิปี	2562		ท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2562		เม่�อวันิท่�	25	เมษัายนิ	2562	ม่มติอนิ่มัติแต�งตั�ง	บริษััท	สำานิักงานิ						
อ่วาย	จัำากัดำ	เป็นิบริษััทผูู้้สอบบัญช่	และอนิ่มัติค�าสอบบัญช่ประจัำาปี	2562	เป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	2,050,000	บาท	โดำย
ไม�รวมค�าบริการอ่�นิ	(non-audit	fee)

	 ในิปี	 2563	 	 ท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	 2563	 	 เม่�อวันิท่�	 27	 สิงหาคม	2563	ม่มติอนิ่มัติแต�งตั�ง	 บริษััท	
สำานิักงานิ	อ่วาย	จัำากัดำ	เป็นิบริษััทผูู้้สอบบัญช่	และอนิ่มัติค�าสอบบัญช่ประจัำาปี	2563	เป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	2,050,000	
บาท	โดำยไม�รวมค�าบริการอ่�นิ	(non-audit	fee)
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8.1 ส่รุปผลการปฏิิบัต้ิหุ้น้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีที่่�ผ่านมา 
8.1.1 การส่รรหุ้า พััฒนา และประเมินผลการปฏิิบัต้ิหุ้น้าที่่�ของคณะกรรมการ 
	 ในิปี	2563	คณะกรรมการแต�ละช่ดำไดำ้ม่การประเมินิผู้ลของคณะกรรมการและคณะกรรมการช่ดำย�อยไว้ตามหลัก
เกณฑ์์เพื่่�อพื่่จัารณาการปฎิบัติหนิ้าท่�ในิรอบปีท่�ผู้�านิมา	 รายละเอ่ยดำเพื่่�มเติมแสดำงส�วนิท่�	 2	 การกำากับดูำแลกิจัการ	
หัวข้อ	6.1ภาพื่รวมของนิโยบายและแนิวปฎิบัติการกำากับดำูแลกิจัการ

1. กรรมการอิส่ระ
 คุณส่มบัติ้ของกรรมการอิส่ระ
	 คณะกรรมการบริษััทไดำ้กำาหนิดำค่ณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นิไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดำ
	 ท่นิท่�เก่�ยวข้อง	ดัำงนิ่�
	 1.	 	 ถู่อห่้นิไม�เกินิร้อยละ	 0.5	 ของจัำานิวนิห่้นิท่�ม่สิทธิุออกเส่ยงทั�งหมดำของบริษััทฯ	 บริษััทใหญ�	 บริษััทย�อย
	 	 บริษััทร�วม	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	โดำยให้นิับรวมการถู่อห่้นิของผูู้้ท่�เก่�ยวข้อง
	 	 ของกรรมการอิสระรายนิั�นิๆ	ดำ้วย

	 2.		 ไม�เป็นิหรือเคยเป็นิกรรมการท่�ม่ส�วนิร�วมบริหารงานิ	พื่นิักงานิ	ลูกจั้าง	ท่�ปรึกษัาท่�ไดำ้รับเงินิเดำ่อนิประจัำา	หรือ
	 	 ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	บริษััทย�อยลำาดำับเดำ่ยวกันิ	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�
	 	 หรือของผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	 เว้นิแต�จัะไดำ้พื่้นิจัากการม่ลักษัณะดำังกล�าวมาแล้วไม�นิ้อยกว�า	 2	ปี	
	 	 ก�อนิไดำ้รับการแต�งตั�งเป็นิกรรมการ	

	 3.			 ไม�ม่ความสัมพื่ันิธุ์ทางสายโลหิตหรือโดำยการจัดำทะเบ่ยนิในิลักษัณะท่�เป็นิบิดำามารดำา	คู�สมรส	พื่ี�นิ้อง	และบ่ตร
	 	 รวมทั�งคู�สมรสของบ่ตร	ของกรรมการรายอ่�นิ	ผูู้้บริหาร	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่ม	หรือบ่คคลท่�
	 	 จัะไดำ้รับการเสนิอให้เป็นิกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	หรือบริษััทย�อย

	 4.	 ไม�ม่หรือเคยม่ความสัมพื่ันิธุ์ทางธุ่รกิจักับบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	หรือ
	 	 ผูู้ม้อ่ำานิาจัควบคม่ของบรษิัทัฯ	ในิลกัษัณะท่�อาจัเปน็ิการขัดำขวางการใชว้จิัารณญาณอย�างอิสระของกรรมการ
	 	 อิสระรายนิั�นิ	 รวมทั�งไม�เป็นิหรือเคยเป็นิผูู้้ถู่อห่้นิท่�ม่นัิย	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของผูู้้ท่�ม่ความสัมพื่ันิธุ์ทาง
	 	 ธุ่รกิจักับบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ		

	 เว้นิแต�จัะไดำ้พื่้นิจัากการม่ลักษัณะดำังกล�าวมาแล้วไม�นิ้อยกว�า	2	ปี	ก�อนิไดำ้รับการแต�งตั�งเป็นิกรรมการ

	 	 ความสัมพื่ันิธุ์ทางธุ่รกิจัตามวรรคหนิึ�ง	 	 รวมถูึงการทำารายการทางการค้าท่�กระทำาเป็นิปกติเพื่่�อประกอบ
	 กิจัการ		การเช�าหรือให้เช�าอสังหาริมทรัพื่ย์	รายการเก่�ยวกับสินิทรัพื่ย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช�วย
	 เหล่อทางการเงินิ	ดำ้วยการรับหรือให้กู้ย่ม	คำ�าประกันิ	การให้สินิทรัพื่ย์เป็นิหลักประกันิหนิ่�สินิ	รวมถูึงพื่ฤติการณ์
	 อ่�นิทำานิองเดำ่ยวกันิ	ซื่ึ�งเป็นิผู้ลให้บริษััทฯ	หรือคู�สัญญาม่ภาระหนิ่�ท่�ต้องชำาระต�ออ่กฝ่่ายหนิึ�ง	ตั�งแต�ร้อยละ	3	ของ
	 สินิทรัพื่ย์ท่�ม่ตัวตนิส่ทธุิของบริษััทฯ	หรือตั�งแต�	20	ล้านิบาทขึ�นิไป	แล้วแต�จัำานิวนิใดำจัะตำ�ากว�า	ทั�งนิ่�	การคำานิวณ
	 ภาระหนิ่�ดำังกล�าวให้เป็นิไปตามวิธุ่การคำานิวณมูลค�าของรายการท่�เก่�ยวโยงกันิตามประกาศคณะกรรมการกำากับ
	 ตลาดำท่นิว�าดำ้วยหลักเกณฑ์์ในิการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันิโดำยอนิ่โลม	แต�ในิการพื่่จัารณาภาระหนิ่�ดำังกล�าว	ให้
	 นิับรวมภาระหนิ่�ท่�เกิดำขึ�นิในิระหว�างหนิึ�งปีก�อนิวันิท่�ม่ความสัมพื่ันิธุ์ทางธุ่รกิจักับบ่คคลเดำ่ยวกันิ

	 5.	 ไม�เป็นิหรือเคยเป็นิผูู้้สอบบัญช่ของบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	 บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�	 หรือผูู้้ม่
	 อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	 และไม�เป็นิผูู้้ถู่อห่้นิท่�ม่นิัย	ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่ม	หรือห่้นิส�วนิของสำานิักงานิสอบบัญช่
	 ซื่ึ�งมผูู่้ส้อบบญัชข่องบรษิัทัฯ	บรษิัทัใหญ�	บรษิัทัย�อย	บรษิัทัร�วม	ผูู้ถู่้อห่น้ิรายใหญ�	หรอืผูู้ม้อ่ำานิาจัควบค่มของบรษิัทัฯ
	 สังกัดำอยู�	เว้นิแต�จัะไดำ้พื่้นิจัากการม่ลักษัณะดำังกล�าวมาแล้วไม�นิ้อยกว�า	2	ปีก�อนิไดำ้รับการแต�งตั�งเป็นิกรรมการ

	 6.	 ไม�เป็นิหรือเคยเป็นิผูู้้ ให้บริการทางวิชาช่พื่ใดำๆ	ซื่ึ�งรวมถูึงการให้บริการเป็นิท่�ปรึกษัากฎหมายหรือท่�ปรึกษัา
	 ทางการเงินิ	ซึื่�งไดำ้รับค�าบริการเกินิกว�าสองล้านิบาทต�อปีจัากบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถู่อห่้นิ
	 รายใหญ�	หรือผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	และไม�เป็นิผูู้้ถู่อห่้นิท่�ม่นัิย	ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่ม	หรือห่้นิส�วนิของผูู้้ ให้
	 บริการทางวิชาช่พื่นิั�นิดำ้วยเว้นิแต�จัะไดำ้พื่้นิจัากการม่ลักษัณะดัำงกล�าวมาแล้วไม�นิ้อยกว�า	 2	 ปีก�อนิไดำ้รับการ
	 แต�งตั�งเป็นิกรรมการ

	 7.	 ไม�เปน็ิกรรมการท่�ไดำรั้บการแต�งตั�งขึ�นิเพื่่�อเปน็ิตวัแทนิของกรรมการของบรษัิัทฯ	ผูู้ถู่้อห่น้ิรายใหญ�หรอืผูู้ถู่้อห่น้ิ
	 ซื่ึ�งเป็นิผูู้้ท่�เก่�ยวข้องกับผูู้้ถู่อห่้นิรายใหญ�ของบริษััทฯ	

	 8.	 ไม�ประกอบกิจัการท่�ม่สภาพื่อย�างเดำ่ยวกันิและเป็นิการแข�งขันิท่�ม่นัิยกับกิจัการของบริษััทฯ	หรือบริษััทย�อย	
	 หรือไม�เป็นิห่้นิส�วนิท่�ม่นัิยในิห้างห่้นิส�วนิ	หรือเป็นิกรรมการท่�ม่ส�วนิร�วมบริหารงานิ	ลูกจั้าง	พื่นิักงานิ	ท่�ปรึกษัา

08 รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 ท่�รับเงินิเดำ่อนิประจัำา	หรือถู่อห่้นิเกินิร้อยละ	1	ของจัำานิวนิห่้นิท่�ม่สิทธุิออกเส่ยงทั�งหมดำของบริษััทอ่�นิ	ซื่ึ�งประกอบ
	 กิจัการท่�ม่สภาพื่อย�างเดำ่ยวกันิและเป็นิการแข�งขันิท่�ม่นัิยกับกิจัการของบริษััทฯ	หรือบริษััทย�อย

	 9.	 ไม�ม่ลักษัณะอ่�นิใดำท่�ทำาให้ ไม�สามารถูให้ความเห็นิอย�างเป็นิอิสระ	เก่�ยวกับการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	

	 10.	ม่วาระการดำำารงตำาแหนิ�งไม�เกินิ	9	ปี

	 โดำยในิรอบปีท่�ผู้�านิมาไม�ม่กรรมการอิสระม่ความสัมพัื่นิธุ์ทางธุ่รกิจัหรือให้บริการทางวิชาช่พื่เกินิกว�าหลักเกณฑ์์
ท่�บริษััทฯ	กำาหนิดำ

 ความเป็นอิส่ระของประธุานกรรมการ
	 	 บริษััทฯ	กำาหนิดำให้ประธุานิกรรมการต้องเป็นิกรรมการอิสระ	โดำยท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทไดำ้แต�งตั�งให้	
	 นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่	กรรมการอิสระ	เป็นิประธุานิกรรมการ	ซื่ึ�งสอดำคล้องกับแนิวทางของหลักการกำากับ
	 ดำูแลกิจัการท่�ดำ่	ปี	2560	และการท่�ประธุานิกรรมการม่ความเป็นิอิสระ	ยอมสร้างความเช่�อมั�นิให้กับผูู้้ถู่อห่้นิไดำ้ว�า
	 บริษััทฯ	จัะบริหารงานิดำ้วยความเป็นิธุรรมและโปร�งใส

2. การส่รรหุ้ากรรมการและผู้บริหุ้ารระดำับสู่งสุ่ดำ 
 การส่รรหุ้ากรรมการ
	 	 ในิปี	2563	บริษััทฯ	ไดำ้ม่การสรรหาและแต�งตั�งกรรมการท�านิใหม�แทนิท�านิเดิำมท่�ลาออก	จัำานิวนิ	1	ท�านิ	ไดำ้แก�
	 นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการแทนินิางกมลวรรณ	วิป่ลากร

	 	 และม่การพื่่จัารณากรรมการท�านิเดิำมท่�ครบวาระในิหารประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2563	จัำานิวนิ	3	ท�านิ
	 กลับเข้าดำำารงตำาแหนิ�ง	ไดำ้แก�	นิายนิิวัติ	ลม่นิพัื่นิธุ์	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการและประธุานิกรรมการบริหาร
	 นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์		ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจัสอบ	และนิางกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว	
	 ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการ	ทั�งนิ่�การสรรหากรรมการไดำ้ม่การกล�าวไว้ ในิ	ส�วนิท่�	2	การกำากับดำูแลกิจัการ	หัวข้อ	6.1	
 ภาพื่รวมของนิโยบายการกำากับดำูแลกิจัการ	และ	7.3.2	คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

 การส่รรหุ้าผู้บริหุ้ารระดำับสู่งสุ่ดำ
	 	 การสรรหาผูู้้บริหารระดำับสูงของบริษััทนิั�นิต้องผู้�านิการพื่่จัารณาของคณะกรรมการสรรหา	และพื่่จัารณา
	 ค�าตอบแทนิข้อมูลการสรรหาผูู้้บริหารระดำับสูงสูดำไดำ้ม่การกล�าวไว้ ในิ	ส�วนิท่�	2	การกำากับดูำแลกิจัการ	หัวข้อ	6.1
 ภาพื่รวมของนิโยบายการกำากับดำูแลกิจัการ	และ	7.3.2	คณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

8.1.2 การเข้าร่วมประชุุมและการจ่ายค่าต้อบแที่นคณะกรรมการรายบุคคล
1. การเข้าร่วมประชุุม
การประชุุมคณะกรรมการบริษัที่ 
	 การเข้าประช่มของคณะกรรมการบริษััทฯ		สำาหรับปี	2561	และ	ปี	2562	และปี	2563	สร่ปดัำงต�อไปนิ่�

รายชื่อกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

หมายเหตุจำานวนครั�งที่เข้า
ประชุม / จำานวน
ประชุมรวม (ครั�ง)

จำานวนครั�งที่เข้า
ประชุม / จำานวน
ประชุมรวม (ครั�ง)

จำานวนครั�งที่เข้า
ประชุม / จำานวน
ประชุมรวม (ครั�ง)

1.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่ 13/(13) 11(11) 8(8)
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	6	ก.พื่.	2557

2.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์ 13/(13) 10(11) 8(8)
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	10	ต.ค.	2557

3.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส 13/(13) 10(11) 8(8)
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	9	พื่.ค.	2558

4.	นิายอธุิพื่งศ์	อมาตยก่ล 12/(13) - -
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	28	ก.ค.	2559

แทนิ	นิางวีณา	อรัญญเกษัม

5.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก 13/(13) 11/(11) 8/(8)
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	16	ธุ.ค.	2552

6.	นิางอารดำา	จัรูญเอก 11/(13) 9/(11) 8/(8)
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	16	ธุ.ค.	2552

7.	นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์ 13/(13) 11/(11) 8/(8)
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�
อวันิท่�	28	ก.ค.	2559

แทนิ	นิางสาวศิรินิทรา	จัริยค่ณ

8.	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร 12/(13) 11/(11) 8/(8)
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	6	ก.พื่.	2557

9.	พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์	รัตนิวานิิช 13/(13) 11/(11) 8/(8)
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	6	ก.พื่.	2557

รายชื่อกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

หมายเหตุจำานวนครั�งที่เข้า
ประชุม / จำานวน
ประชุมรวม (ครั�ง)

จำานวนครั�งที่เข้า
ประชุม / จำานวน
ประชุมรวม (ครั�ง)

จำานวนครั�งที่เข้า
ประชุม / จำานวน
ประชุมรวม (ครั�ง)

10.	นิางสาวส่จัารี	จัันิทร์สว�าง 4/(5) - -
ลาออกจัากการดำำารงตำาแหนิ�ง
เม่�อวันิท่�	19	พื่.ค.	2561

11.	นิายพื่ส่	ลิปตภัลลภ 10/(13) - -
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	14	ต.ค.	2560

แทนิ	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์

12.	นิางกมลวรรณ	วิป่ลากร 3/(7) 7/(11) 0/(4)
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	19	พื่.ค.	2561

แทนิ	นิางสาวส่จัารี	จัันิทร์สว�าง

13.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว - - 4/(4)
เข้าดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อ
วันิท่�	14	พื่.ค.	2563

แทนิ	นิางกมลวรรณ	วิป่ลากร
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

การประชุุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดำย่อยของบริษัที่

รายชื่อ

การประชุมคณะกรรมการในปี 2563

คณะกรรมการ
บริษัท

(8) ครั�ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(7) ครั�ง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
(1) ครั�ง

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
(6) ครั�ง

คณะกรรม
การบริหาร

(2) ครั�ง

1.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่ 8/(8) 1/(1)

2.	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร 8/(8) 7/(7) 1/(1) 6/(6)

3.	พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์	รัตนิวานิิช 8/(8) 7/(7) 1/(1)

4.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์ 8/(8) 2/(2)

5.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส 8/(8) 6/(6)

6.	นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์ 8/(8) 6/(7)

7.	นิางกมลวรรณ	วิป่ลากร 0/(4)

รายชื่อ

การประชุมคณะกรรมการในปี 2563

คณะกรรมการ
บริษัท

(8) ครั�ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(7) ครั�ง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
(1) ครั�ง

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
(6) ครั�ง

คณะกรรม
การบริหาร

(2) ครั�ง

8.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก 8/(8) 1/(1) 2/(2)

9.	นิางอารดำา	จัรูญเอก 8/(8) 6/(6) 2/(2)

10.	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์ 2/(2)

11.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์ 6/(6) 2/(2)

12.นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ 2/(2)

13.นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว 4/(4) 2/(2)

14.นิายเกรียงไกร	กรีบงการ 6/(6) 2/(2)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

2. การจ่ายค่าต้อบแที่นคณะกรรมการรายบุคคล
	 บริษััทฯ	ไดำ้พื่่จัารณากำาหนิดำค�าตอบแทนิโดำยผู้�านิการกลั�นิกรองจัากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนิดำค�าตอบแทนิ	ไดำ้ยึดำถู่อแนิวปฏิิบัติ	ค่อ	พื่่จัารณาค�าตอบแทนิจัากขนิาดำของธุ่รกิจั	ความรับผู้ิดำชอบของคณะกรรมการ	และไดำ้เปรียบ
เท่ยบกับบริษััทจัดำทะเบ่ยนิอ่�นิในิตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทยท่�ม่มูลค�าตลาดำ	(Market	Capitalization)	ในิขนิาดำท่�ใกล้เค่ยงกับบริษััทฯ	เพื่่�อมาเป็นิข้อมูลประกอบ	โดำยกำาหนิดำค�าตอบแทนิแบบท่�เป็นิตัวเงินิ	เช�นิ	ค�าเบ่�ยประช่ม	ค�ารายเดำ่อนิ
และค�าตอบแทนิพื่่เศษั	เป็นิต้นิ	ส�วนิค�าตอบแทนิอ่�นิๆ	เช�นิ	ESOP	ทั�งนิ่�ค�าตอบแทนิกรรมการนิั�นิไดำ้รับการอนิ่มัติจัากท่�ประช่มทั�งนิ่�ค�าตอบแทนิกรรมการนิั�นิไดำ้รับการอนิ่มัติจัากท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิแล้ว

1)  ค่าต้อบแที่นที่่�เป็นตั้วเงิน
	 ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2563	เม่�อวันิท่�	27	สิงหาคม	2563	ไดำ้อนิ่มัติค�าตอบแทนิกรรมการและกรรมการช่ดำย�อยของบริษััทฯ	ม่ผู้ลตั�งแต�เดำ่อนิ	เมษัายนิ	ปี	2563		ทั�งนิ่�สร่ปค�าตอบแทนิกรรมการและกรรมการช่ดำย�อยตั�งแต�	ปี	2562	
และ	2563	ดัำงนิ่�

ค่าต้อบแที่นรายเดำือนของคณะกรรมการบริษัที่ ค่าต้อบแที่นพัิเศษ (Bonus) กรรมการบริษัที่ฯ

ค่าเบ่�ยประชุุมของคณะกรรมการชุุดำต้่าง ๆ

ตำาแหน่ง ปี  2562 ปี  2563

ประธุานิกรรมการ 30,000 30,000

กรรมการ 15,000 15,000

คณะกรรมการ

ตำาแหน่งประธานกรรมการ ตำาแหน่งกรรมการ

ปี  2562 ปี  2563 ปี  2562 ปี  2563

คณะกรรมการบริษััท 40,000 40,000 25,000 25,000

คณะกรรมการตรวจัสอบ 30,000 30,000 20,000 20,000

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนิดำค�าตอบแทนิ 15,000 15,000 10,000 10,000

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง 15,000 15,000 10,000 10,000

กรรมการท่�เป็นิผูู้้บริหาร - - - -

	 ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	 2562	 เม่�อวันิท่�	 25	 เมษัายนิ	2562	อนิ่มัติกำาหนิดำกรอบวงเงินิสำาหรับจั�ายค�า
ตอบแทนิพื่่เศษัประจัำาปี	 (เงินิโบนิัส)	ให้แก�กรรมการบริษััทในิอัตราระหว�างร้อยละ	0.2	-	0.6	ของจัำานิวนิเงินิปันิผู้ลท่�
บริษััทประกาศจั�ายในิแต�ละปี	 และให้นิำากรอบวงเงินิดัำงกล�าวมาใช้สำาหรับการจั�ายค�าตอบแทนิพื่่เศษัให้แก�กรรมการ
บริษััทประจัำาปีในิแต�ละปีนิับตั�งแต�ปี	2562	เป็นิต้นิไป		

	 โดำย	คณะกรรมการบริษััท	 โดำยความเห็นิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิได้ำอนิ่มัติค�า
ตอบแทนิพื่่เศษัให้แก�กรรมการท่กท�านิสำาหรับปี	 2562	 จัะรวมกันิเป็นิจัำานิวนิเงินิ	 ไม�เกินิ	 5,458,500	บาท	หรือคิดำ
เป็นิร้อยละ	 0.45	 ของจัำานิวนิเงินิปันิผู้ลท่�บริษััทฯ	 จั�ายในิปี	 2562	 และ	 อนิ่มัติค�าตอบแทนิพื่่เศษัให้แก�กรรมการท่ก
ท�านิสำาหรับปี	2563	รวมกันิเป็นิจัำานิวนิเงินิ	ไม�เกินิ	5,409,000	บาท	หรือคิดำเป็นิร้อยละ	0.40	ของจัำานิวนิเงินิปันิผู้ล
ท่�บริษััทฯ	จั�ายในิปี	2563

ตำาแหน่ง ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

ประธุานิกรรมการ 1,205,060 941,100 1,135,890

กรรมการ 927,490 752,900 854,622
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

ทั�งนิ่�สร่ปค�าตอบแทนิกรรมการบริษััทฯ	ท่�เป็นิตัวเงินิ	สำาหรับ	ปี	2561	ถึูง	2563	ดัำงนิ่� 2) ค่าต้อบแที่นอื�น
	 จัากมติท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2560	เม่�อวันิท่�	4	เมษัายนิ	2560	ไดำ้อนิ่มัติให้บริษััทฯ	ออกเสนิอขายใบ
สำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	รวมจัำานิวนิ	13,500,000	หนิ�วย	ให้แก�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิ
ของบริษััทฯ	และ/หรือบริษััทย�อย	ทั�งนิ่�	กรรมการจัะไดำ้รับการจััดำสรรใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	
ซื่ึ�งกำาหนิดำเป็นิวันิท่�	4	เมษัายนิ	2560	รวมจัำานิวนิ		2,150,000	หนิ�วย	

	 จัากมติท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิประจัำาปี	2561	เม่�อวันิท่�	26	เมษัายนิ	2561	ไดำ้อนิ่มัติให้บริษััทฯ	ออกเสนิอขายใบ
สำาคัญแสดำงสิทธิุท่�จัะซ่ื่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	รวมจัำานิวนิ	8,000,000	หนิ�วย	ให้แก�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิ
ของบริษััทฯ	และ/หรือบริษััทย�อย	ทั�งนิ่�	ไม�ม่กรรมการไดำ้รับการจััดำสรรใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	

8.1.3 การกำากับดำูแลการดำำาเนินงานของบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วม
	 ตามมติท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััท	ครั�งท่�	4/2557	เม่�อวันิท่�	29	กรกฎาคม	2557	บริษััทฯ	กำาหนิดำนิโยบาย
การกำากับดูำแลและการบริหารจััดำการบริษััทย�อยและบริษััทร�วม	โดำยม่วัตถู่ประสงค์เพื่่�อกำาหนิดำมาตรการและกลไกทั�ง
ทางตรงและทางอ้อมเพื่่�อให้บริษััทฯ	สามารถูกำากับดำูแลและบริหารจััดำการกิจัการของบริษััทย�อยและบริษััทร�วม	รวม
ถูึงการติดำตามดำูแลให้บริษััทย�อยและบริษััทร�วมม่การปฏิิบัติตามมาตรการและกลไกต�างๆ	ท่�กำาหนิดำไว้ ไดำ้เสม่อนิเป็นิ
หนิ�วยงานิของบริษััทฯ	เอง	และเป็นิไปตามนิโยบายของบริษััทฯ		รวมถูึงกฎหมายบริษััทมหาชนิ	กฎหมายหลักทรัพื่ย์	
ตลอดำจันิประกาศ	 ข้อบังคับและหลักเกณฑ์์ต�างๆ	ท่�เก่�ยวข้องของคณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิ	สำานิักงานิ	ก.ล.ต.	
และตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ	ทั�งนิ่�	เพื่่�อรักษัาผู้ลประโยชนิ์ในิเงินิลงท่นิของบริษััทฯ	ในิบริษััทย�อยและบริษััทร�วมดำังกล�าว

	 ในิกรณ่ท่�นิโยบายนิ่�กำาหนิดำให้การทำารายการหรือการดำำาเนิินิการใดำๆ	ซื่ึ�งม่นิัยสำาคัญหรือม่ผู้ลต�อฐานิะทางการ
เงินิและผู้ลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทย�อยและบริษััทร�วม	เป็นิเรื�องท่�จัะต้องไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการของบริษััทฯ	
หรือท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	(แล้วแต�กรณ่)	ให้กรรมการบริษััท	ม่หนิ้าท่�ในิการจััดำให้ม่การประช่มคณะกรรมการ
ของบริษััทฯ	และ/หรือการประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	เพื่่�อพื่่จัารณาอนิ่มัติเรื�องดำังกล�าวก�อนิท่�บริษััทย�อย	และ/หรือ	
บริษััทร�วมจัะจััดำประช่มคณะกรรมการ	และ/หรือ	ผูู้้ถู่อห่้นิของตนิเองเพื่่�อพื่่จัารณาอนิ่มัติ	และ/หรือก�อนิการทำารายการ
หรือดำำาเนิินิการในิเรื�องนิั�นิ	ในิการนิ่�	ให้บริษััทฯ	เปิดำเผู้ยข้อมูลและปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์	เงื�อนิไข	ขั�นิตอนิและวิธุ่การท่�
เก่�ยวข้องกับเรื�องท่�จัะขออนิ่มัตินิั�นิตามท่�กำาหนิดำไว้ในิกฎหมายบริษััทมหาชนิ	กฎหมายหลักทรัพื่ย์	ตลอดำจันิประกาศ	
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์์ต�างๆ	ของคณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิ	สำานิักงานิ	ก.ล.ต.	และตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ	ดำ้วยโดำย
อนิ่โลมดำ้วย	(เท�าท่�ไม�ขัดำหรือแย้ง)	อย�างครบถู้วนิและถููกต้อง

ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(บาท)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(บาท)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(บาท)

1.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่ 2,065,060 1,751,100 1,825,890

2.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์	 1,597,490 1,317,900 1,264,622

3.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส 1,457,490 1,342,900 1,274,622

4.	นิายอธุิพื่งศ์	อมาตยก่ล1 455,000 15,000 -

5.	นิายพื่่ระพื่งศ์	จัรูญเอก2 - - -

6.	นิางอารดำา	จัรูญเอก2 - - -

7.	นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์3 1,467,490 1,387,900 1,354,622

8.	นิายสหัส	ตร่ทิพื่ยบ่ตร 1,837,490 1,547,900 1,484,622

9.	พื่ลอากาศเอกบ่ร่รัตนิ์	รัตนิวานิิช 1,692,490 1,402,900 1,369,622

10.	นิางสาวส่จัาร่	จัันิทร์สว�าง3 360,000 - -

11.	นิายพื่ส่	ลิปตภัลลภ4 405,000 30,000 -

12.	นิางกมลวรรณ	วิป่ลากร5 - 982,900 60,000

13.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว6 - - -

รวม 11,337,510 9,778,500 9,848,622

หุ้มายเหุ้ตุ้:

 1		 แต�งตั�งเม่�อวันิท่�	28	กรกฎาคม	2559	แทนินิางวีณา	อรัญญเกษัม

 2	 กรรมการท่�เป็นิผูู้้บริหารไม�ม่ค�าเบ่�ยประช่ม

 3		 แต�งตั�งเม่�อวันิท่�	28	กรกฎาคม	2559	แทนินิางสาววร่ณรัตนิ์	จัู้จัินิดำา	และลาออกจัากการดำำารงตำาแหนิ�งเม่�อวันิท่�	19	พื่ฤษัภาคม	2561

 4	 แต�งตั�งเม่�อวันิท่�	14	ต่ลาคม	2560	แทนิ	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์

 5	 แต�งตั�งเม่�อวันิท่�	19	พื่ฤษัภาคม	2561แทนิ	นิางสาวส่จัารี	จัันิทร์สว�าง	และลาออกจัากตำาแหนิ�งเม่�อวันิท่�	14	พื่ฤษัภาคม	2563

 6	 แต�งตั�งเม่�อวันิท่�	14	พื่ฤษัภาคม	2563	แทนิ	นิางกมลวรรณ	วิป่ลากร	และเป็นิกรรมการท่�เป็นิผูู้้บริหารจัึงไม�ม่ค�าเบ่�ยประช่ม
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 (ฉั)	 การโอนิหรือสละสิทธุิประโยชนิ์	รวมตลอดำถูึงการสละสิทธุิเรียกร้องท่�ม่ต�อผูู้้ท่�ก�อความเส่ยหายแก�บริษััทย�อย
	 (ช)	 การขายหรือโอนิกิจัการของบริษััทย�อยทั�งหมดำหรือบางส�วนิท่�สำาคัญให้แก�บ่คคลอ่�นิ
	 (ซื่)	 การซื่่�อหรือการรับโอนิกิจัการของบริษััทอ่�นิมาเป็นิของบริษััทย�อย
	 (ฌ)	การเข้าทำา	แก้ ไข	หรือเลิกสัญญาเก่�ยวกับการให้เช�ากิจัการของบริษััทย�อยทั�งหมดำหรือบางส�วนิท่�สำาคัญ	การ
	 	 มอบหมายให้บ่คคลอ่�นิเข้าจััดำการธุ่รกิจัของบริษััทย�อย	หรือการรวมกิจัการของบริษััทย�อยกับบ่คคลอ่�นิ
	 (ญ)	การเช�า	หรือให้เช�าซื่่�อกิจัการหรือทรัพื่ย์สินิของบริษััทย�อยทั�งหมดำหรือส�วนิท่�ม่สาระสำาคัญ
	 (ฎ)	 การกู้ย่มเงินิ	การให้กู้ย่มเงินิ	การให้สินิเช่�อ	การคำ�าประกันิ	การทำานิิติกรรมผูู้กพื่ันิบริษััทย�อยให้ต้องรับภาระ
	 	 ทางการเงินิเพื่่�มขึ�นิ	หรือการให้ความช�วยเหล่อดำ้านิการเงินิในิลักษัณะอ่�นิใดำแก�บ่คคลอ่�นิ	และมิใช�ธุ่รกิจัปกติ
	 	 ของบริษััทย�อย
	 (ฏิ)	 การเลิกกิจัการของบริษััทย�อย	
	 (ฐ)	 รายการอ่�นิใดำท่�ไม�ใช�รายการธุ่รกิจัปกติของบริษััทย�อยและเป็นิรายการท่�จัะม่ผู้ลกระทบต�อบริษััทย�อยอย�าง
	 	 ม่นิัยสำาคัญ	

(2) เรื�องที่่�จะต้้องไดำ้รับการอนุมัต้ิจากที่่�ประชุุมผู้ถูือหุุ้้นของบริษัที่ฯ  
	 (ก)	 กรณ่ท่�บริษััทย�อยตกลงเข้าทำารายการกับบ่คคลท่�เก่�ยวโยงกันิของบริษััทย�อย	หรือรายการท่�เก่�ยวกับการ
	 	 ไดำ้มาหรือจัำาหนิ�ายไปซื่ึ�งทรัพื่ย์สินิของบริษััทย�อย	ทั�งนิ่�	ต้องเป็นิกรณ่ท่�เม่�อคำานิวณขนิาดำของรายการท่�บริษััท
	 	 ย�อยจัะเขา้ทำารายการเปรยีบเทย่บกบัขนิาดำของบรษิัทัฯ		(โดำยนิำาหลกัเกณฑ์ก์ารคำานิวณรายการตามท่�กำาหนิดำ
	 	 ไว้ ในิประกาศท่�เก่�ยวข้องของคณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิและคณะกรรมการตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศ
	 	 ไทยมาบังคับใช้โดำยอนิ่โลม)	แล้วอยู�ในิเกณฑ์์ต้องไดำ้รับการพื่่จัารณาอนิ่มติจัากท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	

	 (ข)	 การเพื่่�มท่นิโดำยการออกห่้นิเพื่่�มท่นิของบริษััทย�อยและการจััดำสรรห่้นิ	รวมทั�งการลดำท่นิจัดำทะเบ่ยนิซื่ึ�งไม�เป็นิ
	 	 ไปตามสัดำส�วนิการถู่อห่้นิเดำิมของผูู้้ถู่อห่้นิอันิจัะเป็นิผู้ลให้สัดำส�วนิการใช้สิทธุิออกเส่ยงลงคะแนินิของบริษััทฯ		
	 	 ทั�งทางตรงและ/หรือทางอ้อม	 ในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อยไม�ว�าในิทอดำใดำๆ	ลดำลงเกินิกว�าร้อยละสิบ	
	 	 (10)	 ของจัำานิวนิเส่ยงทั�งหมดำในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อยนิั�นิ	 หรือเป็นิผู้ลให้สัดำส�วนิการใช้สิทธุิออก
	 	 เส่ยงลงคะแนินิของบริษััทฯ		ทั�งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อยไม�ว�าในิทอดำใดำๆ	
	 	 ลดำลงเหล่อนิ้อยกว�าร้อยละห้าสิบ	(50)	ของจัำานิวนิเส่ยงทั�งหมดำในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อยนิั�นิ

1. การที่ำารายการหุ้รือการดำำาเนินการใดำๆ ของบริษัที่ย่อย และ/หุ้รือ บริษัที่ร่วม	 ในิกรณ่ดำังต�อไปนิ่�จัะต้องไดำ้รับ
อนิ่มัติจัากคณะกรรมการของบริษััท	หรือท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	(แล้วแต�กรณ่)

(1) เรื�องที่่�จะต้้องไดำ้รับการอนุมัต้ิจากคณะกรรมการของบริษัที่ฯ 
	 (ก)	 การแต�งตั�งหรือเสนิอช่�อบ่คคลเป็นิกรรมการ	หรือผูู้้บริหารในิบริษััทย�อย	และ/หรือ	บริษััทร�วมอย�างนิ้อยตาม
	 	 สัดำส�วนิการถู่อห่้นิของบริษััทฯ	 ในิบริษััทย�อย	 และ/หรือ	บริษััทร�วม	 โดำยให้กรรมการและผูู้้บริหารท่�บริษััทฯ	
	 	 เสนิอช่�อ	หรือแต�งตั�งม่ดำ่ลยพื่่นิิจัในิการพื่่จัารณาออกเส่ยงในิการประช่มคณะกรรมการของบริษััทย�อย	และ/
	 	 หรือ	บริษััทร�วมในิเรื�องท่�เก่�ยวกับการบริหารจััดำการทั�วไปและดำำาเนิินิธุ่รกิจัตามปกติของบริษััทย�อย	และ/หรือ	
	 	 บริษััทร�วมไดำ้ตามแต�ท่�กรรมการ	และผูู้้บริหารของบริษััทย�อย	และ/หรือ	บริษััทร�วมจัะเห็นิสมควรเพื่่�อประโยชนิ์
	 	 สูงส่ดำของบริษััทฯ	บริษััทย�อย	และ/หรือ	บริษััทร�วม	เว้นิแต�เรื�องท่�กรรมการและผูู้้บริหารรายนิั�นิม่ส�วนิไดำ้เส่ย
	 	 เป็นิพื่่เศษัในิเรื�องดำังกล�าว

	 	 ทั�งนิ่�	กรรมการหรือผูู้้บริหารตามวรรคข้างต้นิท่�ไดำ้รับการเสนิอช่�อนิั�นิ	ต้องเป็นิบ่คคลท่�ม่รายช่�ออยู�ในิระบบ
	 	 ข้อมูลรายช่�อกรรมการและผูู้้บริหารของบริษััทท่�ออกหลักทรัพื่ย์	(White	List)	รวมถูึง	และม่ค่ณสมบัติบทบาท	
	 	 หนิ้าท่�	 และความรับผู้ิดำชอบ	ตลอดำจันิไม�ม่ลักษัณะขาดำความนิ�าไว้วางใจัตามประกาศคณะกรรมการกำากับ
	 	 หลักทรัพื่ย์	 และตลาดำหลักทรัพื่ย์ว�าดำ้วยการกำาหนิดำลักษัณะขาดำความไม�นิ�าไว้วางใจัของกรรมการ	 และ
	 	 ผูู้้บริหารของบริษััทฯ	

	 (ข)	 การพื่่จัารณาอนิ่มัติจั�ายเงินิปันิผู้ลประจัำาปี	และเงินิปันิผู้ลระหว�างกาล	(หากม่)	ของบริษััทย�อย
	 (ค)	 การแก้ ไขข้อบังคับของบริษััทย�อย	เว้นิแต�การแก้ ไขข้อบังคับในิเรื�องท่�ม่นัิยสำาคัญตามข้อ	(2)	(ฉั)			
	 (ง)	 การพื่่จัารณาอนิ่มัติงบประมาณประจัำาปีของบริษััทย�อย

	 	 รายการตั�งแต�ข้อ	 (จั)	 ถึูงข้อ	 (ฐ)	 นิ่�เป็นิรายการท่�ถู่อว�าม่สาระสำาคัญ	 และหากเข้าทำารายการจัะม่ผู้ลกระทบ
	 อย�างม่นิัยสำาคัญต�อฐานิะทางการเงินิและผู้ลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทย�อย	ดำังนิั�นิ		จัะต้องไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะ
	 กรรมการของบริษััทฯ	ก�อนิ	ทั�งนิ่�	ต้องเป็นิกรณ่ท่�เม่�อคำานิวณขนิาดำรายการท่�บริษััทย�อยจัะเข้าทำารายการเปรียบ
	 เทย่บกับขนิาดำของบรษัิัทฯ		(โดำยนิำาหลักเกณฑ์ก์ารคำานิวณรายการตามท่�กำาหนิดำไว้ในิประกาศของคณะกรรมการ
	 กำากับตลาดำท่นิ	และคณะกรรมการตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	เรื�อง	การไดำ้มาหรือจัำาหนิ�ายไปซึื่�งทรัพื่ย์สินิ	
	 และ/หรือ	 เรื�อง	การทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันิ	 (แล้วแต�กรณ่)	 มาบังคับใช้โดำยอนิ่โลม)	 แล้วอยู�ในิเกณฑ์์ต้องไดำ้รับ
	 การพื่่จัารณาอนิ่มติจัากคณะกรรมการบริษััทฯ		ซื่ึ�งรายการดำังต�อไปนิ่�ค่อ

	 (จั)	 กรณ่ท่�บริษััทย�อยตกลงเข้าทำารายการกับบ่คคลท่�เก่�ยวโยงกันิของบริษััทย�อย	หรือรายการท่�เก่�ยวกับการ
	 	 ไดำ้มาหรือจัำาหนิ�ายไปซื่ึ�งทรัพื่ย์สินิของบริษััทย�อย	
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

อ่�นิใดำต�อบริษััทฯ	 และดำำาเนิินิการต�างๆ	 ให้เป็นิไปตามหลักเกณฑ์์ในิการกำากับดำูแลและการบริหารจััดำการบริษััทย�อย
และบริษััทร�วมตามท่�กำาหนิดำไว้ ในินิโยบายและข้อบังคับของบริษััทฯ	อย�างครบถู้วนิและถููกต้อง

8.1.4 การติ้ดำต้ามใหุ้้ม่การปฎิบัต้ิต้ามนโยบายและแนวปฎิบัต้ิในการกำากับดำูแลกิจการ
1. การป้องกันความขัดำแย้งที่างผลประโยชุน์
	 บริษััทฯกำาหนิดำนิโยบายเก่�ยวกับการป้องกันิความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์บนิหลักการของการกำากับดำูแลกิจัการ
ท่�ดำ่ว�าดำ้วยการตัดำสินิใจัใดำ	 ๆในิการเข้าทำาธุ่รกรรมหรือการทำารายการใดำ	 ๆของบริษััทฯ	 จัะต้องเป็นิไปเพื่่�อประโยชนิ์
สูงส่ดำของบริษััทฯและผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	 และควรหล่กเล่�ยงการกระทำาใดำ	 ๆท่�อาจัก�อให้เกิดำความขัดำแย้งทางผู้ล
ประโยชนิ์

2. การใชุ้ข้อมูลภายในเพั้�อแส่วงหุ้าผลประโยชุน์
	 บริษััทฯ	ม่นิโยบายและวิธุ่การตรวจัสอบและควบค่มดูำแลกรรมการและผูู้้บริหารในิการนิำาข้อมูลภายในิของบริษััทฯ	
ซื่ึ�งยังไม�เปิดำเผู้ยต�อสาธุารณะชนิไปใช้เพื่่�อแสวงหาประโยชนิ์ส�วนิตนิดำังนิ่�

	 1)	 บริษััทฯ	จัะให้ความรู้แก�กรรมการและผูู้้บริหารของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	เก่�ยวกับหนิ้าท่�ในิการรายงานิการ
	 ถู่อครองหลักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ	โดำยตนิเอง	คู�สมรส	และบ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	ต�อสำานิักงานิ	ก.ล.ต.	ตาม
	 มาตรา	59	และบทกำาหนิดำโทษัตามมาตรา	275	แห�งพื่ระราชบัญญัติหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	พื่.ศ.	2535	
	 (รวมทั�งท่�ม่การแก้ ไขเพื่่�มเติม)	รวมทั�งการรายงานิการไดำ้มาหรือจัำาหนิ�ายหลักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ	โดำยตนิ	คู�สมรส	
	 และบ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะต�อสำานิักงานิก.ล.ต.	ตามมาตรา	246	และบทกำาหนิดำโทษั	ตามมาตรา	298	แห�ง
	 พื่ระราชบัญญัติหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	พื่.ศ.	2535	(รวมทั�งท่�ม่การแก้ ไขเพื่่�มเติม)	

	 2)			กำาหนิดำให้กรรมการและผูู้้บริหารของบริษััทฯ	รวมถูึงคู�สมรสและบ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	จััดำทำาและเปิดำเผู้ย
	 รายงานิการถู่อครองหลักทรัพื่ย์และรายงานิการเปล่�ยนิแปลงการถู่อครองหลักทรัพื่ย์ของ	บริษััทฯ	ต�อสำานิักงานิ	
	 ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	และบทกำาหนิดำโทษั	ตามมาตรา	275	แห�งพื่ระราชบัญญัติหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	
	 พื่.ศ.	2535	(รวมทั�งท่�ม่การแก้ ไขเพื่่�มเติม)	และจััดำส�งรายงานิดำังกล�าวมายังเลขานิ่การบริษััท	ก�อนินิำาส�งสำานิักงานิ	
	 ก.ล.ต.	ท่กครั�ง	ทั�งนิ่�	ให้จััดำทำาและนิำาส�งรายงานิการถู่อครองหลักทรัพื่ย์ภายในิ	30	วันิ	นิับแต�วันิท่�ไดำ้รับการแต�งตั�ง
	 ให้ดำำารงตำาแหนิ�งเป็นิกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และจััดำทำาและนิำาส�งรายงานิการเปล่�ยนิแปลงการถู่อครองหลักทรัพื่ย์
	 ภายในิ	3	วันิทำาการนิับแต�วันิท่�ม่การซ่ื่�อ	ขาย	โอนิ	หรือรับโอนิหลักทรัพื่ย์นิั�นิ

	 3)			กำาหนิดำให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นิักงานิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อยท่�ไดำ้รับทราบข้อมูลภายในิท่�เป็นิสาระ
	 สำาคัญซึื่�งม่ผู้ลต�อการเปล่�ยนิแปลงราคาหลักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ		ต้องใช้ความระมัดำระวังในิการซื่่�อขายหลักทรัพื่ย์

	 (ค)	 การดำำาเนิินิการอ่�นิใดำอันิเป็นิผู้ลให้สัดำส�วนิการใช้สิทธุิออกเส่ยงลงคะแนินิของบริษััทฯ	ทั�งทางตรงและ/หรือ
	 	 ทางอ้อมในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อยไม�ว�าในิทอดำใดำๆ	ลดำลงเกินิกว�าร้อยละสิบ	(10)	ของจัำานิวนิเส่ยง
	 	 ทั�งหมดำในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อย	หรือเป็นิผู้ลให้สัดำส�วนิการใช้สิทธุิออกเส่ยงลงคะแนินิของบริษััทฯ	
	 	 ทั�งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อยไม�ว�าในิทอดำใดำๆ	ลดำลงเหล่อนิ้อยกว�าร้อยละ
	 	 ห้าสิบ	(50)	ของจัำานิวนิเส่ยงทั�งหมดำในิท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อยในิการเข้าทำารายการอ่�นิใดำท่�มิใช�ธุ่รกิจั
	 	 ปกติของบริษััทย�อย

	 (ง)	 การเลิกกิจัการของบริษััทย�อย	 ทั�งนิ่�	 ต้องเป็นิกรณ่ท่�เม่�อคำานิวณขนิาดำของกิจัการบริษััทย�อยท่�จัะเลิกนิั�นิ
	 	 เปรียบเท่ยบกับขนิาดำของบริษััทฯ		(โดำยนิำาหลักเกณฑ์์การคำานิวณรายการตามท่�กำาหนิดำไว้ ในิประกาศของ
	 	 คณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิ	และประกาศคณะกรรมการการตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	เรื�อง	การ
	 	 ไดำ้มาหรือจัำาหนิ�ายไปซื่ึ�งทรัพื่ย์สินิ	 มาบังคับใช้โดำยอนิ่โลม)	 แล้วอยู�ในิเกณฑ์์ต้องไดำ้รับการพื่่จัารณาอนิ่มัติ
	 	 จัากท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	

	 (จั)	 รายการอ่�นิใดำท่�ไม�ใช�รายการธุ่รกิจัปกติของบริษััทย�อยและรายการท่�จัะม่ผู้ลกระทบต�อบริษััทย�อยอย�างม่
	 นิยัสำาคญั	ทั�งนิ่�	ตอ้งเปน็ิกรณท่่�เม่�อคำานิวณขนิาดำรายการนิั�นิเปรยีบเทย่บกบัขนิาดำของบรษิัทัฯ		(โดำยนิำาหลกัเกณฑ์์
	 การคำานิวณรายการตามท่�กำาหนิดำไว้ ในิประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิ	และประกาศคณะกรรมการ
	 ตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	เรื�อง	การไดำ้มาหรือจัำาหนิ�ายไปซื่ึ�งทรัพื่ย์สินิ	มาบังคับใช้โดำยอนิ่โลม)	แล้วอยู�ในิ
	 เกณฑ์์ต้องไดำ้รับการพื่่จัารณาอนิ่มัติจัากท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	

	 (ฉั)	 การแก้ ไขข้อบังคับของบริษััทย�อยในิเรื�องท่�อาจัส�งผู้ลกระทบอย�างม่นิัยสำาคัญต�อฐานิะการเงินิและการผู้ล
	 การดำำาเนิินิงานิของบริษััทย�อย	 ซึื่�งรวมถูึงแต�ไม�จัำากัดำเพื่ียง	การแก้ ไขข้อบังคับของบริษััทย�อยท่�ส�งผู้ลกระทบต�อ
	 สิทธุิในิการออกเส่ยงลงคะแนินิของบริษััทฯ	ในิท่�ประช่มคณะกรรมการของบริษััทย�อย	และ/หรือท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ
	 ของบริษััทย�อย	หรือการจั�ายเงินิปันิผู้ลของบริษััทย�อย	เป็นิต้นิ

2. กรรมการของบริษัที่	 จัะต้องดำำาเนิินิการให้บริษััทย�อยม่ระบบควบค่มภายในิ	 ระบบบริหารความเส่�ยง	 และระบบ
ป้องกันิการท่จัริต	 รวมถูึงกำาหนิดำให้ม่มาตรการในิการติดำตามผู้ลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทย�อยและบริษััทร�วมท่�
เหมาะสม	ม่ประสิทธุิภาพื่และรัดำก่มเพื่ียงพื่อท่�ทำาให้มั�นิใจัไดำ้ว�าการดำำาเนิินิการต�างๆ	ของบริษััทย�อยและบริษััทร�วมจัะ
เป็นิไปตามนิโยบายอ่�นิๆ	ของบริษััทอ่�นิ	และนิโยบายฉับับนิ่�รวมถึูงกฎหมายและประกาศเรื�องการกำากับดูำแลกิจัการท่�ดำ่
ของบริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	รวมถูึงประกาศ		ข้อบังคับและหลักเกณฑ์์ต�างๆ	ท่�เก่�ยวข้องของคณะกรรมการกำากับตลาดำท่นิ	
สำานิักงานิ	ก.ล.ต.	และตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ	ไดำ้อย�างแท้จัริงและติดำตามให้บริษััทย�อย	และ/หรือ	บริษััทร�วมเปิดำเผู้ยข้อมูล
การทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันิ	 และ/หรือ	 รายการไดำ้มาหรือจัำาหนิ�ายไปซื่ึ�งทรัพื่ย์สินิ	 และ/หรือ	 รายการท่�ม่นัิยสำาคัญ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 ของบริษััทฯ	ในิช�วง	1	เดำ่อนิ	ก�อนิท่�งบการเงินิหรือข้อมูลภายในินิั�นิจัะเปิดำเผู้ยต�อสาธุารณชนิและในิช�วงระยะเวลา	
	 24	ชั�วโมงภายหลังจัากท่�ข้อมูลภายในิของบริษััทฯ	ไดำ้เปิดำเผู้ยต�อสาธุารณชนิแล้ว	ผูู้้ท่�เก่�ยวข้องกับข้อมูลภายในิ
	 ต้องไม�เปิดำเผู้ยข้อมูลนิั�นิให้ผูู้้อ่�นิทราบจันิกว�าจัะไดำ้ม่การแจั้งข้อมูลนิั�นิให้แก�ตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ	มาตรการลงโทษั
	 หากม่การกระทำาการฝ่่าฝ่ืนิระเบ่ยบปฏิิบัติดำังกล�าวข้างต้นิ	บริษััทฯ	และบริษััทย�อยถู่อเป็นิความผู้ิดำทางวินิัยตาม
	 ข้อบังคับการทำางานิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	โดำยจัะพื่่จัารณาลงโทษัตามควรแก�กรณ่	ไดำ้แก�การตักเต่อนิดำ้วย
	 วาจัา	การตักเต่อนิเป็นิหนัิงส่อ	การภาคทัณฑ์์	ตลอดำจันิการเลิกจั้างพื่้นิสภาพื่การเป็นิพื่นัิกงานิดำ้วยเหต่ไล�ออก	
	 ปลดำออก	หรือให้ออก	แล้วแต�กรณ่	เป็นิต้นิ	

	 4)   	 กำาหนิดำห้ามมิให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	 และพื่นิักงานิของบริษััทฯ	 และบริษััทย�อย	 ใช้ข้อมูลภายในิของบริษััทฯ	
	 และบริษััทย�อยท่�ม่หรืออาจัม่ผู้ลกระทบต�อการเปล่�ยนิแปลงราคาของหลักทรัพื่ย์ของบริษััทฯ		ซื่ึ�งยังมิไดำ้เปิดำเผู้ยต�อ
	 สาธุารณชนิ	ซื่ึ�งตนิไดำ้ล�วงรู้มาในิตำาแหนิ�งหรือฐานิะเช�นินิั�นิ	มาใช้เพื่่�อการซื่่�อหรือขายหรือเสนิอซื่่�อหรือเสนิอขาย
	 หรือชักชวนิให้บ่คคลอ่�นิซื่่�อหรือขาย	หรือเสนิอซื่่�อ	หรือเสนิอขายซื่ึ�งห่้นิหรือหลักทรัพื่ย์อ่�นิ	(ถู้าม่)	ของบริษััทฯ		ไม�
	 ว�าทั�งทางตรงหรือทางอ้อม	ในิประการท่�นิ�าจัะเกิดำความเส่ยหายแก�บริษััทฯ	ไม�ว�าทั�งทางตรงหรือทางอ้อม	และไม�
	 ว�าการกระทำาดำังกล�าวจัะทำาเพื่่�อประโยชนิ์ต�อตนิเองหรือผูู้้อ่�นิ	หรือนิำาข้อเท็จัจัริงเช�นินิั�นิออกเปิดำเผู้ยเพื่่�อให้ผูู้้อ่�นิ
	 กระทำาดำังกล�าว	โดำยตนิไดำ้รับผู้ลประโยชนิ์ตอบแทนิหรือไม�ก็ตาม	

	 5)   	 กำาหนิดำห้ามมิให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นัิกงานิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	หรืออดำ่ตกรรมการ	ผูู้้บริหาร	
	 และพื่นัิกงานิท่�ลาออกแลว้	เปดิำเผู้ยขอ้มูลภายในิ	หรอืความลับของบรษัิัทฯ	และบรษัิัทย�อย	ตลอดำจันิขอ้มลูความลับ
	 ของคู�ค้าของบริษััทฯ	และบริษััทย�อยท่�ตนิไดำ้รับทราบจัากการปฏิิบัติหนิ้าท่�ให้บ่คคลภายนิอกรับทราบ	แม้ว�าการ
	 เปิดำเผู้ยข้อมูลดำังกล�าวจัะไม�ทำาให้เกิดำผู้ลเส่ยหายแก�บริษััทฯ	และบริษััทย�อยและคู�ค้าของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	

	 6)  	 กำาหนิดำให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นัิกงานิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	หรืออดำ่ตกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และ
	 พื่นิักงานิ	ม่หนิ้าท่�เก็บรักษัาความลับและ/หรือข้อมูลภายในิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	และม่หนิ้าท่�ในิการใช้ข้อมูล
	 ภายในิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	เพื่่�อประโยชนิ์การดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	เท�านิั�นิ	ทั�งนิ่�	ห้ามมิ
	 ให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	 และพื่นัิกงานิของบริษััทฯ	 และบริษััทย�อยนิำาความลับและ/หรือข้อมูลภายในิของบริษััทฯ	
	 และบริษััทย�อยไปใช้ประโยชนิ์ให้แก�บริษััทอ่�นิท่�ตนิเองเป็นิผูู้้ถู่อห่้นิ	กรรมการ	ผูู้้บริหาร	พื่นัิกงานิและลูกจั้าง

3. การต้่อต้้านทีุ่จริต้และคอร์รัปชุั�น
	 บริษััทฯ	และบริษััทย�อยม่นิโยบายท่�ดำำาเนิินิธุ่รกิจัโดำยให้ความสำาคัญในิการต�อต้านิการท่จัริตหรือคอร์รัปชั�นิ	และ
ยึดำมั�นิค่ณธุรรม	จัริยธุรรม	บริหารงานิดำ้วยความโปร�งใส	และรับผู้ิดำชอบต�อผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่กฝ่่าย	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ไดำ้
กำาหนิดำแนิวทางในิการประพื่ฤติปฏิิบัติท่�เหมาะสมของคณะกรรมการ	ฝ่่ายบริหาร	และพื่นิักงานิในิจัริยธุรรมทางธุ่รกิจั	
และจัรรยาบรรณพื่นิักงานิ	ซื่ึ�งเป็นิส�วนิหนิึ�งของ	“บรรษััทภิบาล”	ของบริษััทฯ

	 ดำังนิั�นิ	 เพื่่�อแสดำงถูึงความม่�งมั�นิในิการต�อต้านิการท่จัริตหรือคอร์รัปชั�นิของบริษััทในิท่กรูปแบบ	บริษััทฯ	 จัึงไดำ้
แสดำงเจัตนิารมณ์เข้าเป็นิแนิวร�วมปฏิิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	เพื่่�อการต�อต้านิการท่จัริตของภาคเอกชนิ	
คณะกรรมการบริษััทเห็นิสมควรกำาหนิดำ	“นิโยบายเก่�ยวกับการต�อต้านิการท่จัริตหรือคอร์รัปชั�นิ”	 เป็นิลายลักษัณ์
อักษัรขึ�นิ	เพื่่�อเป็นิแนิวทางในิการปฏิิบัติอย�างเคร�งครัดำสำาหรับกรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิของบริษััทฯ	โดำยในิปี	
2563	บริษััทไดำ้ผู้�านิการรับรองโครงการดัำงกล�าวแล้ว

	 นิโยบายเก่�ยวกับการต�อต้านิท่จัริตหรือคอร์รัปชั�นิของบริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำหลักปฏิิบัติสำาคัญเพื่่�อเป็นิแนิวทางในิ
การนิำาไปปฏิิบัติ	กล�าวค่อ	ไม�กระทำาหรือสนัิบสนิ่นิการท่จัริตหรือคอร์รัปชั�นิไม�ว�ากรณ่ใดำๆ	และจัะปฏิิบัติตามมาตรการ
ต�อต้านิการท่จัริตหรือคอร์รัปชั�นิอย�างเคร�งครัดำ	 	 จััดำให้ม่การตรวจัสอบภายในิเพื่่�อให้เกิดำความมั�นิใจัว�าระบบการ
ควบค่มภายในิช�วยให้บริษััทฯ	บรรล่เป้าหมายท่�วางไว้ ไดำ้	รวมทั�งตรวจัสอบการปฏิิบัติงานิของท่กหนิ�วยงานิให้เป็นิไป
ตามข้อกำาหนิดำ	กฎระเบ่ยบ	และช�วยค้นิหาข้อบกพื่ร�องจัุดำอ�อนิ	รวมถึูงให้คำาแนิะนิำาในิการพัื่ฒนิาระบบการปฏิิบัติงานิ
ให้ม่ประสิทธุิภาพื่และประสิทธุิผู้ลตามแนิวทางการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	และให้ความร�วมม่อกับภาครัฐในิการปฏิิบัติ
ตามระเบ่ยบ	ข้อบังคับและข้อกำาหนิดำของกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง

	 นิอกจัากนิ่�	 บริษััทฯไดำ้ทำาการส่�อสารนิโยบาย/มาตรการต�อต้านิการท่จัริตคอร์รัปชันิให้พื่นัิกงานิและบ่คคล
ท่�เก่�ยวข้องรับทราบและนิำาไปเป็นิแนิวทางในิการปฏิิบัติ	 	 พื่ร้อมทั�งปรับปร่งกระบวนิการต�าง	 ๆท่�เก่�ยวข้องเพื่่�อยก
ระดำับมาตรฐานิการปฏิิบัติ	รวมทั�งจััดำทำาโครงการ	CAC	Friend	get	Friends	เพื่่�อแบ�งปันิความรู้ความเข้าใจัในิเรื�อง
มาตรการต�อต้านิการท่จัริตต�อคู�ค้าของบริษััทฯ	เพื่่�มเติมอ่กดำ้วย

B	-	Loft	Sukhumvit	107
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4. การแจ้งเบาะแส่ (Whistleblowing)
	 บริษััทกำาหนิดำนิโยบายการค่้มครองและให้ความเป็นิธุรรมแก�พื่นัิกงานิท่�แจั้งข้อมูลหรือ	 ให้เบาะแสเก่�ยวกับการ
ท่จัริตหรือไม�ปฏิิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบ่ยบ	 ข้อบังคับบริษััท	 และหลักจัรรยาบรรณในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััท
และบริษััทย�อย	(Whistleblower	Policy)	โดำยม่การกำาหนิดำวิธุ่การร้องเรียนิและช�องทางในิการแจั้งข้อมูลเป็นิการทั�วไป
 
การแจ้งเบาะแส่หุ้รือข้อร้องเรียน
	 บริษััทฯ	 ม่มาตรการดูำแลผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่กฝ่่ายให้สามารถูร้องเรียนิกับบริษััทฯ	ผู้�านิช�องทางต�างๆ	 เพื่่�อเพื่่�ม
ประสิทธุิภาพื่ในิการดำูแลผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่กฝ่่าย	

	 ลูกค้า	 คู�ค้า	 และประชาชนิทั�วไปสามารถูร้องเรียนิหรือแสดำงความคิดำเห็นิต�อบริษััทฯ	 ตามระเบ่ยบว�าดำ้วย
กระบวนิการรับและพื่่จัารณาข้อร้องเรียนิ	พื่.ศ.	2552	โดำยผู้�านิช�องทางต�างๆ	ดำังนิ่�

 จดำหุ้มาย ถูึง	คณะกรรมการตรวจัสอบ	หรือ	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ
	 	 	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
	 	 	 ชั�นิ	20	อาคารภิรัชทาวเวอร์	แอท	ไบเทค 
	 	 	 เลขท่�	4345	ถูนินิส่ขุมวิท	แขวงบางนิา	เขตบางนิา 
	 	 	 กร่งเทพื่มหานิคร	10260 
 เว็บไซต้์	 http://www.origin.co.th	>	Whistleblower

	 สำาหรับพื่นิักงานิ	สามารถูร้องเรียนิหรือเสนิอแนิะข้อคิดำเห็นิต�อคณะกรรมการบริษััท	และผูู้้บริหารไดำ้โดำยตรงทาง		
E-mail	ในิระบบของบริษััทฯ	หรือ	กล�องส่�อสารภายในิองค์กร	ท่�จัะส่�อสารโดำยตรงกับผูู้้บริหารระดัำบสูง

ชุ่องที่างการต้ิดำต้่อคณะกรรมการบริษัที่โดำยต้รง
	 ผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ม่ความประสงค์จัะติดำต�อกับคณะกรรมการบริษััทโดำยตรง	(ไม�ผู้�านิผูู้้บริหารของบริษััทฯ)	สามารถู
ร้องเรียนิ	ไดำ้ท่�	Email:	Whistleblower@origin.co.th	ทั�งนิ่�บริษััทฯ	กำาหนิดำนิโยบายหรือแนิวทางในิการปกป้องผูู้้แจั้ง
เบาะแส	รวมถึูงนิโยบายในิการเก็บรักษัาความลับของข้อมูลเก่�ยวกับการแจั้งเบาะแส
ทั�งนิ่�บริษััทฯ	จัะนิำาเรื�องท่�ไดำ้รับการร้องเรียนิเข้าสู�กระบวนิการตรวจัสอบข้อมูลและหาแนิวทางแก้ ไขต�อไป

ชุ่องที่างการต้ิดำต้่อส่ื�อส่าร
	 คณะกรรมการบริษััทมอบหมายให้ฝ่่ายจััดำการของบริษััทฯ	ม่หนิ้าท่�ดำูแลให้บริษััทฯ	ม่การติดำต�อส่�อสารและเปิดำ
เผู้ยข้อมูลอย�างถููกต้อง	ครบถู้วนิ	 ทันิเวลา	แก�นิักลงท่นิ	 ส่�อมวลชนิ	และผูู้้ม่ส�วนิเก่�ยวข้องกล่�มอ่�นิๆ	 โดำยใช้ส่�อหลาก
หลาย	เช�นิ	เอกสารเผู้ยแพื่ร�	หนัิงส่อพื่่มพื่์	วิทย่	โทรทัศนิ์	การจััดำประช่มและการแถูลงข�าวต�างๆ	รวมทั�งการใช้ส่�อทาง

เว็บไซื่ต์	และอ่เมล์	ท่�สามารถูรับ-ส�งข้อมูลไดำ้อย�างถููกต้องและรวดำเร็ว	รวมทั�งม่หนิ�วยงานินัิกลงท่นิสัมพื่ันิธุ์เป็นิผูู้้รับ
ผู้ิดำชอบดำูแลเรื�องดำังกล�าวดำ้วย

	 ในิปีท่�ผู้�านิมาไม�ม่การแจั้งเบาะแสและข้อร้องเรียนิท่�เก่�ยวข้องกับการท่จัริตหรือละเมิดำของนิโยบายการกำากับดูำแล
กิจัการของบริษััท

8.2 ส่รุปผลการปฏิิบัต้ิหุ้น้าที่่�ของคณะกรรมการต้รวจส่อบในรอบปีที่่�ผ่านมา 
8.2.1 รายงานผลการปฎิบัต้ิหุ้น้าที่่�ของคณะกรรมการต้รวจส่อบ
8.2.2 ผลการปฏิิบัต้ิหุ้น้าที่่�ของคณะกรรมการต้รวจส่อบ
(สามารถูดูำรายละเอ่ยดำไดำ้จัากเอกสารแนิบ	6	รายงานิคณะกรรมการตรวจัสอบ)

8.3 ส่รุปผลการปฎิบัต้ิหุ้น้าที่่�ของกรรมการชุุดำย่อยอื�นๆ
8.3.1 จำานวนครั�งการประชุุมและการเข้าประชุุม 
(สามารถูดำูรายละเอ่ยดำไดำ้จัากรายงานิส�วนิท่�	 2	 	 หัวข้อ	 8.1.2	 การเข้าร�วมประช่มและการจั�ายค�าตอบแทนิคณะ
กรรมการรายบ่คคล)

8.3.2 ผลการปฎิบัต้ิหุ้น้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดำย่อย
(สามารถูดูำรายละเอ่ยดำไดำ้จัากเอกสารแนิบ	6		รายงานิคณะกรรมการตรวจัสอบ)
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9.1 การควบคุมภายใน 
	 คณะกรรมการบริษััทไดำ้ให้ความสำาคัญต�อระบบการควบค่มภายในิท่�ดำ่	และไดำ้แต�งตั�งคณะกรรมการตรวจัสอบซื่ึ�ง
ประกอบไปดำ้วยคณะกรรมการอิสระซื่ึ�งเป็นิกลไกสำาคัญท่�ทำาให้เกิดำการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	โดำยคณะกรรมการตรวจั
สอบไดำ้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััท	ให้ม่หนิ้าท่�ในิการกำากับดำูแลให้บริษััทฯ	ม่ระบบการควบค่มภายในิท่�ดำ่	
เพื่ียงพื่อ	และเหมาะสมซื่ึ�งจัะช�วยให้การดำำาเนิินิงานิต�างๆ	ของบริษััทฯ	เป็นิไปอย�างม่ประสิทธุิภาพื่และประสิทธุิผู้ล	ม่การ
ใช้ทรัพื่ยากรอย�างค่้มค�า	ม่การปกป้องดำูแลทรัพื่ย์สินิให้ปลอดำภัย	ม่การจััดำทำารายงานิทางการเงินิอย�างถููกต้อง	เช่�อ
ถู่อไดำ้	รวมทั�งม่การปฏิิบัติตามนิโยบาย	กฎหมาย	ระเบ่ยบ	และข้อบังคับของภาครัฐ	 โดำยม่ฝ่่ายตรวจัสอบภายในิท่�ม่
ความเป็นิอิสระจัากฝ่่ายบริหารรายงานิตรงต�อคณะกรรมการตรวจัสอบ	ฝ่่ายตรวจัสอบภายในิจัะทำาหนิ้าท่�ประเมินิ
ความเพื่ียงพื่อ	เหมาะสมของระบบการควบค่มภายในิและตรวจัสอบการปฏิิบัติงานิ	แล้วนิำาเสนิอรายงานิสิ�งตรวจัพื่บ
และข้อเสนิอแนิะต�อคณะกรรมการตรวจัสอบเพื่่�อพื่่จัารณานิำาเสนิอต�อคณะกรรมการบริษััท	นิอกจัากน่ิ�เพื่่�อให้เป็นิไป
แนิวปฏิิบัติท่�ดำ่ตามข้อกำาหนิดำของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	(ตลท.)	และสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	(ก.ล.ต.)	บริษััทฯ	โดำยคณะกรรมการตรวจัสอบจัึงจััดำให้ม่การประเมินิการควบค่มภายในิ
โดำยใช้	แบบประเมินความเพัียงพัอของระบบการควบคุมภายใน ของสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตลาดำหลักทรัพื่ย์	และนิำาเสนิอผู้ลการประเมินิต�อท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทเพื่่�อพื่่จัารณา	

	 ในิการประช่มคณะกรรมการบริษััทครั�งท่�	8/2563	เม่�อวันิท่�	24	ธุันิวาคม	2563	ท่�ประช่มฯ	ไดำ้พื่่จัารณาแบบประเมินิ
ความเพื่ียงพื่อของระบบการควบค่มภายในิของสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	ซื่ึ�ง
สร่ปภาพื่รวมการควบค่มภายในิ	5	องค์ประกอบหลัก	ดัำงนิ่�	1)	การควบค่มภายในิองค์กร	(Control	Environment)		2)	
การประเมินิความเส่�ยง	(Risk	Assessment	)	3)	การควบค่มการปฏิิบัติงานิ	(Control	Activities)	4)	ระบบสารสนิเทศ
และการส่�อสาร	(Information	&	Communication)	และ	5)	ระบบการติดำตาม	(Monitoring	Activities)

ส่่วนที่่� 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
	 สภาพื่แวดำล้อมการควบค่มเป็นิองค์ประกอบท่�เป็นิพื่่�นิฐานิสำาคัญของการม่ระบบการควบค่มภายในิของบริษััทฯ	
จัึงไดำ้ม่การดำำาเนิินิการสร้างสภาพื่แวดำล้อมการควบค่มท่�ดำ่ดัำงนิ่�
	 •	 บริษััทฯ	ม่การแต�งตั�งคณะกรรมการช่ดำย�อย	ซื่ึ�งรับผู้ิดำชอบกำากับดำูแลงานิดำ้านิต�างๆ	ท่�เก่ยวข้องกับการกำากับ
	 ดำูแลกิจัการท่�ดำ่	 ไดำ้แก�	 คณะกรรมการตรวจัสอบ	คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	 คณะกรรมการสรรหาและ
	 พื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	คณะกรรมการบรรษััทภิบาลเพื่่�อการพื่ัฒนิาท่�ยั�งย่นิ	โดำยคณะกรรมการท่กคณะประกอบ

	 ดำ้วยกรรมการท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำาหนิดำของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทยและสำานิักงานิกำากับ
	 หลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ		ท่�ม่ความเช่�ยวชาญและประสบการณ์ท่�หลากหลาย	ม่ความเข้าใจัในิธุ่รกิจัของ
	 บริษััทฯ	และเป็นิผูู้้ท่�ไม�ม่ความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์กับบริษััทฯ		

	 •	 บริษััทฯ	ไดำ้นิำาแนิวปฏิิบัติท่�ดำ่และแนิวทางกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	อาทิ	ตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	สำานิัก
	 งานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	 สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย	 (IOD)		
	 เป็นิต้นิ	มาประย่กต์ใช้ ในิการพัื่ฒนิาและปรับปร่งโครงสร้างคณะกรรมการเป็นิไปตามแนิวทางการการกำากับดำูแล
	 กิจัการท่�ดำ่	ม่การจััดำโครงสร้างองค์กร	กำาหนิดำหนิ้าท่�	ความรับผู้ิดำชอบ	รวมถูึงจััดำทำานิโยบาย	ระเบ่ยบวิธุ่ปฏิิบัติงานิ
	 และคู�ม่อกรอบอำานิาจัอนิ่มัติเป็นิลายลักษัณ์อักษัรอย�างชัดำเจันิเพื่่�อให้ฝ่่ายบริหารสามารถูดำำาเนิินิงานิไดำ้อย�างม่
	 ประสิทธุิภาพื่ไม�เกิดำความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์ภายใต้การกำากับดำูแลของคณะกรรมการบริษััท

	 •	 บรษัิัทฯ	จัดัำทำากฎบตัรของคณะกรรมการชด่ำย�อยครอบคลม่	วตัถูป่ระสงค	์องคป์ระกอบ	ค่ณสมบตั	ิอำานิาจัและ
	 หนิ้าท่�ความรับผิู้ดำชอบของคณะกรรมการชัดำเจันิเป็นิลายลักษัณ์อักษัรและม่การทบทวนิกฎบัตรฯให้สอดำคล้อง
	 กับภารกิจัของคณะช่ดำย�อยท่�ม่การปรับให้เหมาะสมสอดำคล้องกับโครงสร้างและการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	ท่�
	 เปล่�ยนิแปลงไป	โดำยคณะกรรมการช่ดำย�อยประกอบไปดำ้วยผูู้้ทรงค่ณว่ฒิม่ความรู้ความสามารถู	ม่ประสบการณ์
	 เหมาะสมกับธุ่รกิจัของบริษััทฯ	เช�นิ	ดำ้านิการพื่ัฒนิาธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์,	ดำ้านิบัญช่และการเงินิ,	ดำ้านิกฎหมาย
	 และระเบ่ยบข้อบังคับต�างๆ	เป็นิต้นิ

	 •	 บรษัิัทฯ	ไดำจ้ัดัำทำาคู�มอ่จัรรยาบรรณทางธุร่กิจั	นิโยบายและกรอบแนิวทางปฏิบิตัติ�างๆ	ท่�เก่�ยวขอ้งกบัการกำากับ
	 ดำูแลกิจัการท่�ดำ่อย�างเป็นิลายลักษัณ์อักษัรโดำยครอบคล่มถูึงการปฏิิบัติงานิขององค์กรโดำยไดำ้เผู้ยแพื่ร�ให้
	 กรรมการและพื่นิักงานิท่กคนิของบริษััทฯ	 รับรู้ เพื่่�อนิำาไปปฏิิบัติและไดำ้ประกาศไว้ ในิเว็บไซื่ต์ของบริษััทฯ
	 www.origin.co.th	อาทิเช�นิ	นิโยบายการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	นิโยบายเก่�ยวกับการต�อต้านิคอรัปชันิ	นิโยบาย
	 การบริหารความเส่�ยงขององค์กร	นิโยบายแจั้งเบาะแสการกระทำาผู้ิดำ	นิโยบายสารสนิเทศ	เป็นิต้นิ	และไดำ้จััดำให้ม่
	 การทบทวนิและนิโยบาย	 คู�ม่อจัรรยาบรรณ	ประจัำาปีเพื่่�อให้สอดำคล้องกับการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	 และ
	 สถูานิการณ์ปัจัจัุบันิ

09 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 •	 บริษััทฯ	 ดำำาเนิินิธุ่รกิจัยึดำมั�นิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัอย�างม่จัริยธุรรม	 คำานิึงถึูงความเป็นิธุรรมต�อคู�ค้าหรือผูู้้
	 เก่�ยวข้อง	โดำยไดำ้กำาหนิดำนิโยบายและแนิวปฏิิบัติต�างๆ	ดำ้านิบรรษััทภิบาล	และการกำากับดูำแลให้ผูู้้บริหาร	พื่นัิกงานิ
	 ท่กระดัำบและท่กคนิในิองค์กร	ปฏิิบัติตามจัรรยาบรรณของบริษััทฯ	 โดำยม่กรรมการและผูู้้บริหารระดัำบสูงปฏิิบัติ
	 ตนิเป็นิแบบอย�างท่�ดำ่	

	 •	 คณะกรรมการตรวจัสอบ	ม่หนิ้าท่�สอดำส�องดูำแลการพัื่ฒนิาและการดำำาเนิินิการดำ้านิการควบค่มภายในิ	โดำย
	 คณะกรรมการตรวจัสอบเป็นิผูู้้ม่ความรู้	ความสามารถูและประสบการณ์จัากหลากหลายวิชาช่พื่ท่�เป็นิประโยชนิ์
	 ต�อการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	 	 ม่ความเป็นิอิสระจัากผูู้้บริหารสามารถูปฏิิบัติหนิ้าท่�ของตนิไดำ้อย�างม่
	 ประสิทธุิภาพื่และเป็นิผูู้้ม่ค่ณสมบัติท่�ไม�ขัดำต�อพื่ระราชบัญญัติบริษััทมหาชนิจัำากัดำ	พื่.ศ.2535	 ข้อกำาหนิดำของ
	 ตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	 และสำานัิกงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	 หรือ
	 กฎหมายอ่�นิท่�เก่�ยวข้องรวมทั�งข้อบังคบัของบริษััทฯ	และเพื่่�อให้การกำากบัดำูแลกระบวนิการท่�สำาคญัคณะกรรมการ
	 บริษััท	 ไดำ้จััดำให้ม่คณะกรรมการช่ดำย�อยเพื่่�อให้เป็นิไปตามหลักการกำากับดำูแลกิจักรรมท่�ดำ่ไดำ้แก�	 คณะกรรมการ
	 สรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	คณะกรรมการตรวจัสอบ	คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	คณะกรรมการฯ
	 ไดำ้ปฏิิบัติหนิ้าท่�ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย�างเคร�งครัดำ

	 •	 บริษััทฯ	กำาหนิดำโครงสร้างองค์กรให้ฝ่่ายตรวจัสอบภายในิขึ�นิตรงต�อคณะกรรมการตรวจัสอบ	โดำยหนิ�วย
	 งานิตรวจัสอบภายในิม่หนิ้าท่�ติดำตาม	ประเมินิผู้ลการปฏิิบัติของหนิ�วยงานิต�างๆ	ว�าสอดำคล้องกับระเบ่ยบ	และแนิว
	 ปฏิิบัติท่�บริษััทฯ	กำาหนิดำไว้หรือไม�	รวมถูึงติดำตามความค่บหนิ้าดำ้านิคดำ่ความ	และข้อร้องเรียนิแจั้งเบาะแส	(Whistle	
	 Blowers)	และรายงานิผู้ลการตรวจัสอบตรงต�อคณะกรรมการตรวจัสอบรายไตรมาส

	 •	 บริษััทฯ	ม่�งเนิ้นิท่�จัะจัูงใจัและรักษัาบ่คลากรท่�ม่ความรู้ความสามารถูพื่ร้อมทั�งส�งเสริม	สนิับสนิ่นิและพัื่ฒนิา
	 เพื่่�อเพื่่�มขีดำความสามารถูเพื่่�อเตรียมความพื่ร้อมกับตำาแหนิ�งท่�สูงขึ�นิ	 นิอกจัากนิ่�ยังม่กระบวนิการสรรหา
	 ผูู้้ส่บทอดำตำาแหนิ�งท่�สำาคัญเพื่่�อเตรียมพื่ร้อมกรณ่ขาดำบ่คลากรในิตำาแหนิ�งนิั�นิๆ	อย�างทันิเวลา

ส่่วนที่่� 2 การประเมินความเส่่�ยง (Risk Assessment)
	 •	 คณะกรรมการบริษััทไดำ้จััดำตั�งคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงเพื่่�อกำากับดำูแลและพัื่ฒนิาการบริหารความ
	 เส่�ยงให้ครอบคล่มทั�งองค์กรอย�างเป็นิระบบ	 ม่หนิ้าท่�สนิับสนิ่นิและผู้ลักดำันิให้ท่กหนิ�วยงานิม่ส�วนิร�วมในิการ
	 ประเมินิความเส่�ยงโดำยพื่่จัารณาปัจัจััยทั�งภายนิอกและภายในิองค์กร	 เพื่่�อประเมินิโอกาสจัะเกิดำ	 และผู้ลกระทบ	
	 รวมถึูงการกำาหนิดำแนิวทางการบริหารความเส่�ยงให้อยู�ในิระดำับท่�ยอมรับไดำ้	

	 •	 บริษััทฯ	ไดำ้ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนิการบริหารความเส่�ยงกับกระบวนิการการปฏิิบัติงานิ	
	 จัึงม่การกำาหนิดำบทบาท	หนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบในิการบริหารความเส่�ยง	และผูู้้รับผู้ิดำชอบ	(Risk	Owners)	รวม
	 ทั�งกำาหนิดำระดัำบความเส่�ยงท่�ยอมรับไดำ้		ตัวช่�วัดำความเส่�ยง	เพื่่�อใช้ ในิการติดำตามผู้ลการบริหารความเส่�ยง	เพื่่�อ
	 รายงานิฝ่่ายจััดำการและนิำาเสนิอต�อคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงและคณะกรรมการบริษััทตามกรอบแนิวทาง
	 บริหารความเส่�ยงท่�บริษััทฯ	กำาหนิดำ	อย�างนิ้อยไตรมาสละครั�ง	

	 •	 บริษััทฯ	กำาหนิดำกรอบคู�ม่อบริหารความเส่�ยงระบ่บทบาทหนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบของคณะกรรมการบริษััท
	 และผูู้้บริหารในิการบริหารความเส่�ยงขององค์กร		แนิวทางและเกณฑ์์ประเมินิความเส่�ยง		การจััดำประเภทความเส่�ยง
	 เกณฑ์์การจััดำลำาดัำบความสำาคัญของความเส่�ยง	และมาตรการในิการบริหารความเส่�ยง

	 •	 บริษััทฯ	กำาหนิดำแผู้นิงานิประจัำาปีท่�ม่เป้าหมายชัดำเจันิ	วัดำผู้ลไดำ้ภายใต้วิสัยทัศนิ์ท่�กำาหนิดำ	ควบคู�ไปกับการ
	 บริหารความเส่�ยง	 โดำยบริษััทฯไดำ้ระบ่/ทบทวนิและวิเคราะห์ความเส่�ยงโดำยพื่่จัารณาปัจัจััยภายในิและปัจัจััยนิอก
	 ท่�ส�งผู้ลให้เกิดำความเส่�ยงในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจั	โดำยครอบคล่มความเส่�ยงดำ้านิกลย่ทธุ์,	ดำ้านิปฏิิบัติการ,ดำ้านิการ
	 เงินิ,	ดำ้านิการปฏิิบัติตามกฎหมาย	ระเบ่ยบ	ข้อบังคับ,	ดำ้านิเทคโนิโลย่สารสนิเทศ	และดำ้านิท่จัริตคอร์รัปชั�นิโดำย
	 ม่การประเมินิ	ติดำตามผู้ลการบริหารความเส่�ยงและรายงานิต�อคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง/	คณะกรรมการ
	 ตรวจัสอบ/	คณะกรรมการบริษััทอย�างนิ้อยไตรรมาสละครั�ง

	 •	 บริษััทฯ	ไดำ้พื่่จัารณาถึูงโอกาสท่�จัะเกิดำการท่จัริต	ในิการประเมินิความเส่�ยงท่�จัะบรรล่วัตถู่ประสงค์ขององค์กร	
	 รวมทั�งบริษััทฯ	ไดำ้เข้าร�วมเป็นิสมาชิกต�อต้านิการท่จัริตคอร์รัปชันิ	ซื่ึ�งตามเกณฑ์์ประเมินิตนิเองเพื่่�อย่�นิขอใบรับ
	 รองจัาก	 IOD	กำาหนิดำให้บริษััทต้องประเมินิและระบ่กระบวนิการหลักของบริษััทท่�ม่ความเส่�ยงเกิดำการท่จัริต
	 คอร์รัปชั�นิ	และประเมินิระดำับความเส่�ยง	เพื่่�อกำาหนิดำมาตรการ/แนิวทางในิการจััดำการความเส่�ยง	โดำยเกณฑ์์ท่�ใช้
	 ในิการประเมินิความเส่�ยงเป็นิไปตามกรอบบริหารความเส่�ยงท่�บริษััทฯ	กำาหนิดำ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

ส่่วนที่่� 3 การควบคุมการปฏิิบัต้ิงาน (Control Activities)
	 •	 บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำนิโยบายและระเบ่ยบวิธุ่การปฏิิบัติงานิท่�เหมาะสมของแต�ละระบบงานิ	ท่�ครอบคล่มกิจักรรม
	 หลักของบริษััทฯ	และจััดำให้ม่การรายงานิผู้ลการดำำาเนิินิงานิอย�างสมำ�าเสมอเพื่่�อให้ฝ่่ายบริหารใช้เป็นิข้อมูลในิการ
	 ตัดำสินิใจั	และแก้ปัญหาในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัไดำ้อย�างเหมาะสม	โดำยม่การกำาหนิดำโครงสร้างการบริหารเพื่่�อแบ�งแยก
	 หนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบของแต�ละหนิ�วยงานิไว้เพื่่�อให้เกิดำการสอบทานิงานิซึื่�งกันิและกันิ	 	 ม่การกำาหนิดำขอบเขต
	 อำานิาจัหนิ้าท่�	 วงเงินิอนิ่มัติ	 และอำานิาจัดำำาเนิินิการของแต�ละระดำับเป็นิลายลักษัณ์อักษัร	 และแจั้งให้ผูู้้บริหารและ
	 พื่นิักงานิท่กระดำับรับทราบและเผู้ยแพื่ร�ผู้�านิเว็บไซื่ต์ภายในิบริษััทฯ	 เพื่่�อให้ผูู้้เก่�ยวข้องท่กฝ่่ายไดำ้รับทราบและใช้
	 เป็นิข้อมูลในิการปฏิิบัติงานิ

	 •	 บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำนิโยบายและหลักเกณฑ์์การทำารายการระหว�างกันิของบริษััทฯ	กับบ่คคลท่�เก่�ยวข้องหรือ
	 บ่คคลท่�อาจัม่ความขัดำแย้งให้เป็นิไปตามกฎระเบ่ยบของตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ	และสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับ
	 หลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	 รวมทั�งจััดำให้ม่การสอบทานิรายการดัำงกล�าวเพื่่�อให้มั�นิใจัว�าไดำ้ม่การปฏิิบัติ
	 หนิ้าท่�ตามหลักเกณฑ์์ท่�กำาหนิดำอย�างถููกต้อง

	 •	 บริษััทฯ	ไดำ้เข้าร�วมในิโครงการแนิวร�วมปฏิิบัติของภาคเอกชนิไทยในิการต�อต้านิท่จัริต	 (CAC)	ของสมาคม
	 ส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย	(IOD)	และไดำ้ผู้�านิการรับรองในิโครงการดำังกล�าวในิปี	2563	นิ่�		บริษััทฯ	ไดำ้
	 จััดำทำาและส่�อสารนิโยบาย/มาตรการต�อต้านิการท่จัริตคอร์รัปชันิให้พื่นิักงานิและบ่คคลท่�เก่�ยวข้องรับทราบและ
	 นิำาไปเป็นิแนิวทางในิการปฏิิบัติ	 	พื่ร้อมทั�งปรับปร่งกระบวนิการต�างๆ	ท่�เก่�ยวข้องเพื่่�อยกระดำับมาตรฐานิการ
	 ปฏิิบัติ	 รวมทั�งจััดำทำาโครงการ	CAC	Friend	get	Friends	 เพื่่�อแบ�งปันิความรู้ความเข้าใจัในิเรื�องมาตรการต�อ
	 ต้านิการท่จัริตต�อคู�ค้าของบริษััทฯ	

	 •	 บริษััทฯ	จัะดำำาเนิินิการตรวจัสอบหากม่กรณ่ท่�ไดำ้รับแจั้งจัากผูู้้สอบบัญช่ว�าพื่บพื่ฤติกรรมอันิควรสงสัยของ	
	 กรรมการ	ผูู้้จััดำการ	หรือบ่คคลซื่ึ�งรับผู้ิดำชอบในิการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	ไดำ้กระทำาความผู้ิดำตามท่�กำาหนิดำไว้
	 ในิพื่รบ.หลักทรัพื่ย์	(ฉับับท่�	4)	พื่.ศ.	2551	และรายงานิผู้ลการตรวจัสอบในิเบ่�องต้นิแก�สำานิักงานิคณะกรรมการ
	 หลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	และผูู้้สอบบัญช่ทราบภายในิเวลา	30	วันินัิบจัากวันิท่�ไดำ้รับแจั้งจัากผูู้้สอบบัญช่	
	 ซื่ึ�งในิปีท่�ผู้�านิมา	บริษััทฯ	ไม�ม่กรณ่ดำังกล�าว

ส่่วนที่่� 4 ระบบส่ารส่นเที่ศ และการส่ื�อส่ารข้อมูล (Information & Communication)
	 •	 บริษััทฯ	กำาหนิดำให้ม่การพัื่ฒนิาและปรับปร่งระบบสารสนิเทศและระบบข้อมูลอย�างต�อเน่ิ�องให้ครอบคล่มท่ก
	 กระบวนิการทำางานิและสนิับสนิ่นิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	 รวมทั�งจััดำทำาให้ม่ระบบการส่�อสารข้อมูลภายในิ
	 องค์กรท่�รวดำเร็วและม่ค่ณภาพื่เพื่่�อให้พื่นิักงานิท่กคนิและผูู้้เก่�ยวข้องรับทราบถูึงวัตถู่ประสงค์	ความรับผู้ิดำชอบ	
	 ความเส่�ยงและการควบค่มภายในิทำาให้เกิดำความรู้ความเข้าใจัและนิำาไปปฏิิบัติงานิไดำ้อย�างถููกต้อง	 บริษััทฯ	 ไดำ้
	 เนิ้นิยำ�าผูู้้บริหารและพื่นัิกงานิท่กระดัำบม่ความระมัดำระวังในิการใช้ข้อมูลสารสนิเทศ	 ตามท่�กำาหนิดำไว้ ในิ
	 จัรรยาบรรณของบริษััทฯ	 และนิโยบายการรักษัาความปลอดำภัยของข้อมูลและสารสนิเทศให้ท่กคนิปฏิิบัติตาม
	 อย�างเคร�งครัดำ	นิอกจัากนิ่�	บริษััทฯ	ไดำ้ม่การทบทวนิและปรับปร่งระบบเทคโนิโลย่สารสนิเทศและระบบงานิต�างๆ	และ
	 กำาหนิดำมาตรการเพื่่�อรองรับกรณ่เกิดำเหต่ฉั่กเฉิันิ	 ซื่ึ�งทำาให้พื่นิักงานิไม�สามารถูปฏิิบัติงานิท่�สำานิักงานิไดำ้
	 (Business	Continuity		and	Recovery	Plan)	

	 •	 บริษััทฯ	ม่กระบวนิการส่�อสารนิโยบาย	ประกาศต�าง	 ๆ	 ข้อมูลข�าวสารภายในิองค์กรหลากหลายช�องทาง	
	 ไดำ้แก�	Email,	ส่�อดำิจัิตอล	จัอLED	ประมวลภาพื่การจััดำกิจักรรม	สวัสดำิการท่�พื่นิักงานิควรทราบ,	ระบบ	My	Origin,
	 ไลนิ์กล่�มส่�อสารองค์กร	รวมทั�งช�องทางผู้�านิ	Social	Media	ต�าง	ๆ	 เช�นิ	Facebook	บริษััทฯ	 เพื่่�อให้พื่นิักงานิ
	 ท่กคนิสามารถูเข้าถึูงข้อมูลข�าวสารไดำ้ง�าย	ทั�วถูึง	และรวดำเร็ว

	 •	 บริษััทฯ	 จััดำให้ม่ช�องทางในิการแจั้งเบาะแส	 โดำยบ่คคลทั�วไป	 รวมถูึงพื่นิักงานิภายในิบริษััทฯ	 สามารถูแจั้ง
	 เบาะแส	หรือข้อร้องเรียนิ	เก่�ยวกับการกระทำาผู้ิดำกฎหมาย	จัรรยาบรรณรวมถูึงการฉั้อฉัลหรือการท่จัริตภายในิ
	 ไดำ้ผู้�านิทางเว็บไซื่ต์บริษััท	หรือทางไปรษัณ่ย์	โดำยข้อความจัะถููกส�งตรงให้ประธุานิคณะกรรมการตรวจัสอบ

	 •	 บริษััทฯ	จััดำเก็บมาตรฐานิปฏิิบัติงานิ	(SOP)	,	คู�ม่อปฏิิบัติงานิ	(WI),	แบบฟัอร์มท่�ใช้ภายในิในิระบบ	My	Origin	
	 โดำยจัะแยกข้อมูลออกแต�ละหนิ�วยงานิ	 เพื่่�อให้พื่นิักงานิท่�เก่�ยวข้องสามารถูเข้าถูึง	 หนิ�วยงานิดำ้านิเทคโนิโลย่ของ
	 บริษััทฯ	ม่การสอบทานิ	และกำาหนิดำสิทธุิการเข้าถูึงข้อมูลระบบงานิต�างๆ	ของบริษััทฯ	และม่การยกเลิก/ระงับสิทธุิ
	 การเข้าถึูงระบบเม่�อพื่นิักงานิลาออก

	 •	 บริษััทฯ	ไดำ้อำานิวยความสะดำวกให้กับบ่คคลภายนิอกสามารถูส่�อสารถูึงผู้ลกระทบท่�อาจัเกิดำขึ�นิกับองค์กร
	 หรือข้อแนิะนิำาเก่�ยวกับผู้ลิตภัณฑ์์	และงานิบริการเพื่่�อนิำาไปสู�การพัื่ฒนิาให้เกิดำนิวัตกรรมใหม�	โดำยการแจั้งผู้�านิ
	 หนิ�วยงานิ	Call	Center	ท่�หมายเลข	020-300-000	ซื่ึ�งจัะประสานิงานิแก้ไขปญัหาร�วมกบัผูู้ร้บัผู้ดิำชอบ	นิอกจัากนิั�นิ
	 บริษััทฯ	ไดำ้จััดำให้ม่ช�องทางการส่�อสารพื่่เศษั	(Whistleblower)	สำาหรับผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยเพื่่�อแจั้งเบาะแสเก่�ยวกับการ
	 ฉั้อฉัลหรือท่จัริตผู้�านิเว็บไซื่ต์	(www.origin.co.th)	หรือ	ผู้�านิทางจัดำหมายมายังคณะกรรมการตรวจัสอบหรือ
	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	ชั�นิ	20	อาคารภิรัช	ทาวเวอร์	แอท	
	 ไบเทค	เลขท่�	4345	ถูนินิส่ขุมวิท	แขวงบางนิา	เขตบางนิา	กร่งเทพื่มหานิคร	10260
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

ส่่วนที่่� 5 ระบบการต้ิดำต้าม (Monitoring Activities)
	 •	 ในิปี	2563	บริษััทฯ	ม่การประช่มคณะกรรมการบริษััทจัำานิวนิ	8	ครั�ง	และม่การประช่มผูู้้บริหาร	(Executive	
	 Meeting)	เป็นิประจัำาท่กสัปดำาห์	เพื่่�อพื่่จัารณาและติดำตามผู้ลการดำำาเนิินิงานิตามแผู้นิงานิให้เป็นิไปตามเป้าหมาย
	 ท่�กำาหนิดำไว้
	 	 นิอกจัากนิ่�	บริษััทฯ	จััดำให้คณะกรรมการบริษััท	และคณะกรรมการกรรมการช่ดำย�อยม่การประเมินิการปฏิิบัติ
	 งานิดำ้วยตนิเองโดำยใช้แบบประเมินิของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	ทั�งนิ่�เพื่่�อนิำาผู้ลประเมินิมาใช้ ในิการ
	 ปรับปร่ง/ยกระดำับการดำำาเนิินิงานิของคณะกรรมการท่กช่ดำให้ดำ่ยิ�งๆ	ขึ�นิ

	 •	 บริษััทฯ	 จััดำให้ม่กระบวนิการติดำตามการปฏิิบัติตามจัริยธุรรมธุ่รกิจัและข้อกำาหนิดำห้ามฝ่่ายบริหารและ
	 พื่นิักงานิปฏิิบัติตนิในิลักษัณะท่�อาจัก�อให้เกิดำความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์	ไดำ้แก�	กำาหนิดำให้แต�ละส�วนิงานิติดำตาม
	 การปฏิิบัติและรายงานิผูู้้บังคับบัญชา	 ม่หนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิขึ�นิตรงต�อคณะกรรมการตรวจัสอบการ
	 ปฏิิบัติงานิของหนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิ	เป็นิอิสระจัากฝ่่ายบริหาร	ทำาหนิ้าท่�ตรวจัสอบและติดำตามการปฏิิบัติ
	 งานิของหนิ�วยงานิต�าง	ๆ 	ให้สอดำคล้องกับหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	จัรรยาบรรณและระเบ่ยบ/แนิวทางปฏิิบัติ
	 ท่�บริษััทฯ	ไดำ้กำาหนิดำไว้	โดำยในิแต�ละหนิ�วยงานิผูู้้บังคับบัญชาจัะต้องกำากับดำูแล	ควบค่มผูู้้ ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิิบัติ
	 งานิเป็นิไปตามข้อกำาหนิดำ	หนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิจัะปฏิิบัติหนิ้าท่�สอบทานิ/ตรวจัสอบการปฏิิบัติงานิของ
	 หนิ�วยงานิต�างๆ	เพื่่�อประเมินิระบบการควบค่มภายในิเพื่่�อให้มั�นิใจัว�าระบบการควบค่มภายในิท่�กำาหนิดำไว้เพื่ียงพื่อ
	 และเหมาะสม	และรายงานิผู้ลการตรวจัสอบ	ข้อเสนิอแนิะและแนิวทางดำำาเนิินิการแก้ ไข	กำาหนิดำระยะเวลาดำำาเนิินิการ
	 แล้วเสร็จัเพื่่�อใช้ ในิการติดำตามความค่บหนิ้าการแก้ ไข/ปรับปร่งของฝ่่ายบริหาร	 ซึื่�งรายงานิดำังกล�าวหนิ�วยงานิ
	 ตรวจัสอบภายในิจัะสร่ปและนิำาเสนิอต�อคณะกรรมการตรวจัสอบและคณะกรรมการบริษััทในิแต�ละไตรมาส	

	 •	 	คณะกรรมการตรวจัสอบม่อำานิาจัในิการพื่่จัารณาแต�งตั�ง	ถูอดำถูอนิและโยกย้ายหัวหนิ้าตรวจัสอบภายในิ	
	 รวมทั�งพื่่จัารณาอนิ่มัติแผู้นิงานิการตรวจัสอบภายในิ		ดำูแล	ให้คำาแนิะนิำาและสนิับสน่ินิให้การปฏิิบัติงานิตรวจัสอบ
	 ภายในิใหเ้ปน็ิไปอย�างมป่ระสทิธิุภาพื่	มค่วามอิสระในิการปฏิิบตัหินิา้ท่�		มท่รัพื่ยากรท่�จัำาเปน็ิอย�างเพื่ยีงพื่อเหมาะสม
	 นิอกจัากนิ่�คณะกรรมการตรวจัสอบสามารถูจััดำจั้างผูู้้เช่�ยวชาญเฉัพื่าะดำ้านิ	เช�นิ	ดำ้านิบัญช่การเงินิ	มาให้ความ
	 เห็นิประกอบการพื่จ่ัารณา	หรอืมาช�วยงานิตรวจัสอบไดำต้ามท่�คณะกรรมการตรวจัสอบเห็นิว�าจัำาเปน็ิ	โดำยบรษัิัทฯ	
	 รับผู้ิดำชอบค�าใช้จั�ายท่�เกิดำขึ�นิ

	 	 ในิการประช่มคณะกรรมการตรวจัสอบครั�งท่�	7/2563	วันิท่�	24	ธุันิวาคม	2563	คณะกรรมการตรวจัสอบ
	 ไดำ้พื่่จัารณาแต�งตั�ง	นิางสาวพื่ีรภา	เปี�ยมอ่ดำมส่ข	เป็นิผูู้้จััดำการตรวจัสอบภายในิของบริษััทฯ	โดำยม่ความเห็นิว�า
	 เป็นิผูู้้ม่ค่ณสมบัติและค่ณว่ฒิเหมาะสม	 โดำยม่ความรู้	 ทักษัะความสามารถูและประสบการณ์ในิงานิตรวจัสอบ
	 ภายในิไม�นิ้อยกว�า	8	ปีรวมทั�ง	ผู้�านิการอบรม	IT	Audit	for	Non	IT	Auditor	(สตท.)	หลักสูตรว่ฒิบัตรผูู้้ตรวจั
	 สอบภายในิของสมาคมผูู้้ตรวจัสอบภายในิแห�งประเทศไทย	(CPIAT)		หลักสูตรวิชาว�าความ	(สภาทนิายความ)

	 (รายละเอ่ยดำตามเอกสารแนิบ	3)	และม่ความเข้าใจัในิกิจักรรมการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	ทั�งนิ่�การพื่่จัารณาและ
	 อนิ่มัติ	 แต�งตั�ง	 ถูอดำถูอนิ	 โยกย้ายหัวหนิ้าตรวจัสอบภายในิของบริษััทฯ	 จัะต้องผู้�านิการพื่่จัารณาจัากคณะ
	 กรรมการตรวจัสอบ	ตามท่�กำาหนิดำไว้ ในิกฎบัตรคณะกรรมการตรวจัสอบ	ข้อ	6.2.2(2)

	 	 นิอกจัากน่ิ�	เพื่่�อให้การปฏิิบัติงานิตรวจัสอบภายในิเป็นิไปอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	ครอบคล่มกิจักรรมทางธุ่รกิจั
	 ท่�สำาคัญ	ในิการประช่มคณะกรรมการตรวจัสอบ	ครั�งท่�	6/	2563	วันิท่�	12	พื่ฤศจัิกายนิ	2563	คณะกรรมการ
	 ตรวจัสอบไดำ้ม่พื่่จัารณาเห็นิชอบให้ม่การใช้บริการหนิ�วยงานิภายนิอก	(Internal	Audit	Outsource)	โดำยจััดำจั้าง	
	 บริษััท	ไอ.เอ.พื่ี.อินิเทอร์นิอล	ออดำิท	จัำากัดำ	(โดำยนิายวัฒนิา	จัันิทร์นิาคินิ	)	ซื่ึ�งคณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้พื่่จัารณา
	 เห็นิว�า	เป็นิผูู้้เช่�ยวชาญในิการตรวจัสอบภายในิ	ม่ความเป็นิอิสระ	ม่ประสบการณ์ทางดำ้านิการตรวจัสอบภายในิ
	 ในิธุ่รกิจั/อ่ตสาหกรรมท่�ม่ลักษัณะเดำ่ยวกับบริษััทฯ	ในิการปฏิิบัติงานิตรวจัสอบภายในิ	เพื่่�อสอบทานิความเพื่ียง
	 พื่อของระบบการควบค่มภายในิและตรวจัสอบการปฏิิบัติงานิในิกระบวนิการปฏิิบัติงานิท่�สำาคัญของบริษััทฯ	
	 จัำานิวนิ	3	กระบวนิการ	ดำังนิ่�	
	 	 1)	กระบวนิการบริหารงานิขายและการตลาดำ
	 	 2)	กระบวนิการบริหารงานิบ่คคล	และระบบค�าจั้าง
	 	 3)	 กระบวนิการทางการบัญช่และการเงินิ	ทั�งนิ่�เพื่่�อให้ ไดำ้ม่มมองจัากผูู้้ตรวจัสอบภายในิซื่ึ�งเป็นิผูู้้เช่�ยวชาญ
	 	 ภายนิอกและนิำาข้อเสนิอแนิะท่�ไดำ้มาปรับปร่งแก้ ไข

	 •	 คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้พื่่จัารณา	คัดำเล่อก	เสนิอแต�งตั�งผูู้้สอบบัญช่ภายนิอก	และพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ
	 ต�อคณะกรรมการบริษััท	โดำยพื่่จัารณาความเป็นิอิสระของผูู้้สอบบัญช่	(โดำยเฉัพื่าะในิเรื�องความสัมพัื่นิธุ์ระหว�าง
	 บริษััท/บริษััทย�อยกับสำานิักงานิสอบบัญช่	 และการให้บริการอ่�นิ	 นิอกเหนิ่อจัากการสอบบัญช่)	 ทักษัะความ
	 เช่�ยวชาญในิวิชาช่พื่	ความเข้าใจัและประสบการณ์เก่�ยวกับธุ่รกิจัของบริษััทฯ		สามารถูให้คำาแนิะนิำาท่�เป็นิประโยชนิ์
	 และปฏิิบัติจัริงไดำ้

	 	 ในิการประช่มคณะกรรมการตรวจัสอบครั�งท่�	7/2563	วันิท่�	24	ธุันิวาคม	2563	คณะกรรมการตรวจัสอบ
	 ไดำ้พื่่จัารณาคัดำเล่อกผูู้้สอบบัญช่	 และพื่่จัารณาค�าสอบบัญช่ประจัำาปี	 2564	 โดำยคณะกรรมการตรวจัสอบเห็นิ
	 สมควรคัดำเลอ่กนิายเตมิพื่งษั	์โอปนิพื่นัิธุ่	์บรษัิัทสำานิกังานิ	อว่าย	จัำากดัำ	ดำว้ยค�าสอบบญัช	่เปน็ิจัำานิวนิ	2.05	ลา้นิบาท
	 เท�ากับค�าสอบบัญช่ประจัำาปี	2563	โดำยคณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้พื่่จัารณาว�า	เป็นิสำานิักงานิสอบบัญช่ชั�นินิำา
	 ความเช่�อถู่อไดำ้	การปฏิิบัติงานิเป็นิไปอย�างม่มาตรฐานิ	ม่ความอิสระ	ไม�ม่ความสัมพื่ันิธุ์กับบริษััทฯ	และบริษััทย�อย
	 และ/หรือความขัดำแย้งทางดำ้านิผู้ลประโยชนิ์	ม่ความเข้าใจัธุ่รกิจัเป็นิอย�างดำ่	รวมถูึงให้คำาแนิะนิำาท่�เป็นิประโยชนิ์แก�
	 บริษััทฯ	 จัึงไดำ้นิำาเสนิอต�อคณะกรรมการบริษััทและท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิไดำ้อนิ่มัติการแต�งตั�งให้เป็นิผูู้้สอบบัญช่ของ
	 บริษััทฯประจัำาปี	2564	แล้ว
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ส่รุปความเหุ้็นของคณะกรรมการบริษัที่เก่�ยวกับระบบการควบคุมภายใน
	 ในิการประช่มคณะกรรมการครั�งท่�	8/63	เม่�อวันิท่�	24	ธุันิวาคม	2563	โดำยม่กรรมการตรวจัสอบทั�ง	3	ท�านิเข้า
ร�วมประช่มดำ้วย	คณะกรรมการบริษััทไดำ้พื่่จัารณาอนิ่มัติการประเมินิระบบการควบค่มภายในิดำ้านิต�างๆ	5	องค์ประกอบ	ค่อ	สภาพื่แวดำล้อมการควบค่ม	การประเมินิความเส่�ยง	การควบค่มการปฏิิบัติงานิ	ระบบสารสนิเทศและ	การส่�อสาร
ข้อมูล	และระบบการติดำตามของบริษััทฯ	และบริษััทย�อยตามแบบประเมินิความเพื่ียงพื่อของระบบการควบค่มภายในิของสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์	(ก.ล.ต.)	คณะกรรมการเห็นิว�า	ระบบการควบค่มภายในิ
ของบริษััทฯ	และบริษััทย�อยม่ความเพื่ียงพื่อและเหมาะสม	รวมทั�งไดำ้จััดำให้ม่ระบบควบค่มภายในิให้สามารถูป้องกันิทรัพื่ย์สินิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อยจัากการท่�กรรมการหรือผูู้้บริหารนิำาไปใช้โดำยมิชอบหรือโดำยไม�ม่อำานิาจั	รวมถูึงการทำา
ธุ่รกรรมกับบ่คคลท่�อาจัม่ความขัดำแย้งและบ่คคลท่�เก่�ยวโยงกันิ	สำาหรับการควบค่มภายในิในิหัวข้ออ่�นิ	คณะกรรมการเห็นิว�าจัากการประเมินิระบบการควบค่มภายในิขององค์ประกอบทั�ง	5ดำ้านิ	โดำยรวมบริษััทฯ	ม่การควบค่มภายในิท่�เพื่ียง
พื่อและการปฏิิบัติงานิส�วนิใหญ�เป็นิไปตามระบบการควบค่มภายในิท่ดำ่	เว้นิแต�ม่บางเรื�องท่�ต้องปรับปร่งเพื่่�มเติมเพื่่�อให้ม่ประสิทธุิภาพื่มากขึ�นิ	ซื่ึ�งคณะกรรมการไดำ้ ให้ข้อแนิะนิำาและหารือร�วมกับฝ่่ายจััดำการเพื่่�อปรับปร่งเพื่่�มเติม	รวมทั�งจััดำให้
ม่การติดำตามการดำำาเนิินิการเพื่่�อให้เป็นิไปในิแนิวทางท่�กำาหนิดำ	

	 นิอกจัากนิ่�	ผูู้้สอบบัญช่ของบริษััท	ค่อ	บริษััท	สำานิักงานิอ่วาย	จัำากัดำ	เป็นิผูู้้ตรวจัสอบงบการเงินิ	รายไตรมาสและประจัำาปี	2563ไม�ไดำ้ม่ความเห็นิในิรายงานิการสอบบัญช่ว�า	บริษััทและบริษััทย�อยม่ข้อบกพื่ร�องเก่�ยวกับระบบการควบค่ม
ภายในิแต�อย�างใดำ	ซื่ึ�งสอดำคล้องกับความเห็นิของคณะกรรมการบริษััท	

	 จัากการประเมินิองค์ประกอบการควบค่มภายในิท่กดำ้านิตามท่�กล�าวมาข้างต้นิ	คณะกรรมการม่ความเห็นิว�าระบบการควบค่มภายในิของบริษััทฯ	ม่ความเหมาะสมเพื่ียงพื่อและม่ประสิทธุิภาพื่	ประสิทธุิผู้ลต�อการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบ
ริษััทฯ	 เป็นิไปตามกฎหมาย	ระเบ่ยบ	 ข้อบังคับท่�เก่�ยวข้อง	ตลอดำจันิม่การดูำแลรักษัาทรัพื่ย์สินิและใช้ทรัพื่ยากรอย�างค่้มค�า	 รวมถึูงม่การควบค่มการทำาธุ่รกรรมกับบ่คคลท่�อาจัม่ความขัดำแย้งและบ่คคลท่�เก่�ยวโยงกันิให้เป็นิไปเพื่่�อประโยชนิ์
สูงส่ดำแก�บริษััทฯ	 และเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์ท่�ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทโดำยสอดำคล้องกับแนิวทางท่�ตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	 (ตลท.)	 และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์(ก.ล.ต.)กำาหนิดำ	ซื่ึ�งผู้ลจัาก
การดำำาเนิินิการดัำงกล�าวทำาให้ปีนิ่�บริษััทฯ	ไดำ้รับคะแนินิประเมินิ	CG 5 ดำาว หุ้รือ”ระดัำบดำ่เลิศ”
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9.2 รายการระหุ้ว่างกัน
	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	เรียกว�า	“บริษััทฯ”	บริษััทฯและบริษััทย�อย	รวมเรียกว�า	“กล่�มบริษััท”	ม่รายการระหว�างกันิกับบ่คคลหรือกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ	ซึื่�งรายการระหว�างกันิดำังกล�าวเป็นิไปตามเงื�อนิไขทางการค้า
ทั�วไป	และรายการระหว�างกันิไดำ้กระทำาอย�างย่ติธุรรม	ตามราคาตลาดำ	และเป็นิไปตามปกติธุ่รกิจัการค้า	และเกณฑ์์ตามท่�ตกลงกันิระหว�างกล่�มบริษััท	กับบ่คคลหรือกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ	ซึื่�งเป็นิไปตามปกติของธุ่รกิจั	โดำยสามารถูสร่ปไดำ้ดำังนิ่�	
(โปรดำพื่่จัารณาในิหมายเหต่ประกอบงบการเงินิเพื่่�มเติม)

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

1.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	
จัำากัดำ

•		บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ
พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	(บริษััทฯ)	ถู่อห่้นิ
บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•		ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-	นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม
			-	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ

1.รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ
-	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
-	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
-	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ
-	นิางสาวเรืองรัตนิ์	ศรีเบญจัพื่ลางกูร

1.2	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากกรรมการ	และผูู้้บริหาร
-	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ
-	นิายส่คม	อ่�ยวิรัตนิ์
-	นิางสาวเรืองรัตนิ์	ศรีเบญจัพื่ลางกูร
-	นิางสาวส่วัชรี	ตัณฑ์ประศาสนิ์

1.3	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

-
-

1,587.97
1,628.16
3,216.13

920.00
66.70
71.60
71.60

1,129.90

16,035.88

19.25

4,600.00
1,840.00

-
-

6,440.00 

47.90
-
-
-

47.90

7,620.00

-

1,790.00
				-
-
-

1,790.00

-
-
-
-
-

14,426.30

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กรรมการและผูู้บ้รหิารระดำบัสูงของกล่�มบรษัิัท	
ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อขายและโอนิกรรมสิทธ์ิุห้อง
ช่ดำ	 จัำานิวนิ	 2	 ห้อง	 คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	
3.22	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทไดำ้รับเงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า
จัากกรรมการ	จัำานิวนิ	1.13		ล้านิบาท	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�า
นิายหน้ิาอสังหารมิทรพัื่ย์เป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	
16.04	ล้านิบาท	เพื่ิ�มขึ�นิ	จัากปี	2562	จัำานิวนิ	
8.42	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล	

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

1.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	
จัำากัดำ	(ต�อ)

3.รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
-	ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
-	กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
-	ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
-	ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-	 ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-	 ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-	 รับชำาระในิระหว�างปี
			-	 ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.3	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯ	คำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-	 ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-	 เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-	 ลดำลงระหว�างงวดำ
			-	 ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

•	กล่�มบริษััทคำ�าประกันิให้บริษััทฯ
			-	 ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-	 เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-	 ลดำลงระหว�างงวดำ
			-	 ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

524,305.39		
1,242,951.82

			-
1,767,257.21

40,941.22

5,682.61
40,941.22

	(40,355.38)
6,268.45

60,000.00
172,332.00
	(60,000.00)
172,332.00

545,500.00
832,000.00

	(345,500.00)
1,032,000.00

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

2,097,730.00
60,000.00

(2,097,730.00)
60,000.00

400,000.00
145,500.00

-
545,500.00

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

2,624,730.00
168,000.00
(695,000.00)

2,097,730.00

-
400,000.00

-
400,000.00

•	 บริษััทฯ	 ไดำ้ ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�กล่�ม
บริษััทสำาหรับปีบัญช่สิ�นิส่ดำ	 31	ธุ.ค.	 2563	
ม่ยอดำเงินิให้กู้ย่มคงเหล่อต้นิงวดำเป็นิจัำานิวนิ	
524.31	 ล้านิบาท	 ไดำ้ ให้เงินิกู้ย่มเพ่ื่�มเติม
ระหว�างงวดำจัำานิวนิ	1,242.95	ล้านิบาท	โดำย
ม่ยอดำเงินิให้กู้ย่มคงเหล่อปลายงวดำจัำานิวนิ	
1,767.26	ล้านิบาท	ทั�งนิ่�บริษััทฯ	ม่การคิดำ
ดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	4.3	–	5.5	ต�อปี	ซื่ึ�ง
เป็นิอ้ตราท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้
ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ

•	สำาหรับปีบญัช	่สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	บรษิัทัฯ	
มด่ำอกเบ่�ยรบั	จัำานิวนิ	40.94	ล้านิบาท	และมด่ำ
อกเบ่�ยค้างรับ	จัำานิวนิ	6.27	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไดำ้คำ�าประกันิการกู้ย่มให้กับกล่�ม
บริษััท	 โดำยม่ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ	 จัำานิวนิ	
60.00	 ล้านิบาท	 ในิระหว�างงวดำม่การคำ�า
ประกันิเพื่่�มขึ�นิ	จัำานิวนิ	172.33	ล้านิบาท	และ
ลดำลง	จัำานิวนิ	60.00	ล้านิบาท	ทำาให้ม่ยอดำ
การคำ�าประกันิคงเหล่อปลายงวดำ	 จัำานิวนิ	
172.33	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทคำ�าประกันิให้บริษััทฯ	 ในิวงเงินิ	
1,032.00	ล้านิบาท	กล่�มบริษััทไดำ้คำ�าประกันิ
การกู้ย่มให้บริษััทฯ	 โดำยม่ยอดำคงเหล่อต้นิ
งวดำจัำานิวนิ	545.50	ล้านิบาท	และในิระหว�าง
งวดำคำ�าประกนัิเพื่่�มอก่จัำานิวนิ		1,350.00	ลา้นิ
บาท	และลดำลงระหว�างงวดำ	345.50	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท

•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิกล่�มบริษััทไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

2.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	สาทร	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่าร์ค	
ลักชัวรี�	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	ออริจัิ�นิ	
สาทร	จัำากัดำ	ร้อยละ	61

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์

1.รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ
-	ค่ณส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
-	ค่ณลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่
-	ค่ณนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์

1.2	รายไดำ้ไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้า
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3.รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯ	คำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-	 ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-	 เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-	 ลดำลงระหว�างงวดำ
			-	 ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

4.รายการรับความช�วยเหล่อทางการเงินิ
4.1	เงินิกู้ย่มจัากบริษััทย�อย
			-					ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-					กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-					ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-					ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

4.2	ดำอกเบ่�ยจั�ายและดำอกเบ่�ยค้างจั�าย
•	ดำอกเบ่�ยจั�าย
•	ดำอกเบ่�ยค้างจั�าย
			-				ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-				ดำอกเบ่�ยจั�ายระหว�างงวดำ
			-				จั�ายชำาระในิระหว�างปี
			-				ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

-
-

5,131.91
5,131.91

-

19.25

-
-
-
-

-
204,000.00
(119,00.00)
85,000.00  

2,179.23

-
2,179.23
(2,158.27)

20.96

4,783.33
4,548.97

-
9,332.30

40,817.40

-

1,285,000.00
-

(1,285,000.00)
0.00

-
-
-

 -

-

-
-
-

 -

-
-
-
-

43,231.60

-

-
1,285,000.00

-
1,285,000.00

-
-
-

 -

-

-
-
-

 -

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กรรมการและผูู้บ้รหิารระดำบัสูงของกล่�มบรษัิัท	
ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อขายและโอนิกรรมสิทธ์ิุห้อง
ช่ดำ	 จัำานิวนิ	 1	 ห้อง	 คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	
5.13	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไม�ม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ
ค�านิายหนิ้าอสังหาริมทรัพื่ย์

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไม�ม่การคำ�าประกันิการกู้ย่มให้กล่�ม
บริษััท

•	 บริษััทฯ	 ไดำ้ กู้ย่มเงินิระยะสั�นิ	 จัากกล่�ม
บริษััท	 สำาหรับงวดำปีบัญช่	 สิ�นิส่ดำ	 31	 ธุ.ค.	
2563	 จัำานิวนิ	 85.00	ล้านิบาท	ทั�งนิ่�ม่การ
คิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	4.5	ต�อปี	ซื่ึ�งเป็นิ
อัตราท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้ย่ม
เฉัล่�ยของบริษััทย�อย

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บรษัิัทฯมด่ำอกเบ่�ยจั�าย	จัำานิวนิ	2.18	ลา้นิบาท	
และมด่ำอกเบ่�ยค้างจั�าย	จัำานิวนิ	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่น้ิไม�เกนิิกว�ารอ้ยละ	10	
ถู่อเป็นิรายการท่�ได้ำรับยกเว้นิการปฏิิบัติ
ตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่น้ิไม�เกนิิกว�ารอ้ยละ	10	
ถู่อเป็นิรายการท่�ได้ำรับยกเว้นิการปฏิิบัติ
ตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

3.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไพื่รม์	จัำากัดำ •		บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
แคปปิตอล	พื่ระราม	9	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิ
บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไพื่รม์	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-	นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม
			-	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากกรรมการ	และผูู้้บริหาร
				-	นิางสาวพื่นิิตาภรณ์	วงษั์ประกอบ
				-	นิายกิตติชัย	อัศวเกศมรกต
				-	นิายรัฐพื่ล	เตชะเลิศสิริมงคล
				-	นิายมานิิต	ทรัพื่ย์เพื่่�ม

1.2	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขายอ
สังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิของกล่�มบริษััท
3.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
-	ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
-	กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
-	ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
-	ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

5.00
5.00
5.00
5.00

20.00

-

19.25

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

10,135.60

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

15,294.27

-

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

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทได้ำรับเงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหน้ิา
จัากกรรมการ	จัำานิวนิ	0.02	ล้านิบาท	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไม�ม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ
ค�านิายหนิ้าอสังหาริมทรัพื่ย์

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	 ไม�ม่เงินิให้กู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�บริษััท
ย�อย

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ไม�ม่ดำอกเบ่�ยรับ	และดำอกเบ่�ยค้างรับ

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่น้ิไม�เกนิิกว�ารอ้ยละ	10	
ถู่อเป็นิรายการท่�ได้ำรับยกเว้นิการปฏิิบัติ
ตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

4.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	อ่อ่ซื่่	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ
ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท		ออริจัิ�นิ	
อ่อ่ซื่่	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
		-	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
		-	นิายอร่ช	ช�างทอง
		-	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
		-	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
		-	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
		-	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3,023.36

19.25

129,985.45	
37,000.00		

		(26,829.60)
140,155.85

6.177.99

61.55
6,177.99

	(5,727.68)
511.86

-

-

137,500.00
		248,874.05
		(256,388.60)

129,985.45  

7,178.09

444.52
7,178.09
(7,561.06)

61.55

638.31

-

69,840.00
218,461.48
(150,801.48)
137.500.00

3,426.46

1,440.49
3,426.46
(4,422.43)

444.52

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ		31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหารมิทรพัื่ย์เป็นิจัำานิวนิเงินิ
รวม	3.02	ล้านิบาท	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	บริษััทฯ	 ไดำ้ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�บริษััท
ย�อย	ในิปี	2563	ม่ยอดำเงินิให้กู้ย่มคงเหล่อต้นิ
งวดำเป็นิจัำานิวนิ	129.99	ล้านิบาท	ไดำ้ให้เงินิกู้
ย่มเพื่่�มเติมระหว�างงวดำจัำานิวนิ	37.00	 ล้านิ
บาท	และไดำ้ม่การชำาระค่นิระหว�างงวดำจัำานิวนิ	
26.83	 ล้านิบาท	 จัึงทำาให้	ณ	 วันิสิ�นิงวดำม่
ยอดำคงเหล่อ	จัำานิวนิ	140.16	ล้านิบาท	ทั�ง
นิ่�บริษััทฯ	 ม่การคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	
4.3	–	5.5	ต�อปี	ซื่ึ�งเป็นิอ้ตราท่�เท่ยบเค่ยงกับ
อัตราต้นิท่นิเงินิกู้ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ

•	สำาหรบัปีบญัชสิ่�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	บรษัิัทฯ
ม่ดำอกเบ่�ยรับ	จัำานิวนิ	6.18	ล้านิบาท	และม่ดำ
อกเบ่�ยค้างรับ	จัำานิวนิ	0.51	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�กล่�ม
บริษััท	 ไม�ได้ำใช้งานิแก�กล่�มบริษััท	 อัตราค�า
เช�าตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่น้ิไม�เกนิิกว�ารอ้ยละ	10	
ถู่อเป็นิรายการท่�ได้ำรับยกเว้นิการปฏิิบัติ
ตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

4.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	อ่อ่ซื่่	จัำากัดำ	
(ต�อ)

3.3	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	กล่�มบริษััทคำ�าประกันิให้บริษััทฯ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

•	บริษััทฯ	คำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

-
832.00

-
832.00

441,300.00
461,600.00

-
902,900.00

105.00
-

(105.00)
-

-
441,300.00

-
441,300.00

-
105.00

-
105.00

-
-
-
-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทได้ำคำ�าประกันิการกู้ย่มให้บริษััทฯ	
วงเงินิ	832.00	ล้านิบาท

•	 สำาหรับงวดำงวดำปี	 สิ�นิส่ดำ	 31	 ธุ.ค.	 2563	
บริษััทฯไดำ้คำ�าประกันิการกู้ย่มให้	 กล่�มบริษััท	
วงเงินิรวม	902.90	ล้านิบาท

5.	บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท
ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 ถู่อห่้นิ
บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-	นิายนิิวัติ		ลม่นิพื่ันิธุ์
			-	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส
			-	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-	นิางศ่ภลักษัณ์	จัันิทร์พื่่ทักษั์
			-	นิางสาวไตรทิพื่ย์	ศิวะกฤษัณ์ก่ล
			-	นิายวิจัารย์	สิมาฉัายา
			-	นิายดำลชัย	บ่ณยะรัตเวช	

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

8,504.12

19.25

4,578.00

-

7,028.00

-

•	 สำาหรับงวดำปีบัญช่สิ�นิส่ดำ	 31	ธุ.ค.	 2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	8.50	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	2562	
จัำานิวนิ	3.93	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติในิการขายบ้านิ
แนิวราบในิราคาปกติเท่ยบเค่ยงไดำ้กับ
ลูกค้าทั�วไป
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�กล่�ม
บริษััท	 ไม�ได้ำใช้งานิแก�บริษััทฯ	 อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

5.	บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ	(ต�อ) 3.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.3	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯ	คำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

•	ตั�วสัญญาใช้เงินิท่�อาวัลโดำยธุนิาคารในินิามของกล่�ม
บริษััทเพื่่�อคำ�าประกันิจั�ายชำาระซื่่�อท่�ดำินิ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

2,141,919.59	
778,113.23
(30,663.46)

2,889,369.37  

110,395.54

21,542.13
110,395.54	
(121,615.93)

10,321.74

335,000.00
-

	(307,000.51)
27,999.49

-
98,560.00

-
98,560.00

632,835.63		
1,675,233.61		
(166,149.65)

2,141,919.59  

	 61,235.17

17,765.50
61,235.17	
(57,458.54)
21,542.13

335,000.00
-
-

335,000.00

-
-
-

0.00

195,000.00
728,679.75
(290,844.11)
632,835.64

 
21,746.59

2,961.99
21,746.59
(6,943.08)
17,765.50

335,000.00
-
-

335,000.00

-
-
-

0.00

•	บริษััทฯ	 ไดำ้ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�บริษััท
ย�อย	ในิปี	2563	ม่ยอดำเงินิให้กู้ย่มคงเหล่อต้นิ
งวดำเป็นิจัำานิวนิ	2,141.92	ล้านิบาท	ไดำ้ให้เงินิ
กู้ย่มเพื่่�มเตมิระหว�างงวดำจัำานิวนิ	778.11	ลา้นิ
บาท	 และม่ยอดำเงินิให้กู้ย่มคงเหล่อปลายงวดำ
เป็นิจัำานิวนิ	2,889.37	ล้านิบาท	ทั�งนิ่�บริษััทฯ
มก่ารคิดำดำอกเบ่�ยในิอตัราร้อยละ						4.3	–	5.5	
ต�อป	ีซื่ึ�งเป็นิอต้ราท่�เทย่บเค่ยงกบัอตัราตน้ิทน่ิ
เงินิกู้ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่ดำอกเบ่�ยรับ	จัำานิวนิ	110.40	ล้านิ
บาท	 และม่ดำอกเบ่�ยค้างรับ	 จัำานิวนิ	 10.32	
ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ม่ยอดำคำ�าประกันิการกู้ย่มแก�กล่�ม
บริษััทจัำานิวนิ	28.00	 ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	
2562	จัำานิวนิ	307.00	ล้านิบาท	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ม่ยอดำคำ�าประกันิตั�วสัญญาใช้เงินิ
ท่�อาวัลโดำยธุนิาคารในินิามของกล่�มบริษััท
เพื่่�อคำ�าประกันิจั�ายชำาระซ่ื่�อท่�ดำินิ	 จัำานิวนิ	
98.56	ล้านิบาท	

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิกล่�มบริษััทไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

6.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	แกรนิดำ์	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ
พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	ถู่อห่้นิบริษััท	
ออริจัิ�นิ	แกรนิดำ์	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-	นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3.รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-	ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-	กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-	ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-	ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.3	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯ	คำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

4,600.00

19.25

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

22,737.95

-

-
136,722.87
(136,772.87)

    0.00

483.62

-
483.62
(483.62)

0.00

891,040.00
-

(891,040.00)
0.00

34,162.05

-

-
2,000.00
(2,000.00)

0.00

14.90

-
14.90
(14.90)

0.00

-
891,040.00

	-
891,040.00

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	4.60	 ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	 2562	
จัำานิวนิ	18.14	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	 ไม�ม่เงินิให้กู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�บริษััท
ย�อย

•	สำาหรับงวดำปี	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2561	บริษััทฯ	
ไม�ม่ดำอกเบ่�ยรับ	และไม�ม่ดำอกเบ่�ยค้างรับ	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บรษัิัทฯ	ไม�ไดำค้ำ�าประกนัิการกู้ย่มใหก้ล่�มบรษัิัท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�กล่�ม
บริษััท	 ไม�ได้ำใช้งานิแก�กล่�มบริษััท	 อัตราค�า
เช�าตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิกล่�มบริษััทไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

6.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	แกรนิดำ์	จัำากัดำ
(ต�อ)

•	กล่�มบริษััทคำ�าประกันิให้บริษััทฯ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

4.	รายการรับความช�วยเหล่อทางการเงินิ
4.1	เงินิกู้ย่มจัากบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

4.2	ดำอกเบ่�ยจั�ายและดำอกเบ่�ยค้างจั�าย
•	ดำอกเบ่�ยจั�าย
•	ดำอกเบ่�ยค้างจั�าย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยจั�ายระหว�างงวดำ
			-		จั�ายชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

-
240,000.00

-
240,000.00

371,000.00
		522,136.82
(168,000.00)
725,136.82  

4,999.54

491.73
4,999.54
(4,888.67)

602.60

-
-
-
-

-
		371,000.00

				-
371,000.00  

491.73

-
491.73

-
491.73

-
-
-
-

-
-
-

 -

-

-
-
-

 -

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทไดำ้คำ�าประกันิให้บริษััทฯ	 ในิวงเงินิ	
240	ล้านิบาท	

•	บริษััทฯ	 ไดำ้กู้ย่มเงินิระยะสั�นิจัากบริษััทย�อย	
สำาหรับงวดำปีบัญช่	 สิ�นิส่ดำ	 31	 ธุ.ค.	 2563	
จัำานิวนิ	725.14	ล้านิ	ทั�งนิ่�ม่การคิดำดำอกเบ่�ย
ในิอัตราร้อยละ	 1.00	 ต�อปี	 ซึื่�งเป็นิอ้ตรา
ท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้ย่มเฉัล่�ย
ของบริษััทย�อย

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บรษัิัทฯมด่ำอกเบ่�ยจั�าย	จัำานิวนิ	5.00	ลา้นิบาท	
และมด่ำอกเบ่�ยค้างจั�าย	จัำานิวนิ	0.60	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการรับความช�วยเหล่อทางการ
เงนิิเพื่่�อใช้ในิการดำำาเนินิิงานิของกล่�มบรษัิัท
•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิกล่�มบริษััทไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ

7.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	เกษัตร	โซื่ไซื่ต่�
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ
แคปปิตอล	1	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท
ออริจัิ�นิ	เกษัตร	โซื่ไซื่ต่�	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-	นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม
			-	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1.	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ	ค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

- 5,093.66 10,304.88 •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บรษัิัทฯไม�ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

7.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	เกษัตร	โซื่ไซื่ต่�
จัำากัดำ	(ต�อ)

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1		รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิ
3.1	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•		บริษััทฯคำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

19.25

595,600.00
-
-

595,600.00

-

-
595,600.00

-
595,600.00

-

-
-
-
-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริ ษััทฯคำ�าประกันิให้กล่�มบริ ษััท	 วงเงินิ	
595.60	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่้นิไม�เกินิร้อยละ	10	ถู่อ
เป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการปฏิิบัติตาม
เกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่้นิไม�เกินิร้อยละ	10	ถู่อ
เป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการปฏิิบัติตาม
เกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ

8.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ระยอง	
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ
ออรจิัิ�นิ	จัำากดัำ	(บรษัิัทย�อย)	ถูอ่ห่น้ิบรษัิัท	วนัิ	ระยอง	
จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-	นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา
			-	นิางจัต่พื่ร	ผู้ิวขาว

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
1.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

-		
-
-
-

-

-
-
-
-

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

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไม�ได้ำให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�บริษััท
ย�อย	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ไม�ม่ดำอกเบ่�ยรับ	และดำอกเบ่�ยค้างรับ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่้นิไม�เกินิร้อยละ	10	ถู่อ
เป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการปฏิิบัติตาม
เกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

8.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ระยอง	
จัำากัดำ	(ต�อ)

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

9.	บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ
   

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
พื่รอ็พื่เพื่อร์ต่�	จัำากดัำ	(มหาชนิ)	ถู่อห่น้ิบรษิัทั	พื่ารค์
ลักชัวรี�	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-	นิางอารดำา	จัรูญเอก
			-	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส
			-	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-	นิางศ่ภลักษัณ์	จัันิทร์พื่่ทักษั์

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ
			-	ค่ณพื่ส่	ลิปตพื่ัลลภ
			-	นิายตนิัย	ธุนิะชานิันิท์
			-	นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์

1.2	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ	ค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

-
6,900.00
7,990.00

14,890.00

7,014.95

23.00

-
-
-
-

2,260.00

82.80

-
-
-
-

6,400.00

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
ไม�ม่กรรมการและผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�ม
บรษัิัท	ไดำท้ำาสญัญาซื่่�อขายและโอนิกรรมสิทธุิ์
หอ้งชด่ำ	จัำานิวนิ	2	หอ้ง	คิดำเป็นิจัำานิวนิเงนิิรวม	
14.89	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	7.01	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	2562	
จัำานิวนิ	4.75	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

9.	บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ
(ต�อ)

3.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
				-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
				-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
				-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
				-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

•	กล่�มบริษััทคำ�าประกันิให้บริษััทฯ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

5,193,374.58
282,563.39

-
5,475,937.96

225,114.37

39,897.57
225,114.37
(245,013.51)

19,998.43

-
592,000.00

-
592,000.00

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

-
-
-
-

•	 บริษััทฯไดำ้ ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�บริษััท
ย�อย	 ในิปี	 2563	ม่ยอดำเงินิให้กู้ย่มคงเหล่อ
ต้นิงวดำ	 5,193.37	 ล้านิบาท	 และให้กู้เพื่่�ม
ระหว�างงวดำ	จัำานิวนิ	282.56	ล้านิบาท	 โดำย
ม่ยอดำเงินิให้กู้ย่มคงเหล่อปลายงวดำ	จัำานิวนิ	
5,475.94	ล้านิบาท	ทั�งนิ่�	บริษััทฯ	ม่การคิดำ
ดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	4.3	–	5.5		ต�อปี	ซื่ึ�ง
เป็นิอัตราท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้
ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ

•	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	บริษััทฯม่ดำอกเบ่�ยรับ	
จัำานิวนิ	225.11	ล้านิบาท	และม่ดำอกเบ่�ยค้าง
รับ	จัำานิวนิ	20.00	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทไดำ้คำ�าประกันิให้บริษััทฯ	 วงเงินิ	
592.00	ล้านิบาท	

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิกล่�มบริษััทไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ	

10.	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ			 •	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 ถู่อห่้นิบริษััท	 วันิ	
ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-	นิางอารดำา	จัรูญเอก
			-	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่
			-	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-	นิายชาญชัย	พื่ันิธุ่์โสภา
			-	นิายอธุิพื่งศ์	อมาตยก่ล

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1.รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ	ค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2,500.12 4,962.00 12,062.00 •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	2.50	 ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	 2562	
จัำานิวนิ	2.46	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

10.	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ			
(ต�อ)

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.3	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯคำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

15.75

500,505.27	
538,303.11
(98,000.00)
940,808.39 

24,379.39

616.96
24,379.39

	(17,810.89)
2,901.51

598,500.00
20,000

-
618,500.00

240.00

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

683,624.00
-

(85,142.00)
598,500.00

240.00

-
387,509.97
(154,009.97)
233,500.00

3,413.05

-
3,413.05
(2,059.07)
1,353.98

598,500.00
85,142.00

	-
683,642.00

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิ	รวม	0.02	ล้านิบาท	

•	บริษััทฯ	 ไดำ้ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�บริษััท
ย�อย	 ในิปี	 2563	 ม่ยอดำเงินิให้กู้ย่มต้นิงวดำ	
500.50	ล้านิบาท	และบรษัิัทฯ	ใหกู้้เพื่่�มระหว�าง
งวดำจัำานิวนิ	538.30	ล้านิบาท	และมย่อดำชำาระ
ค่นิระหว�างงวดำ	98.00	ล้านิบาท	 โดำยม่ยอดำ
เงินิใหกู้้ย่มคงเหล่อปลายงวดำจัำานิวนิ	940.81	
ล้านิบาท	ทั�งนิ่�บริษััทฯม่การคิดำดำอกเบ่�ยในิ
อัตราร้อยละ	 4.3	 –	 5.5	ต�อปี	 ซื่ึ�งเป็นิอัตรา
ท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้ย่มเฉัล่�ย
ของบริษััทฯ

•	สำาหรับงวดำปี	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	บริษััทฯ	
มด่ำอกเบ่�ยรบั	จัำานิวนิ	24.38	ล้านิบาท	และมด่ำ
อกเบ่�ยค้างรับ	จัำานิวนิ	2.90ล้านิบาท	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯได้ำคำ�าประกันิการกู้ย่มให้กล่�มบริษััท	
วงเงินิ	618.50	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิกล่�มบริษััทไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ	
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

11.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอลลาจั
107	จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ
แคปปิตอล	คอลลาจั	107	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อ
ห่้นิบริษััท	 ออริจัิ�นิ	 คอลลาจั	 107	 จัำากัดำ	 ร้อย
ละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
				-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
				-		นิายเกรียงไกร	กรีบงการ
				-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1.รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ	ค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3.รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

9,148.83

19.25

-
-
-
-

-

-
-
-
-

9,051.92

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

6,329.92

-

-
3,269.92
(3,269.92)

0.00

-

16.30
-

16.30
(16.30)

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	9.15	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	2562	
จัำานิวนิ	0.10	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	 ไม�ได้ำให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�บริษััท
ย�อย	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ไม�ม่ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�กล่�ม
บริษััท	 ไม�ได้ำใช้งานิแก�กล่�มบริษััท	 อัตราค�า
เช�าตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััท	 ท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่้นิไม�เกินิร้อยละ	10	ถู่อ
เป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการปฏิิบัติตาม
เกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

12.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไนิท์บริดำจั์	
เทพื่ารักษั์	จัำากัดำ

•	กจิัการร�วมคา้	โดำยผูู้ถู่้อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษิัทั	ออรจิัิ�นิ
พื่รอ็พื่เพื่อร์ต่�	จัำากดัำ	(มหาชนิ)	ถู่อห่น้ิบริษััท	ออริจัิ�นิ	
ไนิท์บริดำจั์	เทพื่ารักษั์	จัำากัดำ	ร้อยละ	51.00

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกิจัการร�วมค้า
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

2.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
2.1	เงินิให้กู้ย่มกิจัการร�วมค้า
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

2.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•		ดำอกเบ่�ยรับ
•		ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

19.25

-
-
-
-

-

850.19
-

(850.19)
-

-

63,000.00
51,281.34

(114,281.34)
-

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

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิ	รวม	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปี	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	บริษััทฯ	
ไม�ได้ำให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�กิจัการร�วมค้า	
(ในิปี	 2562	ม่ยอดำเงินิให้กู้ย่มต้นิงวดำ	63.00	
ล้านิบาท	 และบริษััทฯให้กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ	
51.28	 ล้านิบาท	 และไดำ้รับชำาระค่นิระหว�าง
งวดำทั�งจัำานิวนิ	 114.28	 ล้านิบาท	 โดำยไม�ม่
ยอดำเงินิให้กู้ย่มคงค้าง	 ทั�งน่ิ�บริษััทฯ	 ม่การ
คิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	4.3	–	5.5	ต�อปี	
ซื่ึ�งเป็นิอ้ตราท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิ
กู้ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ)

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
ไม�ม่ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ	 (	 ในิปี	
2562	บริษััทฯ	ม่ดำอกเบ่�ยรับ	 จัำานิวนิ	2.04	
ล้านิบาท	 ไดำ้รับชำาระระหว�างปี	 จัำานิวนิ	1.55	
ล้านิบาท	และม่ดำอกเบ่�ยค้างรับ	จัำานิวนิ	0.85	
ล้านิบาท)

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ได้ำใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้า	อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพ่ื่�อ
ใช้ ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท	 ก�อนิ
ท่�จัะร�วมท่นิกับบริษััท	 เอสคอนิ	 เจัแปนิ	
(ประเทศไทย)	จัำากัดำ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

13.	บริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	อาร์4	
จัำากัดำ

•	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษัิัท	พื่าร์ค
ลักชัวรี�	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ถู่อห่้นิบริษััท	พื่าร์ค	
พื่่ลลาร์	อาร์4	จัำากัดำ	ร้อยละ	51

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์
			-		นิายปัญญาวัฒนิ์	จัันิทร์ร่�งแสง
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิ	และค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	เงินิให้กู้ย่มกิจัการร�วมค้า
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•		ดำอกเบ่�ยรับ
•		ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

-

19.25

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-

75,189.75
6,727.57

(81,917.32)
-

1,952.17

353.93
1,952.17
(2,306.10)

-

110.55

-

-
75,189.75

-
75,189.75

353.93

-
353.93

-
353.93

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บรษัิัทฯไม�ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิ	รวม	0.02	ล้านิบาท

•	 สำาหรับงวดำปีบัญช่	 31	 ธุ.ค.	 2563	กล่�ม
บริษััทไม�ได้ำให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�กิจัการ
ร�วมค้า	(ในิปี	2562	ม่ยอดำเงินิให้กู้ย่มต้นิงวดำ	
75.19	ล้านิบาท	และบริษััทฯให้กู้เพื่่�มระหว�าง
งวดำ	6.73	ล้านิบาท	และไดำ้รับชำาระค่นิระหว�าง
งวดำทั�งจัำานิวนิ	81.92	ล้านิบาท	โดำยไม�ม่ยอดำ
เงินิให้กู้ย่มคงค้าง	 ทั�งนิ่�บริษััทฯม่การคิดำ
ดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	4.3	–	5.5	ต�อปี	ซื่ึ�ง
เป็นิอ้ตราท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้
ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ)

•	 สำาหรับงวดำปีบัญช่สิ�นิส่ดำ	 31	ธุ.ค.	 2563	
บริษััทฯ	 ไม�ม่ดำอกเบ่�ยรับ	 (ในิปี	 2562	 ม่ดำ
อกเบ่�ยรับ	 จัำานิวนิ	 1.95	 ล้านิบาท	 และไม�ม่
ดำอกเบ่�ยค้างรับ)

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่้นิไม�เกินิร้อยละ	10	ถู่อ
เป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการปฏิิบัติตาม
เกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

14.	บริษััท	คราวนิ์	เรสซื่ิเดำนิซื่์
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	 โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่รีโม	
เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)		ถู่อห่้นิบริษััท	
คราวนิ์	เรสซื่ิเดำนิซื่์	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-	นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม
			-	นิายประสิทธุิ์	จัรัสวิชากร
			-	นิางสาวนิ่ชจัรีย์	จัิตต์อาจัหาญ
			-	นิายอร่ณ	ศิริจัานิ่สรณ์
			-	นิายวิระชัย	อ่ปชา
			-	นิางสาวสิริกร	อร่ณฉัาย

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิ	และค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิ

70.00

141.28

85.00

120.90

54.00

54.00

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่สิ�นิส่ดำ	 31	ธุ.ค.	 2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหน้ิาขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.07	 ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	 2562	
จัำานิวนิ	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่สิ�นิส่ดำ	 31	ธุ.ค.	 2563	
บริษััทฯ	 ม่รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิ	
จัำานิวนิเงินิรวม	0.14	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	
2562	จัำานิวนิ	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของบริษััทฯ	ตาม
อัตราท่�ระบ่ไว้ในิสัญญา	ราคาและเงื�อนิไขท่�
กล่�มบริษััท	สามารถูแสดำงเท่ยบเค่ยงไดำ้กับ
ผูู้ป้ระกอบธุ่รกจิัในิลกัษัณะทำานิองเดำย่วกนัิ
ซื่ึ�งเปน็ิไปตามหลกัเกณฑ์์ท่�ไดำร้บัอนิมั่ตจิัาก
คณะกรรมการบริษััทแล้ว

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�กล่�ม
บริษััท	 ไม�ได้ำใช้งานิแก�กล่�มบริษััท	 อัตราค�า
เช�าเทย่บเค่ยงไดำก้บัตลาดำ	ซื่ึ�งขนิาดำรายการ
เข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิอำานิาจั
อนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

15.	บริษััท	ดำิจัิตอล	บัตเลอร์
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	เดำอะ
ยนูิคิอรน์ิ	จัำากดัำ	(บรษัิัทย�อย)	ถู่อห่น้ิบรษัิัท	ดำจิัติอล	
บัตเลอร์	จัำากัดำ	ร้อยละ	57.47

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร
			-	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ
			-	นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม
			-	นิายรัฐพื่ล	เตชะเลิศสิริมงคล
			-	นิายประพื่จันิ์	จัิตต์ตรง
			-	นิายวิทยา	ธุัญญศรีสังข์
			-	นิายวรกร	วีราพื่ัชร์
			-	นิายศรกวี	ปูรณโชติ
			-	นิายรณชาติ	มหัทธุนิะพื่ฤทธุิ์

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิรธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิ

-

15.75

75.00

120.90

50.00

321.60

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บรษัิัทฯไม�ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์

•	 สำาหรับงวดำปีบัญช่สิ�นิส่ดำ	 31	ธุ.ค.	 2563	
บริษััทฯ	 ม่รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิ					
จัำานิวนิเงินิรวม	0.16	ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	
2562	จัำานิวนิ	0.11	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใชง้านิแก�กล่�มบริษััท	อัตราค�าเช�าเทย่บ
เค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำรายการเข้า
เกณฑ์์รายการขนิาดำเลก็	เปน็ิอำานิาจัอนิม่ตัิ
ของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

16.	บริษััท	พื่รีโม	แมเนิจัเม้นิท์
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	 โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่รีโม	
เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	
พื่รีโม	แมเนิจัเม้นิท์	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััทเป็นิกรรมการ
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-		นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม
			-		นิายประสิทธุิ์	จัรัสวิชากร
			-		นิางสาวนิ่ชจัรีย์	จัิตต์สำาราญ
			-		นิายอร่ณ	ศิริจัานิ่สรณ์
			-		นิายวีระชัย	อ่ปชา
			-		นิางสาวสิริกร	อร่ณฉัาย

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิ

70.00

556.15

194.00

422.40

125.00

422.40

•	 สำาหรับงวดำปีบัญช่	 สิ�นิส่ดำ	 31	 ธุ.ค.	 253	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิ	 จัำานิวนิ
เงินิรวม	0.07	 ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	 2562	
จัำานิวนิ	0.12	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ม่รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิ
จัำานิวนิเงินิรวม	0.56	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	
2562	จัำานิวนิ0.14	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�กล่�ม
บริษััท	 ไม�ได้ำใช้งานิแก�บริษััทฯ	 อัตราค�าเช�า
เทย่บเค่ยงได้ำกบัตลาดำ	ซื่ึ�งขนิาดำรายการเข้า
เกณฑ์์รายการขนิาดำเลก็	เปน็ิอำานิาจัอนิม่ตัิ
ของฝ่่ายจััดำการ

17.	บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
พื่รอ็พื่เพื่อร์ต่�		จัำากดัำ(มหาชนิ)	ถูอ่ห่น้ิบริษััท	พื่รีโม	
เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	กรรมการร�วมกันิกับกล่�มบริษััท
			-		นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์
			-		นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส
			-		นิางสาวจัิรยง	อนิ่มานิราชธุนิ
			-		นิายมาโรจันิ์	วนิานิันิท์
			-		นิายเธุ่ยรร่จั	ธุรณวิกรัย
			-		นิางสาวรวีกร	บ่ญพื่รม
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-		นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์

1.รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิ

601.52

785.40

44.00

422.40

125.00

422.40

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.60	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	2562	
จัำานิวนิ	0.56	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ม่รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิ
จัำานิวนิเงินิรวม	0.79	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	
2562	จัำานิวนิ	0.36	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�กล่�ม
บริษััท	 ไม�ได้ำใช้งานิแก�กล่�มบริษััท	 อัตราค�า
เช�าเทย่บเค่ยงไดำก้บัตลาดำ	ซื่ึ�งขนิาดำรายการ
เข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิอำานิาจั
อนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

17.	บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	
จัำากัดำ	(ต�อ)

3.	รายการรับความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	เงินิกู้ย่มจัากบริษััทย�อย
				-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
				-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
				-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
				-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยจั�ายและดำอกเบ่�ยค้างจั�าย
•	ดำอกเบ่�ยจั�าย
•	ดำอกเบ่�ยค้างจั�าย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยจั�ายระหว�างงวดำ
			-		จั�ายชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

-
-

				-
-  

-

-
-

				-
-  

-
		20,000.00

				(20,000.00)
0.00  

62.90

-
62.90
(62.90)

0.00

-
-

				-
-  

-

-
-

				-
-  

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไม�ไดำ้กู้ย่มเงินิระยะสั�นิจัากบริษััท
ย�อย	 (สำาหรับงวดำปีบัญช่	 สิ�นิส่ดำ	 31	 ธุ.ค.	
2562	จัำานิวนิ	20	ล้านิบาท	และม่การชำาระค่นิ
ระหว�างงวดำทั�งจัำานิวนิ	ทั�งนิ่�มก่ารคดิำดำอกเบ่�ย
ในิอัตราร้อยละ	4.3	–	5.5	ต�อปี	ซื่ึ�งเป็นิอ้ตรา
ท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้ย่มเฉัล่�ย
ของบริษััทฯ)

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บรษัิัทฯ	ไม�มด่ำอกเบ่�ยจั�าย	(ในิป	ี2562	บรษัิัทฯ	
ม่ดำอกเบ่�ยจั�าย	จัำานิวนิ	0.06	ล้านิบาท	และม่
การจั�ายชำาระในิระหว�างปีทั�งจัำานิวนิ	 จึังไม�ม่
ดำอกเบ่�ยค้างจั�าย

•	 เป็นิรายการรับความช�วยเหล่อทางการ
เงนิิเพื่่�อใช้ในิการดำำาเนินิิงานิของกล่�มบรษัิัท
•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิกล่�มบริษััทไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ

18.	บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	
พื่ญาไท	จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่าร์ค	
ลักชัวรี�	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ถู่อห่้นิบริษััท	พื่าร์ค	
ออริจัิ�นิ	พื่ญาไท	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

-

19.25

-

-

2,442.39

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บรษัิัทฯไม�ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

19.	บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	
พื่ระราม	4	จัำากัดำ

•	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษัิัท	พื่าร์ค
ลกัชวัรี�	จัำากัดำ	(บริษัทัย�อย)	ถู่อห่น้ิบรษิัทั	พื่ารค์	ออ
ริจัิ�นิ	พื่ระราม	4	จัำากัดำ	ร้อยละ	51.00

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากกรรมการ	และผูู้้บริหาร
			-		นิายเกรียงไกร	กรีบงการ

1.2	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

2.	รายการรับความช�วยเหล่อทางการเงินิ
2.1	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	กล่�มบริษััทคำ�าประกันิให้บริษััทฯ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

453.30
453.30

19.25

-
-
-
-

-
-

-

740,000.00
-

(740,000.00)
-

-
-

-

-
740,000.00

-
740,000.00

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทได้ำรับเงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหน้ิา
จัากกรรมการ	จัำานิวนิ	0.45	ล้านิบาท	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทไม�ไดำ้คำ�าประกันิการกู้ย่มให้กับ
บริษััทฯ	 (ในิปี	2562	กล่�มบริษััทไดำ้คำ�าประกันิ
การกู้ย่มในิวงเงินิ	 740.00	ล้านิบาท	 และในิ
ระหว�างปี	 2562	 ม่การถูอนิการคำ�าประกันิ
การกู้ย่มทั�งจัำานิวนิ)

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ได้ำใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้า	อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท	ก�อนิท่�จัะ
ร�วมท่นิกับบริษััท	 โนิมูระ	 เรียลเอสเตท	ดำ่
เวลล็อปเม้นิท์	จัำากัดำ
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของบริษััทย�อยท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่้นิไม�เกินิร้อยละ	10	ถู่อ
เป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการปฏิิบัติตาม
เกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ

20.	บริษััท	พื่รีโม	เรียลเตอร์	
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	 โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่รีโม	
เซื่อร์วิส	 โซื่ลูชั�นิ	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 โดำยถู่อห่้นิ
บริษััท	พื่รีโม	เรียลเตอร์	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
-	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
-	นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม
-	นิายประสิทธุิ์	จัรัสวิชากร
-	นิางสาวนิ่ชจัรีย์	จัิตต์อาจัหาญ
-	นิายอร่ณ	ศิริจัานิ่สรณ์
-	นิายวีระชัย	อ่ปชา

1.รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

20.00 113.00 75.00 •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	 ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	 2562	
จัำานิวนิ	0.09	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััทสามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

20.	บริษััท	พื่รีโม	เรียลเตอร์	
จัำากัดำ	(ต�อ)

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 194.66 120.90 54.00 •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	 ม่รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิ
จัำานิวนิเงินิรวม	0.19	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	
2562	จัำานิวนิ	0.07	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ไดำ้ใชง้านิแก�กล่�มบริษััท	อัตราค�าเช�าเทย่บ
เค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำรายการเข้า
เกณฑ์์รายการขนิาดำเลก็	เปน็ิอำานิาจัอนิม่ตัิ
ของฝ่่ายจััดำการ

21.	บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ท่	2
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่าร์ค	
ลกัชวัรี�	จัำากดัำ	(บรษัิัทย�อย)	โดำยถูอ่ห่น้ิบรษัิัท	พื่ารค์
ออริจัิ�นิ	ท่	2	จัำากัดำ	ร้อยละ	100.00

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

-

19.25

1,718.10

-

5,407.80

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไม�ม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ
ค�านิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์	(ในิปี	2562	
บริษััทฯม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิา้ขายอสงัหารมิทรพัื่ย	์จัำานิวนิเงนิิรวม	
1.72	 ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	 2561	 จัำานิวนิ	
3.69	ล้านิบาท)

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

22.	บริษััท	อูโนิ�	เซื่อร์วิส	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	 โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่รีโม	
เซื่อร์วิส	 โซื่ลูชั�นิ	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)ถู่อห่้นิบริษััท	
อูโนิ�	เซื่อร์วิส	จัำากัดำ	(	ร้อยละ	100.00

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-		นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม
			-		นิายประสิทธุิ์	จัรัสวิชากร
			-		นิางสาวนิ่ชจัรีย์	จัิตต์อาจัหาญ
			-		นิายอร่ณ	ศิริจัานิ่สรณ์
			-		นิายวิระชัย	อ่ปชา

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

170.00 188.00 120.00 •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.17	 ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	 2562	
จัำานิวนิ	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

22.	บริษััท	อูโนิ�	เซื่อร์วิส	จัำากัดำ	
(ต�อ)

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 342.65 422.40 422.40 •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	 ม่รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิ
จัำานิวนิเงินิรวม	0.34	ล้านิบาท	ซื่ึ�งลดำลงจัาก
ปี	2562	จัำานิวนิ	0.08	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�บริษััทฯไม�
ไดำ้ ใช้งานิแก�กล่�มบริษััท	 อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็กเป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

23.	บริษััท	พื่รีโม	เดำคคอร์	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	 โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่รีโม	
เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	
พื่รีโม	เดำคคอร์	จัำากัดำ	ร้อยละ	100.00

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-		นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม
			-		นิายประสิทธุิ์	จัรัสวิชากร
			-		นิางสาวนิ่ชจัรีย์	จัิตต์อาจัหาญ
			-		นิายอร่ณ	ศิริจัานิ่สรณ์
			-		นิายวีระชัย	อ่ปชา

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

50.00

131.66

113.00

120.90

75.00

54.00

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.05	 ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	 2562	
จัำานิวนิ	0.06	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บรษัิัทฯมร่ายไดำจ้ัากค�าเช�าอาคาร	เปน็ิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.13	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	2562	
จัำานิวนิ	0.01	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�บริษััทฯไม�
ไดำ้ ใช้งานิแก�กล่�มบริษััท	 อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็กเป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

24.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	
อินิเตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ
คอนิโดำมิเนิ่ยม	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 โดำยถู่อห่้นิ
บริษััท	ออริจัิ�นิ	 รามคำาแหง	 อินิเตอร์เชนิจ์ั	 จัำากัดำ	
ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

- 1,220.46 - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไม�ม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ
ค�านิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์	(ในิปี	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหน้ิาขายอสังหาริมทรัพื่ย์	เปน็ิจัำานิวนิเงินิ
รวม	0.12	ล้านิบาท)

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

24.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	
อินิเตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ	(ต�อ)

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
3.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

3.3	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯคำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ
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•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯไม�ไดำ้ ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�บริษััท
ย�อย	และในิระหว�างปี	2563	บรษิัทัฯ	มย่อดำเงินิ
ให้กู้ย่มคงเหล่อต้นิงวดำเป็นิ	86.20	ล้านิบาท	
ให้กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ	12.00	 ล้านิบาท	 และไดำ้
มก่ารชำาระค่นิระหว�างงวดำจัำานิวนิ	98.20	ลา้นิ
บาท	ซื่ึ�งชำาระค่นิหมดำทั�งจัำานิวนิ	ทั�งนิ่�บรษิัทัฯ	ม่
การคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	4.3	–	5.5	ต�อ
ป	ีซื่ึ�งเปน็ิอต้ราท่�เทย่บเค่ยงกบัอตัราตน้ิทน่ิเงนิิ
กู้ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่ดำอกเบ่�ยรับ	จัำานิวนิ	1.03	ล้านิบาท	
และไม�ม่ดำอกเบ่�ยค้างรับคงค้าง

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไดำ้คำ�าประกันิการกู้ย่มให้กล่�มบริษััท	
วงเงินิ	 150.00	ล้านิบาท	 และลดำลงระหว�าง
งวดำจัำานิวนิ	150.00	ล้านิบาท	ทำาให้ ไม�ม่ยอดำ
คงเหล่อปลายงวดำ

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิกล่�มบริษััทไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

25.	บริษััท	ดำิสทริคท์	แกรนิดำ์
เรียลเอสเตท	จัำากัดำ

•	บรษิัทัย�อย	โดำยผูู้ถู่้อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษิัทั	บรทิาเนิย่	
จัำากดัำ	(บรษิัทัย�อย)	ถู่อห่น้ิบรษิัทั	ดิำสทรคิท	์แกรนิด์ำ	
เรียลเอสเตท	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิางศ่ภลักษัณ์	จัันิทร์พื่่ทักษั์
			-		นิายนิาวินิ	เล็กนิาวา
			-		นิายวิโรจั	ส่ทธุิอาภา
			-		นิายจัักรินิทร์	ศรีส่ข

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
1.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

2.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

3.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
3.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ
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•	สำาหรับงวดำปีสิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	บริษััทฯ	
ไม�ไดำ้ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�บริษััทย�อย	
(	 ในิปี	 2562	 บริษััทฯ	 ไดำ้ ให้กู้เพื่่�มระหว�าง
งวดำจัำานิวนิ	2.0	 ล้านิบาท	 และไดำ้รับชำาระค่นิ
ระหว�างงวดำทั�งจัำานิวนิ	 และไม�ม่ยอดำเงินิให้กู้
ย่มคงค้าง	ทั�งนิ่�บริษััทฯ	ม่การคิดำดำอกเบ่�ยในิ
อัตราร้อยละ	 4.3	 –	 5.5	ต�อปี	 ซื่ึ�งเป็นิอัตรา
ท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้ย่มเฉัล่�ย
ของบริษััทฯ)

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ไม�ม่ดำอกเบ่�ยรับ	(ในิปี	2562	บริษััทฯ		
ม่ดำอกเบ่�ยรับ		จัำานิวนิ	0.01	ล้านิบาท	ไดำ้รับ
ชำาระในิระหว�างปีครบถู้วนิ	 และไม�ม่ดำอกเบ่�ย
ค้างรับ	)

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหน้ิาขายอสังหาริมทรัพื่ย์	เปน็ิจัำานิวนิเงินิ
รวม	0.01	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่้นิไม�เกินิร้อยละ	10	ถู่อ
เป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการปฏิิบัติตาม
เกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

26.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ทองหล�อ	
จัำากัดำ

•	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ	
ออริจัิ�นิ		จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท		ออริจัิ�นิ	
วันิ	ทองหล�อ	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์

1.รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 888.00 - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	 ม่รายไดำ้จัากค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิ
จัำานิวนิเงินิรวม	0.02	ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	
2562	จัำานิวนิ	0.88	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�บริษััทฯไม�
ไดำ้ใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้าอตัราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็กเป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

27.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	สเฟัียร์	จัำากัดำ •	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษัิัท	พื่าร์ค
ลักชัวรี�	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)		ถู่อห่้นิบริษััท	ออริจัิ�นิ	
สเฟัียร์	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

19,347.48

19.25

12,411.27

-

18,075.36

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	19.35	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	2562	
จัำานิวนิ	6.94	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ได้ำ ใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้าอัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

28.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	เวอร์ติเคิล	
จัำากัดำ

•	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษัิัท	พื่าร์ค
ลักชัวรี�	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)		ถู่อห่้นิบริษััท		ออริจัิ�นิ	
เวอร์ติเคิล	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

21,039.73 47,036.32 179,538.82 •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�า
นิายหน้ิาขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	21.04	ล้านิบาท	ลดำลงจัากปี	2562	
จัำานิวนิ	26.00	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

28.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	เวอร์ติเคิล	
จัำากัดำ	(ต�อ)

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ได้ำใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้า	อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

29.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	
จัำากัดำ

•	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออ
ริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	ถู่อห่้นิบริษััท		
ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ
			-		นิายส่คม	อ่�ยวิรัตนิ์

1.2	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3,890.00
3,890.00

22,433.50

19.25

-
-

13,688.23

-

-
-

40,250.80

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กรรมการและผูู้บ้รหิารระดำบัสูงของกล่�มบรษัิัท	
ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อขายและโอนิกรรมสิทธ์ิุห้อง
ช่ดำ	 จัำานิวนิ	 1	 ห้อง	 คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	
3.89	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิา้อสงัหารมิทรพัื่ยเ์ปน็ิจัำานิวนิเงนิิรวม		
22.43	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	2562	จัำานิวนิ	
8.75	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ได้ำ ใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้าอัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก

30.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไพื่ร์ม	2	จัำากัดำ •	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษัิัท	พื่าร์ค
ลักชัวรี�	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
ไพื่ร์ม	2	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

26,514.90 16,030.88 39,516.33 •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิา้อสงัหารมิทรพัื่ยเ์ปน็ิจัำานิวนิเงนิิรวม	
26.51	ล้านิบาท	เพื่่�มขึ�นิจัากปี	2562	จัำานิวนิ	
10.48	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้ำรบัอนิม่ตัจิัากคณะกรรมการบรษัิัทแลว้
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

30.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไพื่ร์ม	2	จัำากัดำ
(ต�อ)

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท	
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ได้ำใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้า	อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

31.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่าร์ค	ท่	1
จัำากัดำ

•	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษัิัท	พื่าร์ค
ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	ออริจัิ�นิ	
พื่าร์ค	ท่	1	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า
			-		ค่ณลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่
			-		ค่ณปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		ค่ณสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.2	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

3,950.00
390.00
616.00

4,956.00

-

19.25

2,480.00
250.00
556.00

3,286.00

24,744.38

-

-
-
-
-

755,315.78

-

•	 ในิปี	2563	บริษััทฯไม�ม่การทำาสัญญาขาย
ห้องช่ดำโครงการกับผูู้้บริหารระดัำบสูง	 (ในิปี	
2562	 	บริษััทฯ	 ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อขายห้องช่ดำ
ของโครงการ	พื่าร์ค	 ออริจัิ�นิ	 ทองหล�อ	 จัำา
นิวนิ	4	 ห้อง	 คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	46.01	
ล้านิบาท)	 และสำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	
ธุ.ค.	2563	กิจัการร�วมค้าไดำ้รับเงินิมัดำจัำาและ
เงินิรับล�วงหนิ้าจัากกรรมการ	คิดำเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	4.96	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯไม�ม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ
ค�านิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์	(ในิปี	2562	
บริษััทฯม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิา้อสงัหารมิทรพัื่ยเ์ปน็ิจัำานิวนิเงนิิรวม	
24.74	ล้านิบาท)

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััทสามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะทำา
นิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์ท่�
ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทแล้ว

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ได้ำใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้า	อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

32.	บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ราชเทวี	
จัำากัดำ

•	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษัิัท	พื่าร์ค
ออริจัิ�นิ	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	พื่าร์ค	
ออริจัิ�นิ	ราชเทวี	จัำากัดำ	ร้อยละ	51
 
•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

-

19.25

24,399.25

-

45,597.90

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯไม�ม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ
ค�านิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์	(ในิปี	2562	
บริษััทฯม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิา้อสงัหารมิทรพัื่ยเ์ปน็ิจัำานิวนิเงนิิรวม	
24.40	ล้านิบาท)

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่	 ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััทสามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะทำา
นิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์ท่�
ไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทแล้ว

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ได้ำใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้า	อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

33.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ
พื่ร้อมพื่งษั์	จัำากัดำ

•	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ	
ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิ	บริษััท	บริษััท	
ออริจัิ�นิ	วันิ	พื่ร้อมพื่งษั์	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

2.2	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯคำ�าประกันิให้กิจัการร�วมค้า
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

10.40

19.25

-
357,000.00

	-
357,000.00

-

-

-
-
	-
-

-

-

-
-
	-
-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิา้อสงัหารมิทรพัื่ยเ์ปน็ิจัำานิวนิเงนิิรวม	
0.01	ล้านิบาท	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ได้ำคำ�าประกันิการกู้ย่มให้กิจัการร�วม
ค้า	วงเงินิ	357.00	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของบริษััทตาม
อัตราท่�ระบ่ไว้ในิสัญญา	ราคาและเงื�อนิไขท่�
กล่�มบริษััท	สามารถูแสดำงเท่ยบเค่ยงไดำ้กับ
ผูู้ป้ระกอบธุ่รกจิัในิลกัษัณะทำานิองเดำย่วกนัิ
ซื่ึ�งเปน็ิไปตามหลกัเกณฑ์์ท่�ไดำร้บัอนิมั่ตจิัาก
คณะกรรมการบริษััทแล้ว

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ได้ำใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้า	อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

34.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ส่ขุมวิท	24
จัำากัดำ

•	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ	
ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
วันิ	ส่ขุมวิท	24	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

2.2	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯคำ�าประกันิให้กล่�มกิจัการร�วมค้า
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

48.68

19.25

-
306,000.00

	-
306,000.00

-

-

-
-
	-
-

-

-

-
-
	-
-

•		สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิา้อสงัหารมิทรพัื่ยเ์ปน็ิจัำานิวนิเงนิิรวม	
0.49	ล้านิบาท

•		สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ได้ำคำ�าประกันิการกู้ย่มให้กิจัการร�วม
ค้า	วงเงินิ	306.00	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของบริษััทตาม
อัตราท่�ระบ่ไว้ในิสัญญา	ราคาและเงื�อนิไขท่�
กล่�มบริษััท	สามารถูแสดำงเท่ยบเค่ยงไดำ้กับ
ผูู้ป้ระกอบธุ่รกจิัในิลกัษัณะทำานิองเดำย่วกนัิ
ซื่ึ�งเปน็ิไปตามหลกัเกณฑ์์ท่�ไดำร้บัอนิมั่ตจิัาก
คณะกรรมการบริษััทแล้ว

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ได้ำใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้า	อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

35.	บริษััท	เบลกราเวีย	บางนิา	
จัำากัดำ

•		บรษิัทัย�อย	โดำยผูู้้ถูอ่ห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษิัทั	บรทิาเนิย่
จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	บริษััท
เบลกราเวีย	บางนิา	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายเกรียงไกร	กรีบงการ
			-		นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา
			-		นิางศ่ภลักษัณ์	จัันิทร์พื่่ทักษั์
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
1.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
48,427.82
(48,427.82)

-

541.81

-
541.81
(541.81)

0.00

-
-
-
-

-

-
-
-
-

•	 สำาหรับงวดำปีบัญช่	 สิ�นิส่ดำ	 31	 ธุ.ค.	 63	
บริษััทฯ	 ไม�ได้ำให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�กล่�ม
บริษััท	 	 (ในิปี	 2562	 กล่�มบริษััท	 จัำานิวนิ	
48.43	 ล้านิบาท	 และไดำ้รับชำาระค่นิระหว�าง
งวดำจัำานิวนิ	48.43	ล้านิบาท	และไม�ม่ยอดำเงินิ
ใหกู้้ย่มคงค้าง	ทั�งนิ่�บรษัิัทฯ	มก่ารคิดำดำอกเบ่�ย
ในิอัตราร้อยละ	4.3	–	5.5	ต�อปี	ซื่ึ�งเป็นิอัตรา
ท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้ย่มเฉัล่�ย
ของบริษััทฯ)

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ไม�ม่ดำอกเบ่�ยรับ	(ในิปี	2562	บริษััทฯ	
ม่ดำอกเบ่�ยรับ	จัำานิวนิ	0.54	 ล้านิบาท	 ไดำ้รับ
ชำาระระหว�างปีครบถู้วนิ	 และไม�ม่ดำอกเบ่�ย
ค้างรับ)

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	 ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	
รายการระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่
บ่คคลเก่�ยวโยงถู่อห่้นิไม�เกินิร้อยละ	10	ถู่อ
เป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการปฏิิบัติตาม
เกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

36.	บริษััท	เดำอะ	ยูนิิคอร์นิ	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
พื่รอ็พื่เพื่อรต่์�		จัำากดัำ	(มหาชนิ)	ถู่อห่น้ิบรษิัทั	บรษิัทั	
เดำอะ	ยูนิิคอร์นิ	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-		นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
1.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.3	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯคำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

•	กล่�มบริษััทคำ�าประกันิให้บริษััทฯ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

32,596.79
52,332.87

-
84,929.66

2,942.63

327.55
2,942.63

	(2,962.49)
307.69

-
78,000.00

-
78,000.00

45,500.00
-

(45,500.00)
-

19.25

-
32,596.79

-
32,596.79

650.24

-
650.24
(322.69)
327.55

-
-
-
-

-
45,500.00

-
45,500.00

-

-
-
-

 -

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

•	 บริษััทฯ	 ไดำ้ ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�กล่�ม
บริษััท	สำาหรับปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
จัำานิวนิ	 32.60	 ล้านิบาท	 และกู้เพ่ื่�มระหว�าง
งวดำ	52.33	ล้านิบาท	ทำาให้ม่ยอดำเงินิให้กู้ย่ม
คงเหล่อปลายงวดำจัำานิวนิ	84.93	 ล้านิบาท	
ทั�งนิ่�บริษััทฯ	ม่การคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อย
ละ	4.3	–	5.5	ต�อปี	ซื่ึ�งเป็นิอัตราท่�เท่ยบเค่ยง
กับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่ดำอกเบ่�ยรับ	จัำานิวนิ	2.94	ล้านิบาท	
และม่ดำอกเบ่�ยค้างรับ	0.31	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	คำ�าประกันิการกู้ย่มให้บริษััทย�อยในิ	
วงเงินิรวม	78.00	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทไม�ไดำ้คำ�าประกันิการกู้ย่มให้กับ
บริษััทฯ	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิบริษััทย�อยไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ



220Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

37.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามอินิทรา	
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
คอนิโดำมิเนิ่ยม		จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	
บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
1.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•		ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.3	การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯ	คำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

-
14,200.00
(14,200.00)

-

77.72

-
77.72

	(77.72)
0.00

335,840.00
-

(335,840.00)
0.00

19.25

-
367,554.08
(367,554.08)

-

2,615.30

-
2,615.30
(2,615.30)

0.00

-
335,840.00

-
335,840.00

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

•	 บริษััทฯ	 ไดำ้ ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�กล่�ม
บริษััท	 สำาหรับงวดำปีบัญช่	 สิ�นิส่ดำ	 31	 ธุ.ค.	
2563	จัำานิวนิ	14.20	ล้านิบาท	และไดำ้รับชำาระ
ค่นิระหว�างงวดำจัำานิวนิ	14.20	 ล้านิบาท	 และ
ไม�มย่อดำเงนิิใหกู้้ย่มคงคา้ง	ทั�งนิ่�บรษัิัทฯ	มก่าร
คิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	4.3	–	5.5	ต�อปี	
ซื่ึ�งเป็นิอัตราท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิ
กู้ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ม่ดำอกเบ่�ยรับ	 จัำานิวนิ	 0.07	 ล้านิ
บาท	 ไดำ้รับชำาระระหว�างปีครบถู้วนิ	 และไม�ม่
ดำอกเบ่�ยค้างรับ

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไดำ้คำ�าประกันิการกู้ย่มให้กล่�มบริษััท	
วงเงินิ	335.84	ล้านิบาท	และลดำลงระหว�างงวดำ	
335.84	ล้านิบาท	ไม�ม่ยอดำคงค้าง

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิกล่�มบริษััทไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�กล่�ม
บริษััท	 ไม�ได้ำใช้งานิแก�กล่�มบริษััท	 อัตราค�า
เช�าตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

38.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	
จัำากัดำ

•	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท
ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 ถู่อห่้นิ
บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิายเกรียงไกร	กรีบงการ
			-		นิางสาววิจัิตรา	ศรีส่พื่รรณ

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�บริษััทฯ
1.1	เงินิให้กู้ย่มกิจัการร�วมค้า
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•		ดำอกเบ่�ยรับ
•		ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

145,952.21
18,500.00

(164,452.21)
-

6,698.09

1,255.14
6,698.09

	(7,953.23)
-

19.25

-
145,952.21

-
145,952.21

1,711.92

-
1,711.92
(456.78)

1,255.14

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

•	บริษััทฯ	ไดำ้ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�กิจัการ
ร�วมค้า	สำาหรับปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
จัำานิวนิ	145.95	ล้านิบาท	กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ	
18.50	ล้านิบาท	ชำาระค่นิระหว�างงวดำ	164.45	
ล้านิบาททั�งจัำานิวนิ	ทั�งนิ่�บริษััทฯ	ม่การคิดำ
ดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	4.3	–	5.5	ต�อปี	ซื่ึ�ง
เป็นิอัตราท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตราต้นิท่นิเงินิกู้
ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่ดำอกเบ่�ยรับ	จัำานิวนิ	6.70	ล้านิบาท	
และไม�ม่ดำอกเบ่�ยค้างรับคงค้าง

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

 
•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กิจัการร�วมค้า

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ได้ำใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้า	อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

39.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	ส่ขุมวิท
สายลวดำ	จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ
คอนิโดำมิเนิ่ยนิ		จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	
บริษััท	 ออริจัิ�นิ	 ส่ขุมวิท	 สายลวดำ	 จัำากัดำ	 ร้อย
ละ	100.00	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายอร่ช	ช�างทอง
			-		นิางสาวธุัญวลัย	ขวัญใจั
			-		นิางสาววิจัิตรา	ศรีส่พื่รรณ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
1.1	เงินิให้กู้ย่มบริษััทย�อย
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.3.การคำ�าประกันิการกู้ย่ม
•	บริษััทฯ	คำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

39,000.00
42,300.00
(81,300.00)

-

663.13
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663.13

	(800.97)
-
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-
-
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19.25

-
39,000.00

-
39,000.00
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-
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(16.84)
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-
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-
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-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

•	 บริษััทฯ	 ไดำ้ ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�กล่�ม
บริษััท	สำาหรับปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
จัำานิวนิ	39.00	ล้านิบาท	 กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ	
42.30	 ล้านิบาท	 และชำาระค่นิระหว�างงวดำ	
81.30	ลา้นิบาท	ทั�งจัำานิวนิทั�งนิ่�บริษัทัฯ	มก่าร
คิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	4.3	–	5.5		ต�อปี	
ซื่ึ�งเปน็ิอตัราท่�เทย่บเค่ยงกบัอตัราตน้ิทน่ิเงนิิกู้
ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่ดำอกเบ่�ยรับ	จัำานิวนิ	0.66	ล้านิบาท	
และไม�ม่ดำอกเบ่�ยค้างรับคงค้าง

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไดำ้คำ�าประกันิการกู้ย่มให้บริษััทย�อย	
วงเงินิ	 83.00	 ล้านิบาท	 และลดำลงระหว�าง
งวดำ	83.00	ล้านิบาท	ทำาให้ ไม�ม่ยอดำคงเหล่อ
ปลายงวดำ

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััท
•	ตามหลกัเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรพัื่ย	์เม่�อ
บริษััทฯ	ถู่อห่้นิกล่�มบริษััทไม�นิ้อยกว�าร้อย
ละ	 90	 ถู่อเป็นิรายการท่�ไดำ้รับยกเว้นิการ
ปฏิิบัติตามเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการให้เช�าสำานิักงานิเดำิมท่�กล่�ม
บริษััท	 ไม�ได้ำใช้งานิแก�กล่�มบริษััท	 อัตราค�า
เช�าตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

40.	บริษััท	ดำิ	ออริจัิ�นิ	ดำ่สิต	จัำากัดำ •	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท
ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 ถู่อห่้นิ
บริษััท	บริษััท	ดำิ	ออริจัิ�นิ	ดำ่สิต	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายอร่ช	ช�างทอง
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
1.1	เงินิให้กู้ย่มกิจัการร�วมค้า
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1.2	ดำอกเบ่�ยรับและดำอกเบ่�ยค้างรับ
•	ดำอกเบ่�ยรับ
•	ดำอกเบ่�ยค้างรับ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		ดำอกเบ่�ยรับระหว�างงวดำ
			-		รับชำาระในิระหว�างปี
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

15,000.00
761.00

-	
15,761.00

830.81

11.30
830.81

	(768.49)
73.62

19.25

-
145,000.00
(130,000.00)

15,000.00

1,293.63

-
1,293.63
(1,282.33)

11.30

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

•	บริษััทฯ	ไดำ้ให้เงินิกู้ย่มเงินิระยะสั�นิแก�กิจัการ
ร�วมค้า	สำาหรับงวดำปีบัญช่	 สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	
2563	ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ	15.00	ล้านิบาท	
ใหกู้้เพื่่�มระหว�างงวดำ	0.76	ลา้นิบาท	และมย่อดำ
เงินิใหกู้้ย่มคงค้างจัำานิวนิ	15.76	ล้านิบาท	ทั�ง
นิ่�บริษััทฯ	 ม่การคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ	
5.5	ต�อปี	 ซึื่�งเป็นิอ้ตราท่�เท่ยบเค่ยงกับอัตรา
ต้นิท่นิเงินิกู้ย่มเฉัล่�ยของบริษััทฯ

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่ดำอกเบ่�ยรับ	จัำานิวนิ	0.83	ล้านิบาท	
และม่ดำอกเบ่�ยค้างรับ	จัำานิวนิ	0.07	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพื่่�อใช้
ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กิจัการร�วมค้า
•	 เป็นิการให้กู้ย่มตามเงื�อนิไขท่�กำาหนิดำในิ
สัญญาร�วมท่นิ	 JVA	 for	The	Hampton	
Sriracha	By	Origin	and	Dusit	ลงวันิท่�	19	
กันิยายนิ	2562	(อัตราดำอกเบ่�ย	5.5%	ต�อ
ปี)	 ซื่ึ�งไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการกล่�ม
บริษััทเม่�อวันิท่�	14	สิงหาคม	2562

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ได้ำใช้งานิแก�กิจัการร�วมค้า	อัตราค�าเช�า
ตามสัญญาเท่ยบเค่ยงได้ำกับตลาดำ	 ซื่ึ�ง
ขนิาดำรายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	
เป็นิอำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

41.	บริษััท	วันิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ
ออริจัิ�นิ	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ถู่อห่้นิบริษััท	บริษััท	
วันิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางสาวศิรินิทรา	จัริยค่ณ
			-		นิางสาวศ่ภกัญญา	ช่�มจัินิดำา

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
1.1	บริษััทฯ	คำ�าประกันิให้กล่�มบริษััท
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		เพื่่�มขึ�นิระหว�างงวดำ
			-		ลดำลงระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

335,840.00
-

(335,840.00)
-

-
335,840.00

-
335,840.00

-
-
-
-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไดำ้คำ�าประกันิการกู้ย่มให้กล่�มบริษััท	
วงเงินิ	 335.84	ล้านิบาท	 และลดำลงระหว�าง
งวดำ	335.84	ล้านิบาท	และไม�ม่ยอดำคงค้าง

•	 เป็นิรายการช�วยเหล่อทางการเงินิเพ่ื่�อ
ใช้ ในิการดำำาเนิินิงานิแก�กล่�มบริษััทตาม
หลักเกณฑ์์ของตลาดำหลักทรัพื่ย์	รายการ
ระหว�างกันิของกล่�มบริษััทท่�ม่บ่คคลเก่�ยว
โยงถู่อห่้นิไม�เกินิกว�าร้อยละ	 10	 ถู่อเป็นิ
รายการท่� ไดำ้รับยกเว้นิการปฏิิบัติตาม
เกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

41.	บริษััท	วันิ	รามอินิทรา	
จัำากัดำ	(ต�อ)

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563		

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

42.	บริษััท	พื่าร์ค	รัชดำา	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่าร์ค	
ลักชัวรี�	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ถู่อห่้นิบริษััท	บริษััท	
พื่าร์ค	รัชดำา	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

-

19.25

3,455.23

-

-

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	 ไม�ม่รายไดำ้จัากการบริหารงานิและ
ค�านิายหนิ้าอสังหาริมทรัพื่ย์

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
ตามอัตราท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา	 ราคาและ
เงื�อนิไขท่�กล่�มบริษััท	 สามารถูแสดำงเท่ยบ
เค่ยงไดำ้กับผูู้้ประกอบธุ่รกิจัในิลักษัณะ
ทำานิองเดำ่ยวกันิซื่ึ�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์
ท่� ได้ำรับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการกล่�ม
บริษััทแล้ว

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

43.	บริษััท	ยูไนิเต็ดำ	โปรเจัค	
แมเนิจัเม้นิท์	จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	 โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่รีโม	
เซื่อร์วิส	 โซื่ลูชั�นิ	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 โดำยถู่อห่้นิ
บริษััท	ยูไนิเต็ดำ	โปรเจัค	แมเนิจัเม้นิท์	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ
			-		นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม
			-		นิายประสิทธุิ์	จัรัสวิชากร
			-		นิางสาวนิ่ชจัรีย์	จัิตต์อาจัหาญ
			-		นิายอร่ณ	ศิริจัานิ่สรณ์
			-		นิายวีระชัย	อ่ปชา
			-	นิางสาวสิริกร	อร่ณฉัาย

1.รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการบริหารงานิและค�านิายหนิ้าขาย
อสังหาริมทรัพื่ย์

2.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
2.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ

20.00

47.46

-

-

-

-

สำาหรับงวดำปีบัญช่	 สิ�นิส่ดำ	 31	 ธุ.ค.	 2563	
บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหารมิทรพัื่ย์เป็นิจัำานิวนิเงินิ
รวม	0.02	ล้านิบาท	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.05	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของบริษััทตาม
อัตราท่�ระบ่ไว้ในิสัญญา	ราคาและเงื�อนิไขท่�
กล่�มบริษััท	สามารถูแสดำงเท่ยบเค่ยงไดำ้กับ
ผูู้ป้ระกอบธุ่รกจิัในิลกัษัณะทำานิองเดำย่วกนัิ
ซื่ึ�งเปน็ิไปตามหลกัเกณฑ์์ท่�ไดำร้บัอนิมั่ตจิัาก
คณะกรรมการกล่�มบริษััทแล้ว

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	 เป็นิรายการให้เช�าสำานิักงานิเดิำมบริษััทฯ
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

44.	บริษััท	วันิ	ส่ขุมวิท	59	จัำากัดำ •	กิจัการร�วมค้า	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ	
ออริจัิ�นิ	 (บริษััทย�อย)	 จัำากัดำ	 ถู่อห่้นิบริษััท	บริษััท	
วันิ	ส่ขุมวิท	59	จัำากัดำ	ร้อยละ	51	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์			ไตรนิ่รักษั์
			-		นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

45.	บริษััท	สเตเบิ�ล	โฮม
พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ

•	บรษิัทัย�อย	โดำยผูู้ถู่้อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษิัทั	บรทิาเนิย่
จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ถู่อห่้นิบริษััท	 สเตเบิ�ล	 โฮม	
พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์
			-		นิายจัีระวัฒนิ์	เหมะธุ่ลินิ
			-		นิายเก่ยรติศักดำิ์	หนิูส่รา

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

46.	บริษััท	เบลกราเวีย	
ราชพื่ฤกษั์จัำากัดำ

•	บรษิัทัย�อย	โดำยผูู้ถู่้อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษิัทั	บรทิาเนิย่
จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ถู่อห่้นิ	 บริษััท	 เบลกราเวีย	
ราชพื่ฤกษั์	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิายจัีระวัฒนิ์	เหมะธุ่ลินิ
			-		นิางสาวพื่นิิตาภรณ์	วงษั์ประกอบ

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - สำาหรับงวดำปีบัญช่	 สิ�นิส่ดำ	 31	 ธุ.ค.	 2563	

บริษััทฯ	ม่รายได้ำจัากการบริหารงานิและค�า
นิายหนิ้าขายอสังหารมิทรพัื่ย์เป็นิจัำานิวนิเงินิ
รวม	0.02	ล้านิบาท	

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

47.	บริษััท	บริทาเนิ่ย	วงแหวนิ	
รามอินิทรา	จัำากัดำ

•	บรษิัทัย�อย	โดำยผูู้ถู่้อห่น้ิใหญ�	ค่อ	บรษิัทั	บรทิาเนิย่
จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ถู่อห่้นิ	 บริษััท	 บริทาเนิ่ย	
วงแหวนิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิายนิาวินิ	เล็กนิาวา
		-		นิางสาวพื่นิิตาภรณ์	วงษั์ประกอบ

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

48.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล
คอลลาจั	107	จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ
พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	ถู่อห่้นิ	บริษััท
ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	คอลลาจั	107	จัำากัดำ
ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิายเกรียงไกร	กรีบงการ
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

49.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	1
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่าร์ค	
ลักชัวรี�	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
แคปปิตอล	1	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายเกรียงไกร	กรีบงการ

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

50.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	
พื่ระราม	9	จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่าร์ค	
ลักชัวรี�	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
แคปปิตอล	พื่ระราม	9	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•เป็นิรายการสนัิบสน่ินิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

51.	บริษััท	วันิ	ดำิสทริคท์	ระยอง	
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ
ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	วันิ
ดำิสทริคท์	ระยอง	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางจัต่พื่ร	ผู้ิวขาว
			-		นิางสาวศิรินิทรา	จัริยค่ณ

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

52.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำกระบัง	
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	
คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ถู่อห่้นิบริษััท	
ออริจัิ�นิลาดำกระบัง	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิายกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว
			-		นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

53.	บริษััท	วันิ	พื่ญาไท	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ
ออริจัิ�นิ	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ถู่อห่้นิบริษััท	 วันิ	
พื่ญาไท	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•		ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิายจัต่พื่ร	ผู้ิวขาว

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

54.	บริษััท	ออริจัิ�นิ	ฟัู้ดำ	จัำากัดำ •	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ
ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	ออริจัิ�นิ	
ฟัู้ดำ	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•		ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•เป็นิรายการสนัิบสน่ินิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

55.	บริษััท	ไนิท์บริดำจั์	เกษัตร
อินิเตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่าร์ค
รักชัวรี�	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ถู่อห่้นิไนิท์บริดำจั์	
เกษัตร	อินิเตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์
			-		นิายภราดำร	ธุนิไพื่ศาลกิจั
			-		นิายปัญญาวัฒนิ์	จัันิทร์ร่�งแสง

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 8.75 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.01	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

56.	บริษััท	ไนิท์บริดำจั์	ส่ขุมวิท	
ป่ณณวิถู่	จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	พื่าร์ค	
รกัชวัรี�	จัำากดัำ	(บรษัิัทย�อย)	ถู่อห่น้ิบริษััท	ไนิทบ์รดิำจั์	
ส่ขุมวิท	ป่ณณวิถู่	จัำากัดำ	ร้อยละ	100

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์
			-		นิายภราดำร	ธุนิไพื่ศาลกิจั
			-		นิายปัญญาวัฒนิ์	จัันิทร์ร่�งแสง

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

57.	บริษััท	วันิ	ดำิสทริคท์	ระยอง	2
จัำากัดำ

•	บริษััทย�อย	โดำยผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�	ค่อ	บริษััท	วันิ
ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ถู่อห่้นิบริษััท	วันิ	ดำิส
ทริคท์	ระยอง	2	จัำากัดำ	ร้อยละ	100	

•	ผูู้้บริหารระดำับสูงของกล่�มบริษััท	เป็นิกรรมการ
			-		นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์
			-		นิางสาวศิรินิทรา	จัริยค่ณ
			-		นิางสาวศ่ภกัญญา	ช่�มจัินิดำา

1.	รายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิ 19.25 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ม่รายไดำ้ค�าเช�าสำานิักงานิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิรวม	0.02	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการสนิับสนิ่นิธุ่รกิจัปกติของ
กล่�มบริษััท
•	เป็นิรายการให้เช�าสำานิกังานิเดำมิท่�บรษิัทัฯ	
ไม�ไดำ้ใช้งานิแก�กล่�มบรษิััท	อัตราค�าเช�าตาม
สัญญาเท่ยบเค่ยงไดำ้กับตลาดำ	 ซื่ึ�งขนิาดำ
รายการเข้าเกณฑ์์รายการขนิาดำเล็ก	 เป็นิ
อำานิาจัอนิ่มัติของฝ่่ายจััดำการ

58.	นิางอารดำา	จัรูญเอก •	ผูู้้ถู่อห่้นิใหญ�ของบริษััทฯ	 โดำยถู่อห่้นิในิบริษััทฯ	
ร้อยละ	19.06

•	 เป็นิภรรยานิายพื่ีระพื่งศ์	 จัรูญเอกซื่ึ�งเป็นิผูู้้ถู่อ
ห่้นิใหญ�ของบริษััทฯ	

•	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการกล่�มบริษััท	กรรมการ
บริหารและประธุานิอำานิวยการของบริษััทฯ	 เป็นิ
กรรมการผูู้้ม่อำานิาจัลงนิามผูู้กพื่ันิกล่�มบริษััท

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
คำ�าประกันิการชำาระหนิ่�การเช�าซื่่�อรถูยนิต์ของบริษััทฯ - - 300.36 •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

บริษััทฯ	ไม�ม่ภาระคำ�าประกันิคงค้าง
•	 เป็นิรายการให้ความช�วยเหล่อทางการ
เงินิแก�แก�กล่�มบริษััทซื่ึ�งรายการดำังกล�าว
เป็นิประโยชนิ์ต�อกล่�มบริษััท	 และไม�ไดำ้ม่ค�า
ธุรรมเนิ่ยมการคำ�าประกันิแต�อย�างใดำ

59.	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร •	 ดำำารงตำาแหนิ�งประธุานิกรรมการตรวจัสอบ	
กรรมการสรรหาและพ่ื่จัารณาค�าตอบแทนิและ
ประธุานิกรรมการบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติกล่�มบริษััท
1.1	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า - 814.80 621.80 •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

กล่�มบริษััทไม�ไดำ้รับเงินิมัดำจัำา	 และเงินิรับ
ล�วงหนิ้า

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

60.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่ •	ดำำารงตำาแหนิ�งประธุานิกรรมการ	 และกรรมการ
อิสระของกล่�มบริษััท	 และกรรมการสรรหาและ
พื่่จัารณาค�าตอบแทนิของบริษััทฯ		

•	 เป็นิกรรมการผูู้้ม่อำานิาจัลงนิามผูู้กพัื่นิของ
กล่�มบริษััท

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ

1.2	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า

-

3,950.00

4,548.97

2,480.00

-

590.60

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
นิายลักษัณะร้อย	 พึื่�งรัศม่	 ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อ
ขายหอ้งชด่ำโครงการพื่ารค์		ออรจิัิ�นิ	ทองหล�อ
จัำานิวนิ	2		ห้อง	คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	24.61	
ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทได้ำรับเงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหน้ิา
จัากลูกค้า	จัำานิวนิ	3.95	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

61.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์ •	ดำำารงตำาแหนิ�งประธุานิกรรมการของกล่�มบริษััท	
ประธุานิกรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	 และ
กรรมการของบริษััทฯ	

•	เป็นิกรรมการผูู้้ม่อำานิาจัลงนิามผูู้กพื่ันิบริษััทฯ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ

1.2	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า

5,131.91

-

-

541.6

-

442.40

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
นิายนิวิตั	ิลมน่ิพื่นัิธุ	์ไดำท้ำาสญัญาซื่่�อขายหอ้ง
ช่ดำโครงการ	ไนิท์บริดำจั์ไพื่ร์ม	สาทร	จัำานิวนิ	1	
ห้อง	จัำานิวนิเงินิ	5.13	ล้านิบาท	

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2562	
กล่�มบริษััท	 ไม�ได้ำรับเงินิมัดำจัำา	 และเงินิรับ
ล�วงหนิ้า	

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

62.	บริษััท	ซื่่โอแอล	จัำากัดำ	
(มหาชนิ)

•	 เป็นิกิจัการท่�ม่กรรมการร�วมกันิกับกล่�มบริษััท	
ได้ำแก�	 นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร	 ซื่ึ�ง	 ดำำารงตำาแหนิ�ง
ประธุานิกรรมการตรวจัสอบ	กรรมการสรรหา
และพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	 และประธุานิกรรมการ
บริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ

1	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	ซื่่�ออ่ปกรณ์สำานิักงานิ 239.21 56.13 330.28 •	กล่�มบรษิัทั	ซื่่�ออป่กรณส์ำานิกังานิ	เช�นิ	เครื�อง

เขียนิ	กระดำาษั	 เป็นิต้นิ	 จัากบริษััท	 ซื่่โอแอล	
จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 เพื่่�อใช้ ในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจั
ทั�วไปของกล่�มบริษััท	สำาหรับปีสิ�นิส่ดำวันิท่�	31	
ธุ.ค	2563	จัำานิวนิ	0.24	ล้านิบาท

•	 ราคาซื่่�อสินิค้าเป็นิราคาตลาดำทั�วไปท่�
บริษััท	ซื่่โอแอล	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	ขายให้กับ
ลูกค้ารายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการดัำง
กล�าวม่ความเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

63.	นิายวิทยา	ธุัญญศรีสังข์ •	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการของ
บริษััท	ดำิจัิตอล	บัตเลอร์	จัำากัดำ

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
1.1	เงินิกู้ย่มจัากบ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1,453.00
-
-

1,453.00

1,313.00
140.00

-
1,453.00

-
1,313.00

-
     1,313.00   

•	บรษัิัทกู้ย่มเงนิิระยะสั�นิ	จัากกรรมการบรษัิัท	
ดำิจัิตอล	บัตเลอร์	จัำากัดำ	เพื่่�อใช้ในิการดำำาเนิินิ
ธุ่รกิจัทั�วไปของกล่�มบริษััท	สำาหรับงวดำปี	สิ�นิ
ส่ดำวันิท่�	 31	ธุ.ค.	2563	 	ม่ยอดำคงเหล่อต้นิ
งวดำจัำานิวนิ	1.45	ล้านิบาท	ไม�ม่กู้เพื่่�มระหว�าง
งวดำ	 และม่ยอดำคงเหล่อปลายงวดำจัำานิวนิ	
1.45	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการให้ความช�วยเหล่อทางการ
เงินิแก�กล่�มบริษััท

64.	นิายวรกร	วีราพื่ัชร์ •	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการของ
บริษััท	ดำิจัิตอล	บัตเลอร์	จัำากัดำ

1.	รายการความช�วยเหล่อทางการเงินิแก�กล่�มบริษััท
1.1	เงินิกู้ย่มจัากบ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิ
			-		ยอดำคงเหล่อต้นิงวดำ
			-		กู้เพื่่�มระหว�างงวดำ
			-		ชำาระค่นิระหว�างงวดำ
			-		ยอดำคงเหล่อปลายงวดำ

1,453.00
-
-

1,453.00

1,313.00
140.00

-
1,453.00

-
1,313.00

-
     1,313.00   

•	บรษัิัทกู้ย่มเงนิิระยะสั�นิ	จัากกรรมการบรษัิัท	
ดำิจัิตอล	บัตเลอร์	จัำากัดำ	เพื่่�อใช้ในิการดำำาเนิินิ
ธุ่รกิจัทั�วไปของกล่�มบริษััท	สำาหรับงวดำปี	สิ�นิ
ส่ดำวันิท่�	 31	ธุ.ค.	2563	 	ม่ยอดำคงเหล่อต้นิ
งวดำจัำานิวนิ	1.45	ล้านิบาท	ไม�ม่กู้เพื่่�มระหว�าง
งวดำ	 และม่ยอดำคงเหล่อปลายงวดำจัำานิวนิ	
1.45	ล้านิบาท

•	 เป็นิรายการให้ความช�วยเหล่อทางการ
เงินิแก�กล่�มบริษััท
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

65.	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์ •	 ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบริหาร	 ประธุานิเจั้า
หนิา้ท่�ฝ่า่ยพื่ฒันิาธุร่กิจั	ผูู้ช้�วยกรรมการผูู้จ้ัดัำการ
ฝ่่ายพื่ัฒนิาธุ่รกิจัใหม�	 และผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้
จััดำการฝ่่ายพัื่ฒนิาธุ่รกิจัของบริษััทและประธุานิ
เจั้าหนิ้าท่�บริหารและกรรมการของกล่�มบริษััท

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ

1.2	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า

-

390.00

4,600.00

743.40

1,790.00

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์	ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อขาย
ห้องช่ดำโครงการพื่าร์ค							ออริจัิ�นิ	ทองหล�อ	
จัำานิวนิ	1	ห้อง	จัำานิวนิเงินิ	10.65		ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััทได้ำรับเงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหน้ิา
จัากลูกค้า	จัำานิวนิ	0.39	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

66.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ •	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบริหารและเป็นิประธุานิ
เจั้าหน้ิาท่�สายงานิออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์ของบริษััท	
และกรรมการของกล่�มบริษััท

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า 616.00 603.90 -

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
นิายสมสก่ล	 แสงส่วรรณ	 ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อ
ขายห้องช่ดำโครงการดิำ	ออริจัิ�นิ	 รามอินิทรา	
83	จัำานิวนิ	1	ห้อง	จัำานิวนิเงินิ	2.16	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบรษัิัท	ไดำร้บัเงนิิมดัำจัำา	และเงนิิรบัล�วงหนิา้	
จัำานิวนิ	0.62	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

67.	นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์ •	 ดำำารงตำาแหนิ�งประธุานิเจ้ัาหนิ้าท่�สายงานิการ
ตลาดำและการขาย

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ

1.2	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า

7,990.00

-

-

5.00

-

-

 
•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
นิายสิริพื่งศ์	 ศรีสว�างวงศ์	 ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อ
ขายห้องชด่ำโครงการพื่าร์ค	24	จัำานิวนิ	1	ห้อง	
จัำานิวนิเงินิ	7.99	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััท	 ไม�ได้ำรับเงินิมัดำจัำา	 และเงินิรับ
ล�วงหนิ้า

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

68.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ •	 ดำำารงตำาแหนิ�งประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายบริหาร
งานิก�อสร้าง

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ

1.2	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า

1,587.97

1,373.30

-

316.20

-

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
นิายเกรียงไกร	กรีบงการ	 ไดำ้ทำาสัญญาซ่ื่�อ
ขายห้องช่ดำโครงการดำิ	ออริจัิ�นิ	ส่ขุมวิท	105	
จัำานิวนิ	 1	ห้อง	 จัำานิวนิเงินิ	 1.59	 ล้านิบาท	
และโครงการดำิ	ออริจัิ�นิ	อ�อนินิ่ชจัำานิวนิ	2	ห้อง	
จัำานิวนิเงินิ		2.99	ล้านิบาท	และโครงการพื่าร์
คออรจิัิ�นิ	จุัฬา	สามย�านิจัำานิวนิ	1	หอ้ง	จัำานิวนิ
เงินิ		6.09	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบรษัิัท	ไดำร้บัเงนิิมดัำจัำา	และเงนิิรบัล�วงหนิา้	
จัำานิวนิ	1.37	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

69.	นิายส่รินิทร์
สหชาติโภคานิันิท์

•	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบรหิารของบริษัทัและเปน็ิ
ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ

1.2	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า

-

-

4,783.33

-

-

455.40

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
นิายส่รินิทร์	 สหชาติโภคานัินิท์	 ไม�ม่การทำา
สัญญาซื่่�อขายห้องช่ดำ

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบริษััท	 ไม�ได้ำรับเงินิมัดำจัำา	 และเงินิรับ
ล�วงหนิ้า

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

70.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว •	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบริหารของบริษัทัและเปน็ิ
ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายการเงินิ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ - 1,840.00 - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	 วิไลแก้ว	 ไม�ม่การทำา
สัญญาซื่่�อขายห้องช่ดำ

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

71.	นิายส่คม	อ่�ยวิรัตนิ์ •	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบริหารของ
บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ

1.2	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า

3,890.00

66.70

-

-

-

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
นิายส่คม	อ่�ยวิรัตนิ์	ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อขายห้อง
ช่ดำโครงการไนิท์บริดำจั์คอลลาจั	 รามคำาแหง	
คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิ	 3.89	ล้านิบาท	 และโครง
การดำิ	ออริจัิ�นิ					อ�อนินิ่ช	จัำานิวนิ	1	ห้อง	คิดำ
เป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	2.05	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบรษัิัท	ไดำร้บัเงนิิมดัำจัำา	และเงนิิรบัล�วงหนิา้	
จัำานิวนิ	0.07	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

72.	นิางสาวเรืองรัตนิ์
ศรีเบญจัพื่ลางกูร

•	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบริหารของ
บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ

1.2	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า

1,628.16

71.60

-

-

-

-

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
นิางสาวเรืองรัตนิ์	 ศรีเบญจัพื่ลางกูรไดำ้ทำา
สัญญาซื่่�อขายห้องช่ดำโครงการดิำ	 ออริจัิ�นิ	
ส่ขุมวิท	 105	คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิ	 1.63	ล้านิ
บาท	และโครงการ	ดำิ	ออริจัิ�นิ	อ�อนินิ่ช	จัำานิวนิ	
1	ห้อง	คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิ	1.45	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบรษัิัท	ไดำร้บัเงนิิมดัำจัำา	และเงนิิรบัล�วงหนิา้	
จัำานิวนิ	0.07	ล้านิบาท	

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

73.	นิางสาวส่วัชรี	
ตัณฑ์ประศาสนิ์

•	ผูู้บ้รหิารระดำบัสงูของบรษิัทั	พื่ารค์	ลกัชวัรี�	จัำากดัำ 1.รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า 71.60 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

นิางสาวส่วัชรี	ตัณฑ์ประศาสนิ์	ไดำ้ทำาสัญญา
ซื่่�อขายห้องช่ดำโครงการดิำ	 ออริจัิ�นิ	 อ�อนินิ่ช	
จัำานิวนิ	1	ห้อง	คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	1.60	
ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบรษัิัท	ไดำร้บัเงนิิมดัำจัำา	และเงนิิรบัล�วงหนิา้	
จัำานิวนิ	0.07	ล้านิบาท	

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

74.	นิางสาวพื่นิิตาภรณ์
วงษั์ประกอบ

•	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบริหารของ
บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า 	 5.00 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

นิางสาวพื่นิิตาภรณ์	 วงษั์ประกอบ	 ไดำ้ทำา
สัญญาซื่่�อขายห้องช่ดำโครงการไนิท์บริดำจั์	
สเปซื่	พื่ระราม	9	จัำานิวนิ	1	หอ้ง	คิดำเปน็ิจัำานิวนิ
เงินิรวม	8.12	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบรษัิัท	ไดำร้บัเงนิิมดัำจัำา	และเงนิิรบัล�วงหนิา้	
จัำานิวนิ	5,000	บาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

75.	นิายกิตติชัย	อัศวเกศมรกต •	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบริหารของ
บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า 5.00 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

นิายกิตติชัย	 อัศวเกศมรกต	 ไดำ้ทำาสัญญา
ซื่่�อขายห้องช่ดำโครงการไนิท์บริดำจ์ั	 สเปซื่	
พื่ระราม	9จัำานิวนิ	1	ห้อง	คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิ
รวม	9.72	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบรษัิัท	ไดำร้บัเงนิิมดัำจัำา	และเงนิิรบัล�วงหนิา้	
จัำานิวนิ	5,000	บาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

76.	นิายรัฐพื่ล	เตชะเลิศสิริมงคล •	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบริหารของ
บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า 5.00 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

นิายรัฐพื่ล	 เตชะเลิศสิริมงคล	 ไดำ้ทำาสัญญา
ซื่่�อขายห้องช่ดำโครงการไนิท์บริดำจ์ั	 สเปซื่	
พื่ระราม	9จัำานิวนิ	1	ห้อง	คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิ
รวม	6.60	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบรษัิัท	ไดำร้บัเงนิิมดัำจัำา	และเงนิิรบัล�วงหนิา้	
จัำานิวนิ	5,000	บาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจำาเป็น /

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2563
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2562
งวดปีบัญชีสิ�นสุด 

31 ธ.ค. 2561

77.	นิายมานิิต	ทรัพื่ย์เพื่่�ม •	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบริหารของ
บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	เงินิมัดำจัำาและเงินิรับล�วงหนิ้า 	 5.00 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

นิายมานิิต	ทรัพื่ย์เพื่่�ม	 ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อขาย
ห้องช่ดำโครงการไนิท์บริดำจั์	 สเปซื่	พื่ระราม	
9	 จัำานิวนิ	 1	 ห้อง	 คิดำเป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	
10.10	ล้านิบาท

•	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	
กล่�มบรษัิัท	ไดำร้บัเงนิิมดัำจัำา	และเงนิิรบัล�วงหนิา้	
จัำานิวนิ	5,000	บาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล

78.	นิายตนิัย	ธุนิะชานิันิท์ •	ดำำารงตำาแหนิ�งกรรมการบริหารของ
บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ

1.	รายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท
1.1	รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ 6,900.00 - - •	สำาหรับงวดำปีบัญช่	สิ�นิส่ดำ	31	ธุ.ค.	2563	

นิายตนัิย	ธุนิะชานัินิท์	 ไดำ้ทำาสัญญาซื่่�อขาย
ห้องช่ดำโครงการพื่าร์ค	24จัำานิวนิ	1	ห้อง	คิดำ
เป็นิจัำานิวนิเงินิรวม	6.90	ล้านิบาท

•	เป็นิรายการธุ่รกิจัปกติของกล่�มบริษััท	
•	 ราคาขายห้องช่ดำเป็นิราคาปกติทั�วไป
และเท่ยบเค่ยงได้ำกับราคาขายแก�ลูกค้า
ภายนิอกรายอ่�นิ	ดำังนิั�นิ	จัึงเห็นิว�ารายการ
ดำงักล�าวมค่วามเหมาะสมและสมเหต่สมผู้ล
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธุันวาคม 2563

รายงานของผู้ส่อบบัญชุ่รับอนุญาต้
	 เสนิอต�อผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	

ความเหุ้็น
	 ข้าพื่เจั้าไดำ้ตรวจัสอบงบการเงินิรวมของบริษััท	 ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	 จัำากัดำ	 (มหาชนิ)	 และบริษััทย�อย	 (กล่�ม
บริษััท)	ซื่ึ�งประกอบดำ้วยงบแสดำงฐานิะการเงินิรวม	ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	งบกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัรวม	งบแสดำง
การเปล่�ยนิแปลงส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิรวมและงบกระแสเงินิสดำรวมสำาหรับปีสิ�นิส่ดำวันิเดำ่ยวกันิ	 และหมายเหต่ประกอบงบ
การเงินิรวม	 รวมถึูงหมายเหต่สร่ปนิโยบายการบัญช่ท่�สำาคัญ	 และไดำ้ตรวจัสอบงบการเงินิเฉัพื่าะกิจัการของบริษััท
ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	(บริษััทฯ)	ดำ้วยเช�นิกันิ

	 ข้าพื่เจั้าเห็นิว�า	งบการเงินิข้างต้นินิ่�แสดำงฐานิะการเงินิ	ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	ผู้ลการดำำาเนิินิงานิและกระแส
เงนิิสดำ	สำาหรบัปสีิ�นิสด่ำวันิเดำย่วกันิของบรษิัทั	ออรจิัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อรต่์�	จัำากดัำ	(มหาชนิ)	และบรษัิัทย�อย	และเฉัพื่าะของบรษัิัท	
ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	โดำยถููกต้องตามท่�ควรในิสาระสำาคัญตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ		

เกณฑ์์ในการแส่ดำงความเหุ้็น
	 ข้าพื่เจั้าไดำ้ปฏิิบัติงานิตรวจัสอบตามมาตรฐานิการสอบบัญช่	 ความรับผู้ิดำชอบของข้าพื่เจั้าไดำ้กล�าวไว้ ในิวรรค	
ความรับผู้ิดำชอบของผูู้้สอบบัญช่ต�อการตรวจัสอบงบการเงินิในิรายงานิของข้าพื่เจั้า	 ข้าพื่เจั้าม่ความเป็นิอิสระจัาก
กล่�มบริษััทตามข้อกำาหนิดำจัรรยาบรรณของผูู้้ประกอบวิชาช่พื่บัญช่ท่�กำาหนิดำโดำยสภาวิชาช่พื่บัญช่ในิส�วนิท่�เก่�ยวข้อง
กับการตรวจัสอบงบการเงินิ	และข้าพื่เจั้าไดำ้ปฏิิบัติตามข้อกำาหนิดำดำ้านิจัรรยาบรรณอ่�นิๆ	ตามท่�ระบ่ในิข้อกำาหนิดำนิั�นิ
ดำ้วย	ข้าพื่เจั้าเช่�อว�าหลักฐานิการสอบบัญช่ท่�ข้าพื่เจั้าไดำ้รับเพื่ียงพื่อและเหมาะสม	เพื่่�อใช้เป็นิเกณฑ์์ในิการแสดำงความ
เห็นิของข้าพื่เจั้า

ข้อมูลและเหุ้ตุ้การณ์ที่่�เน้น
ข้าพื่เจั้าขอให้สังเกตหมายเหต่ประกอบงบการเงินิรวมข้อ	3	เนิ่�องดำ้วยผู้ลกระทบจัากสถูานิการณ์การแพื่ร�ระบาดำของ
โรคติดำเช่�อไวรัสโคโรนิา	2019	ในิระหว�างไตรมาสท่�	1	ถึูง	3	ของปี	2563	กล่�มบริษััทไดำ้เล่อกปฏิิบัติตามมาตรการผู้�อนิ
ปรนิชั�วคราวสำาหรับทางเล่อกเพื่่�มเติมทางบัญช่ในิเรื�องการวัดำมูลค�าเงินิลงท่นิในิตราสารท่นิท่�ไม�อยู�ในิความต้องการ
ของตลาดำ	และการลดำค�าเช�าตามสัญญาจัากผูู้้ ให้เช�า	ในิไตรมาสท่�	4	ของปี	2563	กล่�มบริษััทไดำ้พื่่จัารณายกเลิกการ
ถู่อปฏิิบัติตามมาตรการผู้�อนิปรนิชั�วคราวสำาหรับทางเล่อกเพื่่�มเติมทางบัญช่สำาหรับท่กเรื�องท่�กล่�มบริษััท	ไดำ้เคยถู่อ
ปฏิิบัติในิช�วงท่�ผู้�านิมา	 โดำยไม�ม่ผู้ลกระทบอย�างม่สาระสำาคัญต�องบการเงินิของกล่�มบริษััท	ทั�งนิ่�	 ข้าพื่เจั้ามิไดำ้แสดำง
ความเห็นิอย�างม่เงื�อนิไขต�อเหต่การณ์ดำังกล�าวข้างต้นิแต�อย�างใดำ

เรื�องส่ำาคัญในการต้รวจส่อบ 
	 เรื�องสำาคัญในิการตรวจัสอบค่อเรื�องต�าง	ๆ 	ท่�ม่นิัยสำาคัญท่�ส่ดำตามดำ่ลยพื่่นิิจัเย่�ยงผูู้้ประกอบวิชาช่พื่ของข้าพื่เจั้า
ในิการตรวจัสอบงบการเงินิสำาหรับงวดำปัจัจัุบันิ	ข้าพื่เจั้าไดำ้นิำาเรื�องเหล�านิ่�มาพื่่จัารณาในิบริบทของการตรวจัสอบงบ
การเงินิโดำยรวมและในิการแสดำงความเห็นิของข้าพื่เจั้า	 ทั�งนิ่�	 ข้าพื่เจั้าไม�ไดำ้แสดำงความเห็นิแยกต�างหากสำาหรับเรื�อง
เหล�านิ่�	

	 ข้าพื่เจั้าไดำ้ปฏิิบัติงานิตามความรับผู้ิดำชอบท่�ไดำ้กล�าวไว้ ในิวรรคความรับผู้ิดำชอบของผูู้้สอบบัญช่ต�อการตรวจั
สอบงบการเงินิในิรายงานิของข้าพื่เจั้า	 ซื่ึ�งไดำ้รวมความรับผู้ิดำชอบท่�เก่�ยวกับเรื�องเหล�านิ่�ดำ้วย	 การปฏิิบัติงานิของ
ข้าพื่เจั้าไดำ้รวมวิธุ่การตรวจัสอบท่�ออกแบบมาเพื่่�อตอบสนิองต�อการประเมินิความเส่�ยงจัากการแสดำงข้อมูลท่�ขัดำ
ต�อข้อเท็จัจัริงอันิเป็นิสาระสำาคัญในิงบการเงินิ	 ผู้ลของวิธุ่การตรวจัสอบของข้าพื่เจั้า	 ซึื่�งไดำ้รวมวิธุ่การตรวจัสอบ
สำาหรับเรื�องเหล�านิ่�ดำ้วย	ไดำ้ ใช้เป็นิเกณฑ์์ในิการแสดำงความเห็นิของข้าพื่เจั้าต�องบการเงินิโดำยรวม
เรื�องสำาคัญในิการตรวจัสอบ	พื่ร้อมวิธุ่การตรวจัสอบสำาหรับแต�ละเรื�องม่ดัำงต�อไปนิ่�

การรับรู้รายไดำ้จากการขายอสั่งหุ้าริมที่รัพัย์
	 รายไดำ้จัากการขายอสังหาริมทรัพื่ย์เป็นิตัวช่�วัดำผู้ลการดำำาเนิินิงานิท่�ผูู้้ ใช้งบให้ความสนิใจั	นิอกจัากนิ่�	สัญญาซื่่�อ
ขายอสังหาริมทรัพื่ย์ม่ความหลากหลาย	เช�นิ	ม่สัญญาแนิบท้ายส�วนิลดำพื่่เศษัหรือรายการส�งเสริมการขายต�างๆ	จัึง
ม่ความเส่�ยงเก่�ยวกับมูลค�าและระยะเวลาในิการรับรู้รายไดำ้

10 งบการเงิน
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 ข้าพื่เจั้าไดำ้ตรวจัสอบการรับรู้รายไดำ้จัากการขายอสังหาริมทรัพื่ย์ของกล่�มบริษััทโดำยการ
	 •	 ประเมินิและทดำสอบระบบสารสนิเทศและระบบการควบค่มภายในิของกล่�มบริษััทท่�เก่�ยวข้องกับวงจัรรายไดำ้
	 	 โดำยการสอบถูามผูู้้รับผู้ิดำชอบ	ทำาความเข้าใจัและเล่อกตัวอย�างมาส่�มทดำสอบการปฏิิบัติตามการควบค่มท่�
	 	 กล่�มบริษััทออกแบบไว	้
	 •	 ส่�มตัวอย�างสัญญาขายเพื่่�อตรวจัสอบการรับรู้รายไดำ้ว�าเป็นิไปตามเงื�อนิไขท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญาขาย	 และ
	 	 สอดำคล้องกับนิโยบายการรับรู้รายไดำ้ของกล่�มบริษััท		
	 •	 ส่�มตรวจัสอบเอกสารประกอบรายการขายท่�เกิดำขึ�นิในิระหว�างปีและช�วงใกล้สิ�นิรอบระยะเวลาบัญช่
	 •	 กระทบยอดำจัำานิวนิบ้านิพื่ร้อมท่�ดำินิและหนิ�วยห้องช่ดำท่�ยังไม�โอนิกับเอกสารกรรมสิทธุิ์ตัวจัริงและ/หรือหนิังส่อ
	 	 ย่นิยันิจัากธุนิาคารสำาหรับเอกสารกรรมสิทธ์ิุท่�เก็บโดำยธุนิาคาร
	 •	 วิเคราะห์เปรียบเท่ยบข้อมูลบัญช่รายไดำ้แบบแยกย�อยเพื่่�อตรวจัสอบความผู้ิดำปกติท่�อาจัเกิดำขึ�นิของรายการ
	 	 รายไดำ้ตลอดำรอบระยะเวลาบัญช่	รวมถึูงรายการบัญช่ท่�ทำาผู้�านิใบสำาคัญทั�วไป
	 •	 สอบทานิรายการปรับปร่งรายไดำ้ท่�เกิดำขึ�นิภายหลังวันิสิ�นิรอบระยะเวลาบัญช่

การจัดำประเภที่เงินลงทุี่นในการร่วมค้า
	 ในิระหว�างปีปัจัจัุบันิ	กล่�มบริษััทไดำ้เข้าทำาสัญญาร�วมท่นิและจัำาหนิ�ายห่้นิสามัญของบริษััทย�อย	2	แห�ง	ให้แก�บริษััท
ท่�ไม�เก่�ยวข้องกันิแห�งหนิึ�ง	 โดำยกล่�มบริษััทยังคงถู่อห่้นิสามัญในิบริษััทข้างต้นิในิสัดำส�วนิร้อยละ	 51	อย�างไรก็ตามผูู้้
บริหารไดำ้ ใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัในิการพื่่จัารณาว�ากล่�มบริษััทไม�ม่อำานิาจัควบค่มบริษััทข้างต้นิในิลักษัณะของบริษััทย�อยอ่ก
ต�อไป	และไดำ้จััดำประเภทเงินิลงท่นิในิบริษััทข้างต้นิเป็นิเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า	รวมถึูงการประเมินิมูลค�าย่ติธุรรมเพื่่�อ
ถู่อเป็นิราคาท่นิเริ�มแรกของเงินิลงท่นิในิการร�วมค้าดำังกล�าว	และรับรู้กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อยในิ
ส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิในิงวดำท่�เกิดำรายการ	

	 ข้าพื่เจั้าไดำ้ตรวจัสอบรายการดำังกล�าว	 โดำยการตรวจัสอบข้อตกลงและเงื�อนิไขในิสัญญาร�วมท่นิ	การสอบถูาม
ฝ่่ายบริหารถึูงลักษัณะและวัตถู่ประสงค์ในิการเข้าทำารายการซื่่�อขายดัำงกล�าว	และทำาความเข้าใจักระบวนิการพื่่จัารณา
เนิ่�อหาของสัญญาของฝ่่ายบริหารว�า	ฝ่่ายบริหารม่ความเข้าใจัในิเนิ่�อหาของสัญญาและใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัในิการวิเคราะห์
เนิ่�อหาของสัญญาและบันิทึกรายการบัญช่สอดำคล้องกับหลักการตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉับับท่�	11	
เรื�องการร�วมการงานิ	นิอกจัากน่ิ�ข้าพื่เจั้าไดำ้ตรวจัสอบความสมเหต่สมผู้ลของการประเมินิมูลค�าย่ติธุรรมและทดำสอบ
ความถููกต้องของการคำานิวณรายการกำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย

ข้อมูลอื�น
	 ผูู้้บริหารเป็นิผูู้้รับผิู้ดำชอบต�อข้อมูลอ่�นิ	ซื่ึ�งรวมถึูงข้อมูลท่�รวมอยู�ในิรายงานิประจัำาปีของกล่�มบริษััท	(แต�ไม�รวมถึูง
งบการเงินิและรายงานิของผูู้้สอบบัญช่ท่�แสดำงอยู�ในิรายงานินิั�นิ)	ซื่ึ�งคาดำว�าจัะถููกจััดำเตรียมให้กับข้าพื่เจั้าภายหลังวันิ
ท่�ในิรายงานิของผูู้้สอบบัญช่นิ่�

	 ความเห็นิของข้าพื่เจั้าต�องบการเงินิไม�ครอบคล่มถึูงข้อมูลอ่�นิและข้าพื่เจั้าไม�ไดำ้ ให้ข้อสร่ปในิลักษัณะการให้																							
ความเช่�อมั�นิในิรูปแบบใดำ	ๆ	ต�อข้อมูลอ่�นินิั�นิ

	 ความรับผู้ิดำชอบของข้าพื่เจั้าท่�เก่�ยวเนิ่�องกับการตรวจัสอบงบการเงินิค่อ	การอ�านิและพื่่จัารณาว�าข้อมูลอ่�นินิั�นิ
ม่ความขัดำแย้งท่�ม่สาระสำาคัญกับงบการเงินิหรือกับความรู้ท่�ไดำ้รับจัากการตรวจัสอบของข้าพื่เจั้าหรือไม�	หรือปรากฏิ
ว�าข้อมูลอ่�นิแสดำงขัดำต�อข้อเท็จัจัริงอันิเป็นิสาระสำาคัญหรือไม�	
เม่�อข้าพื่เจั้าไดำ้อ�านิรายงานิประจัำาปีของกล่�มบริษััทตามท่�กล�าวข้างต้นิแล้ว	 และหากสร่ปไดำ้ว�าม่การแสดำงข้อมูลท่�ขัดำ
ต�อข้อเท็จัจัริงอันิเป็นิสาระสำาคัญ	 ข้าพื่เจั้าจัะส่�อสารเรื�องดำังกล�าวให้ผูู้้ม่หนิ้าท่�ในิการกำากับดำูแลทราบเพื่่�อให้ม่การ
ดำำาเนิินิการแก้ ไขท่�เหมาะสมต�อไป

ความรับผิดำชุอบของผู้บริหุ้ารและผู้ม่หุ้น้าที่่�ในการกำากับดำูแลต้่องบการเงิน
	 ผูู้้บริหารม่หนิ้าท่�รับผู้ิดำชอบในิการจััดำทำาและนิำาเสนิองบการเงินิเหล�านิ่�โดำยถููกต้องตามท่�ควรตามมาตรฐานิการ
รายงานิทางการเงินิ	และรับผู้ิดำชอบเก่�ยวกับการควบค่มภายในิท่�ผูู้้บริหารพื่่จัารณาว�าจัำาเป็นิเพื่่�อให้สามารถูจััดำทำางบ
การเงินิท่�ปราศจัากการแสดำงข้อมูลท่�ขัดำต�อข้อเท็จัจัริงอันิเป็นิสาระสำาคัญไม�ว�าจัะเกิดำจัากการท่จัริตหรือข้อผู้ิดำพื่ลาดำ

	 ในิการจััดำทำางบการเงินิ	ผูู้้บริหารรับผู้ิดำชอบในิการประเมินิความสามารถูของกล่�มบริษััทในิการดำำาเนิินิงานิต�อ
เนิ่�อง	การเปิดำเผู้ยเรื�องท่�เก่�ยวกับการดำำาเนิินิงานิต�อเนิ่�องในิกรณ่ท่�ม่เรื�องดำังกล�าว		และการใช้เกณฑ์์การบัญช่สำาหรับ
กจิัการท่�ดำำาเนินิิงานิต�อเน่ิ�องเวน้ิแต�ผูู้บ้รหิารมค่วามตั�งใจัท่�จัะเลิกกล่�มบรษัิัทหรอืหย่ดำดำำาเนินิิงานิหรอืไม�สามารถูดำำาเนินิิ
งานิต�อเนิ่�องอ่กต�อไปไดำ้

	 ผูู้้ม่หนิ้าท่�ในิการกำากับดำูแล	ม่หนิ้าท่�ในิการสอดำส�องดำูแลกระบวนิการในิการจััดำทำารายงานิทางการเงินิของกล่�ม
บริษััท	

ความรับผิดำชุอบของผู้ส่อบบัญชุ่ต้่อการต้รวจส่อบงบการเงิน
	 การตรวจัสอบของข้าพื่เจั้าม่วัตถู่ประสงค์เพื่่�อให้ ไดำ้ความเช่�อมั�นิอย�างสมเหต่สมผู้ลว�างบการเงินิโดำยรวม
ปราศจัากการแสดำงข้อมูลท่�ขัดำต�อข้อเท็จัจัริงอันิเป็นิสาระสำาคัญหรือไม�	ไม�ว�าจัะเกิดำจัากการท่จัริตหรือข้อผิู้ดำพื่ลาดำ	
และเสนิอรายงานิของผูู้้สอบบัญช่ซื่ึ�งรวมความเห็นิของข้าพื่เจั้าอยู�ดำ้วย	ความเช่�อมั�นิอย�างสมเหต่สมผู้ลค่อความเช่�อ
มั�นิในิระดำับสูงแต�ไม�ไดำ้เป็นิการรับประกันิว�าการปฏิิบัติงานิตรวจัสอบตามมาตรฐานิการสอบบัญช่จัะสามารถูตรวจั
พื่บข้อมูลท่�ขัดำต�อข้อเท็จัจัริงอันิเป็นิสาระสำาคัญท่�ม่อยู�ไดำ้เสมอไป	 ข้อมูลท่�ขัดำต�อข้อเท็จัจัริงอาจัเกิดำจัากการท่จัริต
หรือข้อผู้ิดำพื่ลาดำและถู่อว�าม่สาระสำาคัญเม่�อคาดำการณ์อย�างสมเหต่สมผู้ลไดำ้ว�ารายการท่�ขัดำต�อข้อเท็จัจัริงแต�ละ
รายการหรือท่กรายการรวมกันิจัะม่ผู้ลต�อการตัดำสินิใจัทางเศรษัฐกิจัของผูู้้ใช้งบการเงินิจัากการใช้งบการเงินิเหล�านิ่�
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 ในิการตรวจัสอบของข้าพื่เจั้าตามมาตรฐานิการสอบบัญช่	 ข้าพื่เจั้าใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัและการสังเกตและสงสัยเย่�ยงผูู้้
ประกอบวิชาช่พื่ตลอดำการตรวจัสอบ	และข้าพื่เจั้าไดำ้ปฏิิบัติงานิดำังต�อไปนิ่�ดำ้วย
	 •	 ระบ่และประเมินิความเส่�ยงท่�อาจัม่การแสดำงข้อมูลท่�ขัดำต�อข้อเท็จัจัริงอันิเป็นิสาระสำาคัญในิงบการเงินิไม�ว�า
	 	 จัะเกิดำจัากการท่จัริตหรือข้อผู้ิดำพื่ลาดำ	ออกแบบและปฏิิบัติงานิตามวิธุ่การตรวจัสอบเพื่่�อตอบสนิองต�อความ
	 	 เส่�ยงเหล�านิั�นิ	และไดำ้หลักฐานิการสอบบัญช่ท่�เพื่ียงพื่อและเหมาะสมเพื่่�อเป็นิเกณฑ์์ในิการแสดำงความเห็นิของ
	 	 ข้าพื่เจั้า	ความเส่�ยงท่�ไม�พื่บข้อมูลท่�ขัดำต�อข้อเท็จัจัริงอันิเป็นิสาระสำาคัญซื่ึ�งเป็นิผู้ลมาจัาก	การท่จัริตจัะสูงกว�า
	 	 ความเส่�ยงท่�เกิดำจัากข้อผิู้ดำพื่ลาดำ	เน่ิ�องจัากการท่จัริตอาจัเก่�ยวกับการสมรู้ร�วมคิดำ	การปลอมแปลงเอกสาร
	 	 หลักฐานิ	การตั�งใจัละเว้นิการแสดำงข้อมูล	 การแสดำงข้อมูลท่�ไม�ตรงตามข้อเท็จัจัริงหรือการแทรกแซื่งการ
	 	 ควบค่มภายในิ
	 •	 ทำาความเข้าใจัเก่�ยวกับระบบการควบค่มภายในิท่�เก่�ยวข้องกับการตรวจัสอบ	เพื่่�อออกแบบวิธุ่การตรวจัสอบ
	 	 ให้เหมาะสมกับสถูานิการณ์	แต�ไม�ใช�เพื่่�อวัตถู่ประสงค์ในิการแสดำงความเห็นิต�อความม่ประสิทธุิผู้ลของการ
	 	 ควบค่มภายในิของกล่�มบริษััท
	 •	 ประเมินิความเหมาะสมของนิโยบายการบัญช่ท่�ผูู้้บริหารใช้และความสมเหต่สมผู้ลของประมาณการทางบัญช่
	 	 และการเปิดำเผู้ยข้อมูลท่�เก่�ยวข้องท่�ผูู้้บริหารจััดำทำา
	 •	 สร่ปเก่�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์์การบัญช่สำาหรับกิจัการท่�ดำำาเนิินิงานิต�อเน่ิ�องของผูู้้บริหาร	และ
	 	 สร่ปจัากหลักฐานิการสอบบัญช่ท่� ไดำ้รับว�าม่ความไม�แนิ�นิอนิท่�ม่สาระสำาคัญท่�เก่�ยวกับเหต่การณ์หรือ
	 	 สถูานิการณ์ท่�อาจัเป็นิเหต่ให้เกิดำข้อสงสัยอย�างม่นิัยสำาคัญต�อความสามารถูของกล่�มบริษััทในิการดำำาเนิินิ
	 	 งานิต�อเน่ิ�องหรือไม�	หากข้าพื่เจั้าไดำ้ข้อสร่ปว�าม่ความไม�แนิ�นิอนิท่�ม่สาระสำาคัญ	ข้าพื่เจั้าจัะต้องให้ข้อสังเกต
	 	 ไว้ ในิรายงานิของผูู้้สอบบัญช่ของข้าพื่เจั้าถึูงการเปิดำเผู้ยข้อมูลท่�เก่�ยวข้องในิงบการเงินิ	หรือหากเห็นิว�า	การ
	 	 เปดิำเผู้ยดำงักล�าวไม�เพื่ยีงพื่อ	ขา้พื่เจัา้จัะแสดำงความเหน็ิท่�เปล่�ยนิแปลงไป	ขอ้สร่ปของขา้พื่เจัา้ขึ�นิอยู�กบัหลกัฐานิ
	 	 การสอบบัญช่ท่�ไดำ้รับจันิถึูงวันิท่�ในิรายงานิของผูู้้สอบบัญช่ของข้าพื่เจั้า	 อย�างไรก็ตาม	 เหต่การณ์หรือ
	 	 สถูานิการณ์ในิอนิาคตอาจัเป็นิเหต่ให้กล่�มบริษััทต้องหย่ดำการดำำาเนิินิงานิต�อเนิ่�องไดำ้
	 •	 ประเมินิการนิำาเสนิอ	โครงสร้างและเนิ่�อหาของงบการเงินิโดำยรวม	รวมถึูงการเปิดำเผู้ยข้อมูลท่�เก่�ยวข้อง	ตลอดำ
	 	 จันิประเมินิว�างบการเงินิแสดำงรายการและเหต่การณ์ท่�เกิดำขึ�นิโดำยถููกต้องตามท่�ควรหรือไม�	
	 •	 รวบรวมเอกสารหลักฐานิการสอบบัญช่ท่�เหมาะสมอย�างเพื่ียงพื่อเก่�ยวกับข้อมูลทางการเงินิของกิจัการหรือ
	 	 ของกิจักรรมทางธุ่รกิจัภายในิกล่�มบริษััทเพื่่�อแสดำงความเห็นิต�องบการเงินิรวม	ข้าพื่เจั้ารับผู้ิดำชอบต�อการ
	 	 กำาหนิดำแนิวทาง	การควบค่มดำูแล	และการปฏิิบัติงานิตรวจัสอบกล่�มบริษััท	ข้าพื่เจั้าเป็นิผูู้้รับผู้ิดำชอบแต�เพื่ียง
	 	 ผูู้้เดำ่ยวต�อความเห็นิของข้าพื่เจั้า

	 ข้าพื่เจั้าไดำ้ส่�อสารกับผูู้้ม่หนิ้าท่�ในิการกำากับดำูแลในิเรื�องต�าง	ๆ 	ซื่ึ�งรวมถูึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจัสอบ
ตามท่�ไดำว้างแผู้นิไว	้ประเดำน็ิท่�มน่ิยัสำาคัญท่�พื่บจัากการตรวจัสอบรวมถึูงขอ้บกพื่ร�องท่�มน่ิยัสำาคัญในิระบบการควบค่ม
ภายในิหากข้าพื่เจั้าไดำ้พื่บในิระหว�างการตรวจัสอบของข้าพื่เจั้า

	 ข้าพื่เจั้าไดำ้ให้คำารับรองแก�ผูู้้ม่หนิ้าท่�ในิการกำากับดำูแลว�าข้าพื่เจั้าไดำ้ปฏิิบัติตามข้อกำาหนิดำจัรรยาบรรณท่�เก่�ยวข้อง
กับความเป็นิอิสระและไดำ้ส่�อสารกับผูู้้ม่หนิ้าท่�ในิการกำากับดำูแลเก่�ยวกับความสัมพื่ันิธุ์ทั�งหมดำตลอดำจันิเรื�องอ่�นิซึื่�ง
ข้าพื่เจั้าเช่�อว�าม่เหต่ผู้ลท่�บ่คคลภายนิอกอาจัพื่่จัารณาว�ากระทบต�อความเป็นิอิสระของข้าพื่เจั้าและมาตรการท่�
ข้าพื่เจั้าใช้เพื่่�อป้องกันิไม�ให้ข้าพื่เจั้าขาดำความเป็นิอิสระจัากเรื�องทั�งหลายท่�ส่�อสารกับผูู้้ม่หนิ้าท่�ในิการกำากับดำูแล	
ข้าพื่เจั้าไดำ้พื่่จัารณาเรื�องต�าง	 ๆ	ท่�ม่นัิยสำาคัญท่�ส่ดำในิ	การตรวจัสอบงบการเงินิในิงวดำปัจัจัุบันิและกำาหนิดำเป็นิเรื�อง
สำาคัญในิการตรวจัสอบ	 ข้าพื่เจั้าไดำ้อธิุบายเรื�องเหล�านิ่�ไว้ ในิรายงานิของผูู้้สอบบัญช่	 เว้นิแต�กฎหมายหรือข้อบังคับ
ห้ามไม�ให้เปิดำเผู้ยเรื�องดำังกล�าวต�อสาธุารณะ	หรือในิสถูานิการณ์ท่�ยากท่�จัะเกิดำขึ�นิ	ข้าพื่เจั้าพื่่จัารณาว�าไม�ควรส่�อสาร
เรื�องดัำงกล�าวในิรายงานิของข้าพื่เจั้าเพื่ราะการกระทำาดำังกล�าวสามารถูคาดำการณ์ไดำ้อย�างสมเหต่สมผู้ลว�าจัะม่ผู้ล
กระทบในิทางลบมากกว�าผู้ลประโยชนิ์ท่�ผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยสาธุารณะจัะไดำ้จัากการส่�อสารดัำงกล�าว

ข้าพื่เจั้าเป็นิผูู้้รับผู้ิดำชอบงานิสอบบัญช่และการนิำาเสนิอรายงานิฉับับนิ่�

เติ้มพังษ์ โอปนพัันธุุ์
ผูู้้สอบบัญช่รับอนิ่ญาต	เลขทะเบ่ยนิ	4501

บริษััท	สำานิักงานิ	อ่วาย	จัำากัดำ
กร่งเทพื่ฯ:	1	ม่นิาคม	2564
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบแส่ดำงฐานะการเงิน
ณ วันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

11 งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ส่ินที่รัพัย์

ส่ินที่รัพัย์หุ้มุนเวียน

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ 8 	808,076,893	 1,329,733,401	 	219,519,059	 	129,563,657	

ลูกหนิ่�อ่�นิ 9 	313,567,199	 	530,499,967	 1,119,539,330	 	866,456,881	

เงินิให้กู้ย่มระยะสั�นิแก�กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 7 	75,809,630	 	307,913,183	 	240,846,320	 	8,808,842,952	

ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย 10 23,429,709,678	 	22,582,088,795	 	714,338,180	 	1,648,819,071	

เงินิมัดำจัำาค�าท่�ดำินิ 	973,391,365	 	871,009,526	 - -

เงินิจั�ายล�วงหนิ้า	-	ค�างานิก�อสร้าง 	416,589,473	 	338,326,525	 4,434,656	 	14,783,200	

สินิทรัพื่ย์หม่นิเวียนิอ่�นิ 11 	486,097,646	 	521,237,800	 	46,518,262	 	69,748,446	

รวมส่ินที่รัพัย์หุ้มุนเวียน 26,503,241,884  26,480,809,197  2,345,195,807 11,538,214,207 

ส่ินที่รัพัย์ ไม่หุ้มุนเวียน

เงินิฝ่ากธุนิาคารท่�ติดำภาระคำ�าประกันิ 8 	46,587,500	 	27,999,487	 - -

เงินิให้กู้ย่มระยะยาวแก�กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 7 - - 11,073,372,920	 -

สินิทรัพื่ย์ทางการเงินิไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ 	7,999,930 - - -

งบแสดงฐานะการเงิน หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย 12 - - 	6,598,189,126	 	6,856,083,213	

เงินิลงท่นิในิการร�วมค้า 13 	3,729,074,208	 	2,665,672,101	 	489,924,220	 	406,628,050	

เงินิลงท่นิระยะยาวอ่�นิ - 	7,999,930	 - -

ท่�ดำินิรอการพื่ัฒนิา 14 	28,235,448	 	28,235,448	 	8,066,909	 	8,066,909	

อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ 15 	412,712,472	 	402,274,216	 	36,357,734	 	31,738,988	

ท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์ 16 	1,808,142,559 	1,718,036,225 	61,789,522 	96,873,894

สินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้ 17 	506,131,753 - 	6,288,485 -

สินิทรัพื่ย์ไม�ม่ตัวตนิ 18 	219,429,962	 	235,539,143	 	26,798,733	 	33,017,074	

ค�าความนิิยม 19 	190,416,224	 	190,416,224	 - -

สินิทรัพื่ย์ภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ 32 	190,396,348 	220,621,865 8,519,528	 	2,791,168	

สินิทรัพื่ย์ไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ 	51,198,669	 	101,874,716	 	983,708	 	5,688,955	

รวมส่ินที่รัพัย์ ไม่หุ้มุนเวียน  7,190,325,073  5,598,669,355 18,310,290,885  7,440,888,251

รวมส่ินที่รัพัย์ 33,693,566,957  32,079,478,552 20,655,486,692 18,979,102,458

(หนิ�วย	:	บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินิเป็นิส�วนิหนิึ�งของงบการเงินินิ่�
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบแส่ดำงฐานะการเงิน (ต้่อ)
ณ วันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

หุ้น่�ส่ินและส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น

หุ้น่�ส่ินหุ้มุนเวียน

เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่มระยะสั�นิ
จัากธุนิาคาร

20 	592,979,340	 	1,388,736,636	 500,000,000	 	745,500,000	

ตั�วแลกเงินิ 21 	950,595,008	 348,157,848	 950,595,008	 348,157,848	

เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ 22 2,873,541,048	 2,574,396,649	 594,605,246	 770,270,170	

เงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากกิจัการและ
บ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิ

7 2,906,000	 2,906,000	 810,136,816	 371,000,000	

เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคารส�วนิท่�
ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

23 5,301,293,388	 2,708,197,901	 	529,780,470	 140,000,000	

ห่้นิกู้ระยะยาวส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี 24 	2,323,020,029	 	1,998,908,711	 	2,323,020,029	 1,998,908,711	

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าการเงินิส�วนิท่�
ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

- 409,819	 - 409,819	

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำ
ชำาระภายในิหนิึ�งปี

17 19,336,165	 - 789,856	 -

เงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า 7 	1,059,769,402	 	1,077,613,277	 2,703,645	 20,260,005	

รายไดำ้รับล�วงหนิ้า 7 38,257,124	 1,545,035	 29,222,879	 -

ภาษั่เงินิไดำ้ค้างจั�าย 326,856,418 634,773,827 37,208,628 117,931,640

งบแสดงฐานะการเงิน หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

หนิ่�สินิหม่นิเวียนิอ่�นิ 79,059,484	 86,558,209	 13,423,639	 8,468,299	

รวมหุ้น่�ส่ินหุ้มุนเวียน 13,567,613,406  10,822,203,912  5,791,486,216  4,520,906,492

หุ้น่�ส่ินไม่หุ้มุนเวียน

เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร	-	ส่ทธุิ
จัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

23 2,775,589,030	 4,063,499,511	 - -

ห่้นิกู้ระยะยาว	-	ส่ทธุิ
จัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

24 	4,214,884,939	 5,542,823,560	 4,214,884,939	 5,542,823,560	

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าการเงินิ	-	ส่ทธุิ
จัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

- 106,827	 - 106,827	

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า	-	ส่ทธุิ
จัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

17 437,077,971	 - - -

สำารองผู้ลประโยชนิ์ระยะยาวของพื่นิักงานิ 25 26,464,862	 19,077,290	 8,436,775	 6,590,829	

หนิ่�สินิภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ 32 661,945,243	 695,923,479	 - -

หนิ่�สินิไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ 1,991,405	 1,976,282	 - -

รวมหุ้น่�ส่ินไม่หุ้มุนเวียน 8,117,953,450 10,323,406,949 4,223,321,714 5,549,521,216 

รวมหุ้น่�ส่ิน 21,685,566,856 21,145,610,861 10,014,807,930 10,070,427,708 

(หนิ�วย	:	บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินิเป็นิส�วนิหนิึ�งของงบการเงินินิ่�
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบแส่ดำงฐานะการเงิน (ต้่อ)
ณ วันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น

ท่นิเรือนิห่้นิ 26

ท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	ห่้นิสามัญ	3,091,552,445	ห่้นิ	
มูลค�าห่้นิละ	0.50	บาท

1,545,776,223	 1,545,776,223	 1,545,776,223	 1,545,776,223	

ท่นิท่�ออกและชำาระเต็มมูลค�าแล้ว
ห่้นิสามัญ	2,452,862,453	ห่้นิ
มูลค�าห่้นิละ	0.50	บาท
(2562:	ห่้นิสามัญ	2,452,861,730	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	0.50	บาท)

1,226,431,227	 1,226,430,865	 1,226,431,227	 1,226,430,865	

ส�วนิเกินิมูลค�าห่้นิสามัญ 26 2,336,554,838	 2,336,545,560	 2,336,554,838	 2,336,545,560	

ส�วนิตำ�ากว�ามูลค�าห่้นิบ่ริมสิทธุิของบริษััทย�อย (16,800,460) (26,569,718) - -

สำารองส�วนิท่นิจัากการจั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิเกณฑ์์ 27 79,672,667	 68,935,287	 79,672,667	 68,935,287	

กำาไรส่ะส่ม

จััดำสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย 28 154,577,622	 154,577,622	 154,577,622	 154,577,622

ยังไม�ไดำ้จััดำสรร 7,630,888,384	 5,934,672,297	 6,843,442,408	 5,122,185,416	

องค์ประกอบอ่�นิของส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ (37,947,941) (37,947,941) - -

ส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ 11,373,376,337 9,656,643,972 10,640,678,762 8,908,674,750

ส�วนิของผูู้้ท่�ม่ส�วนิไดำ้เส่ย
ท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทย�อย

634,623,764 1,277,223,719 - -

งบแสดงฐานะการเงิน หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รวมส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น 12,008,000,101 10,933,867,691 10,640,678,762 8,908,674,750 

รวมหุ้น่�ส่ินและส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น 33,693,566,957 32,079,478,552 20,655,486,692 18,979,102,458

(หนิ�วย	:	บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินิเป็นิส�วนิหนิึ�งของงบการเงินินิ่�
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จ
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กำาไรขาดำทีุ่น

รายไดำ้

รายไดำ้จัากการขายอสังหาริมทรัพื่ย์ 29 9,870,483,007	 12,278,599,662	 1,903,659,058	 1,836,515,483	

รายไดำ้ค�าบริหารโครงการ 7 615,214,676	 918,893,470	 141,225,197	 297,240,223	

รายไดำ้เงินิปันิผู้ล 7,	12,	13 - 250,000	 2,238,524,060	 2,344,259,032	

กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย 1.2,	12 180,759,410	 458,557,773	 12,569,909	 684,385,014	

รายไดำ้ดำอกเบ่�ย 7 15,962,404	 10,949,496	 419,733,477	 264,872,152	

รายไดำ้อ่�นิ 431,713,468 454,871,890 40,704,821 45,683,637

รวมรายไดำ้ 11,114,132,965 14,122,122,291 4,756,416,522 5,472,955,541

ค่าใชุ้จ่าย

ต้นิท่นิขายอสังหาริมทรัพื่ย์ 6,307,785,064	 6,934,189,570	 1,218,519,979	 979,302,715	

ค�าใช้จั�ายในิการขาย 1,319,710,805	 2,167,178,290	 213,433,968	 566,116,097	

ค�าใช้จั�ายในิการบริหาร 502,512,719	 520,091,710	 143,722,494	 243,577,401	

ขาดำท่นิจัากการดำ้อยค�า
ของเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า

13 - - 18,000,000	 -

ขาดำท่นิจัากการลดำท่นิ
ในิห่้นิบ่ริมสิทธุิของบริษััทย�อย

- - - 31,220,821

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ขาดำท่นิจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า - - - 117,794,967

รวมค่าใชุ้จ่าย 8,130,008,588 9,621,459,570 1,593,676,441 1,938,012,001

กำาไรจากการดำำาเนินงาน 2,984,124,377 4,500,662,721 3,162,740,081 3,534,943,540 

ส�วนิแบ�งกำาไร	(ขาดำท่นิ)
จัากเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า

13 604,111,157	 (238,977,966) - -

ต้นิท่นิทางการเงินิ 30 (263,455,548) (272,785,073) (373,060,311) (336,504,956)

กำาไรก่อนค่าใชุ้จ่ายภาษ่เงินไดำ้ 3,324,779,986 3,988,899,682 2,789,679,770 3,198,438,584 

ค�าใช้จั�ายภาษั่เงินิไดำ้ 32 (560,400,685) (848,192,470) (111,807,153) (173,483,372)

กำาไรส่ำาหุ้รับปี 2,764,379,301 3,140,707,212 2,677,872,617 3,024,955,212 

กำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จอื�น:
รายการท่�จัะไม�ถููกบันิทึกในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิในิภายหลัง

ผู้ลกำาไรจัากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันิภัย	-	ส่ทธุิจัากภาษั่เงินิไดำ้

25,	32 707,253 4,302,886 - 3,733,728

กำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จอื�นส่ำาหุ้รับปี 707,253 4,302,886 - 3,733,728 

กำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จรวมส่ำาหุ้รับปี 2,765,086,554 3,145,010,098 2,677,872,617 3,028,688,940 

(หนิ�วย	:	บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินิเป็นิส�วนิหนิึ�งของงบการเงินินิ่�
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จ (ต้่อ)
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกำาไร

ส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ 2,661,893,717 3,027,133,082 2,677,872,617 3,024,955,212

ส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจั
ควบค่มของบริษััทย�อย

102,485,584	 113,574,130	

2,764,379,301 3,140,707,212 

การแบ่งกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จรวม

ส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ 2,662,600,970	 3,031,301,091	 2,677,872,617	 3,028,688,940	

ส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจั
ควบค่มของบริษััทย�อย

102,485,584	 113,709,007	

2,765,086,554 3,145,010,098 

กำาไรต้่อหุุ้้น 33

กำาไรต�อห่้นิขั�นิพื่่�นิฐานิ

			กำาไรส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ 		 1.08522	 		 1.23557	 		 1.09173	 		 1.23468	

กำาไรต�อห่้นิปรับลดำ

			กำาไรส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ 		 1.08522	 		 1.23490	 		 1.09173	 		 1.23401	

(หนิ�วย	:	บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินิเป็นิส�วนิหนิึ�งของงบการเงินินิ่�

Park	Origin	Phayathai
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบแส่ดำงการเปล่�ยนแปลงส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น 
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มีส่วน
ได้เสีย

ที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุม

ของบริษัทย่อย

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่วนตำ่ากว่า
มูลค่าหุ้น
บุริมสิทธิ

ของบริษัทย่อย

สำารองส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์์

กำาไรสะสม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯจัดสรรแล้ว
-

สำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกิน
(ตำ่า) กว่าทุน
จากการรวม
ธุรกิจภายใต้
การควบคุม

เดียวกัน

ยอดำคงเหุ้ลือ ณ วันที่่� 1 มกราคม 2562 1,224,536,966 2,299,052,123 (26,569,718) 50,013,957 154,260,414 4,140,468,940 1,994,610 7,843,757,292 1,364,010,916 9,207,768,208

กำาไรสำาหรับปี - - - - - 3,027,133,082 - 3,027,133,082 113,574,130 	3,140,707,212

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิสำาหรับปี - - - - - 4,168,009 - 4,168,009 134,877 4,302,886

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัรวมสำาหรับปี - - - - - 3,031,301,091 - 3,031,301,091 113,709,007 3,145,010,098

ออกห่้นิสามัญจัากการใช้สิทธุิใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ 26,	27 1,893,899 37,493,437 - (13,948,472) - - - 25,438,864 - 25,438,864

การจั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิเกณฑ์์ 27 - - - 32,869,802 - - - 32,869,802 - 32,869,802

เงินิปันิผู้ลจั�าย	 37 - - - - - (1,236,780,526) - (1,236,780,526) - (1,236,780,526)

บริษััทย�อยจั�ายเงินิปันิผู้ลให้ผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่ม - - - - - - - - (855) (855)

สำารองตามกฎหมาย 28 - - - - 317,208 (317,208) - - - -

ซื่่�อห่้นิบ่ริมสิทธุิของบริษััทย�อยจัากผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่ม - - - - - - (37,200,000) (37,200,000) (200,000,000) (237,200,000)

การซื่่�อห่้นิจัากผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทย�อย - - - - - - (2,742,551) (2,742,551) (495,349) (3,237,900)

ยอดำคงเหุ้ลือ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 1,226,430,865 2,336,545,560 (26,569,718) 68,935,287 154,577,622 5,934,672,297 (37,947,941) 9,656,643,972 1,277,223,719 10,933,867,691

(หนิ�วย	:	บาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบแส่ดำงการเปล่�ยนแปลงส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น (ต้่อ) 
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มีส่วน
ได้เสีย

ที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุม

ของบริษัทย่อย

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่วนตำ่ากว่า
มูลค่าหุ้น
บุริมสิทธิ

ของบริษัทย่อย

สำารองส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์์

กำาไรสะสม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯจัดสรรแล้ว
-

สำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกิน
(ตำ่า) กว่าทุน
จากการรวม
ธุรกิจภายใต้
การควบคุม

เดียวกัน

ยอดำคงเหุ้ลือ ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563 1,226,430,865 2,336,545,560 (26,569,718) 68,935,287 154,577,622 5,934,672,297 (37,947,941) 9,656,643,972 1,277,223,719 10,933,867,691 

กำาไรสำาหรับปี - - - - - 2,661,893,717	 - 2,661,893,717	 102,485,584	 2,764,379,301	

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิสำาหรับปี - - - - - 707,253	 - 707,253	 - 707,253	

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัรวมสำาหรับปี - - - - - 2,662,600,970	 - 2,662,600,970	 102,485,584	 2,765,086,554	

ออกห่้นิสามัญจัากการใช้สิทธุิใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ 26,	27 362 9,278	 - - - - - 9,640	 - 9,640	

การจั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิเกณฑ์์ 27 - - - 10,737,380	 - - - 10,737,380	 - 10,737,380	

เงินิปันิผู้ลจั�าย	 37 - - - - - (956,615,625) - (956,615,625) - (956,615,625)

บริษััทย�อยจั�ายเงินิปันิผู้ลให้ผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่ม 12 - - - - - - - - 	(195,085,119) (195,085,119)

การลดำท่นิจัดำทะเบ่ยนิห่้นิบ่ริมส่ทธุิของบริษััทย�อย 12 - - 9,769,258	 - - (9,769,258) - - (520,000,420) (520,000,420)

ซื่่�อห่้นิบ่ริมสิทธุิของบริษััทย�อยจัากผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่ม 12 - - - - - - - - (30,000,000) (30,000,000)

ยอดำคงเหุ้ลือ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 1,226,431,227	 2,336,554,838	 (16,800,460) 79,672,667	 154,577,622	 7,630,888,384	 (37,947,941) 11,373,376,337	 634,623,764	 12,008,000,101	

(หนิ�วย	:	บาท)

-
-หมายเหต่ประกอบงบการเงินิเป็นิส�วนิหนิึ�งของงบการเงินินิ่�
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบแส่ดำงการเปล่�ยนแปลงส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น (ต้่อ) 
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

สำารองส่วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์

กำาไรสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นจัดสรรแล้ว
-

สำารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดำคงเหุ้ลือ ณ วันที่่� 1 มกราคม 2562 1,224,536,966 2,299,052,123 50,013,957 154,260,414 3,330,594,210  7,058,457,670 

กำาไรสำาหรับปี - - - - 3,024,955,212	 3,024,955,212	

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิสำาหรับปี - - - - 3,733,728	 3,733,728	

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัรวมสำาหรับปี - - - - 	3,028,688,940	 3,028,688,940	

ออกห่้นิสามัญจัากการใช้สิทธุิใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ 26,	27 1,893,899	 37,493,437	 (13,948,472) - - 25,438,864	

การจั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิเกณฑ์์ 27 - - 32,869,802	 - - 32,869,802	

เงินิปันิผู้ลจั�าย	 37 - - - - (1,236,780,526) (1,236,780,526)

สำารองตามกฎหมาย 28 - - - 317,208	 (317,208) -

ยอดำคงเหุ้ลือ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 1,226,430,865 2,336,545,560 68,935,287 154,577,622 5,122,185,416 8,908,674,750 

(หนิ�วย	:	บาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบแส่ดำงการเปล่�ยนแปลงส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น (ต้่อ) 
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

สำารองส่วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์

กำาไรสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นจัดสรรแล้ว
-

สำารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดำคงเหุ้ลือ ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563 1,226,430,865 2,336,545,560 68,935,287 154,577,622 5,122,185,416 8,908,674,750 

กำาไรสำาหรับปี - - - - 2,677,872,617	 2,677,872,617	

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิสำาหรับปี - - - - อ -

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัรวมสำาหรับปี - - - - 2,677,872,617 2,677,872,617

ออกห่้นิสามัญจัากการใช้สิทธุิใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ 26,	27 362 9,278	 - - - 9,640	

การจั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิเกณฑ์์ 27 - - 10,737,380	 - - 10,737,380	

เงินิปันิผู้ลจั�าย	 37 - - - - (956,615,625) (956,615,625)

ยอดำคงเหุ้ลือ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 1,226,431,227 2,336,554,838 79,672,667 154,577,622 6,843,442,408 10,640,678,762 

(หนิ�วย	:	บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินิเป็นิส�วนิหนิึ�งของงบการเงินินิ่�
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบกระแส่เงินส่ดำ
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแส่เงินส่ดำจากกิจกรรมดำำาเนินงาน

กำาไรก�อนิภาษั่ 3,324,779,986 3,988,899,682 2,789,679,770 3,198,438,584

รายการปรับกระที่บยอดำกำาไรก่อนภาษ่เป็นเงินส่ดำรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำำาเนินงาน

			ค�าเส่�อมราคาและค�าตัดำจัำาหนิ�าย 165,010,538	 118,655,977	 39,433,497	 46,307,223	

			ขาดำท่นิจัากการดำ้อยค�าของเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า - - 18,000,000	 -

			ขาดำท่นิจัากการลดำท่นิในิห่้นิบ่ริมสิทธุิของบริษััทย�อย - - - 31,220,821	

			ขาดำท่นิจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า - - - 117,794,967	

			กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย (180,759,410) (458,557,773) (12,569,909) (684,385,014)

			(กำาไร)	ขาดำท่นิจัากการจัำาหนิ�ายและตัดำจัำาหนิ�ายอาคาร

			และอ่ปกรณ์
14,722,650	 13,516,467	 (608) (419,723)

			สำารองผู้ลประโยชนิ์ระยะยาวของพื่นิักงานิ 8,970,568	 8,897,176	 1,845,946	 3,365,459	

			ค�าใช้จั�ายท่�เกิดำจัากการจั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิเกณฑ์์ 10,737,380 32,869,802 2,670,617	 15,947,889	

			ส�วนิแบ�ง	(กำาไร)	ขาดำท่นิจัากเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า (604,111,157) 238,977,966	 - -

			รายไดำ้เงินิปันิผู้ล - (250,000) (2,238,524,060) (2,344,259,032)

			รายไดำ้ดำอกเบ่�ย (15,962,404) (10,949,496) (419,733,477) (264,872,152)

			ต้นิท่นิทางการเงินิ 263,455,548	 272,785,073	 373,060,311	 336,504,956	

(หนิ�วย	:	บาท)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

			กำาไรจัากการดำำาเนิินิงานิก�อนิการเปล่�ยนิแปลงในิสินิทรัพื่ย์

			และหนิ่�สินิดำำาเนิินิงานิ
2,986,843,699 4,204,844,874 553,862,087 455,643,978

ส่ินที่รัพัย์ดำำาเนินงาน (เพัิ�มข้�น) ลดำลง

			ลูกหนิ่�อ่�นิ 201,403,103 (238,112,451) (28,823,940) 86,892,088

			ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย (1,361,103,909) (3,410,944,465) 934,519,227	 534,422,427	

			เงินิมัดำจัำาค�าท่�ดำินิ (102,381,839) 138,345,870	 - 97,951,840	

			เงินิจั�ายล�วงหนิ้า	-	ค�างานิก�อสร้าง (78,710,698) (205,011,980) 10,348,544	 7,037,675	

			สินิทรัพื่ย์หม่นิเวียนิอ่�นิ 48,915,088	 (33,744,748) 23,230,184	 34,541,880	

			เงินิฝ่ากธุนิาคารท่�ติดำภาระคำ�าประกันิ (18,588,013) (27,999,487) - -

			สินิทรัพื่ย์ไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ (20,850,996) (2,021,460) 4,705,248	 55,300	

หุ้น่�ส่ินดำำาเนินงานเพัิ�มข้�น (ลดำลง)

			เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ 361,517,181	 191,584,152	 (407,502,683) (276,121,212)

			เงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า (17,843,875) (913,329,594) (17,556,360) (60,942,282)

			รายไดำ้รับล�วงหนิ้า 36,712,089	 (985,690) 29,222,879	 (9,305,220)

			หนิ่�สินิหม่นิเวียนิอ่�นิ 15,671,976	 3,289,102	 4,955,339	 (32,703,357)

			หนิ่�สินิไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ 15,123	 176,547	 - -
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบกระแส่เงินส่ดำ (ต้่อ)
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินิสดำจัาก	(ใช้ ไปในิ)	กิจักรรมดำำาเนิินิงานิ 2,051,598,929 (293,909,330) 1,106,960,525 837,473,117

			จั�ายผู้ลประโยชนิ์ระยะยาวพื่นิักงานิ (698,930) - - -

			จั�ายดำอกเบ่�ย (701,665,782) (596,082,419) (394,592,101) (355,641,308)

			จั�ายภาษั่เงินิไดำ้ (886,506,339) (815,421,500) (198,258,526) (229,318,296)

เงินส่ดำสุ่ที่ธุิจาก (ใชุ้ ไปใน) กิจกรรมดำำาเนินงาน 462,727,878 (1,705,413,249) 514,109,898 252,513,513 

(หนิ�วย	:	บาท)

หมายเหต่ประกอบงบการเงินิเป็นิส�วนิหนิึ�งของงบการเงินินิ่�

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแส่เงินส่ดำจากกิจกรรมลงทีุ่น

เงินิปันิผู้ลรับ 295,653,143	 250,000	 1,983,754,144	 1,621,259,113	

เงินิให้กู้ย่มแก�กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ	(เพื่่�มขึ�นิ)	ลดำลง 543,555,766	 (124,542,839) (2,505,376,287) (4,153,198,499)

เงินิสดำจั�ายจัากการลงท่นิเพื่่�มในิบริษััทย�อย - - (123,400,000) (1,512,850,840)

เงินิสดำจั�ายจัากการลงท่นิเพื่่�มในิบริษััทย�อย 177,283,401	 396,398,531	 401,420,789	 1,122,279,714	

เงินิสดำรับส่ทธุิจัากการซื่่�อเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย 2,277,910	 - - -

เงินิสดำรับจัากการลดำท่นิในิห่้นิบ่ริมสิทธุิของบริษััทย�อย - - - 338,452,000	

เงินิสดำจั�ายจัากการลงท่นิเพื่่�มในิการร�วมค้า (1,019,325,628) (567,760,330) (210,196,500) (136,152,690)

เงินิสดำรับจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า - - - 955,002,845	

เงินิสดำรับจัากการลดำท่นิของการร�วมค้า 238,185,300	 - 109,410,300	 -

ซื่่�ออสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ (434,447) (88,000) - -

ซื่่�อท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์ (253,252,065) (1,200,641,930) (1,230,929) (13,101,713)

ซื่่�อสินิทรัพื่ย์ไม�ม่ตัวตนิ (1,266,575) (15,055,856) (740,440) (6,816,606)

เงินิสดำรับจัากการจัำาหนิ�ายอ่ปกรณ์ 191,394	 1,308,638	 20,868	 480,175	

ดำอกเบ่�ยรับ 31,485,213 3,132,869 450,244,885 255,954,586

เงินส่ดำสุ่ที่ธุิจาก (ใชุ้ ไปใน) กิจกรรมลงทีุ่น 14,353,412 (1,506,998,917) 103,906,830 (1,528,691,915)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบกระแส่เงินส่ดำ (ต้่อ)
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563 (หนิ�วย	:	บาท)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินส่ดำสุ่ที่ธุิจาก (ใชุ้ ไปใน) กิจกรรมจัดำหุ้าเงิน (998,737,798) 2,722,976,403 (528,061,326) 671,225,084

เงินส่ดำสุ่ที่ธุิจาก (ใชุ้ ไปใน) กิจกรรมจัดำหุ้าเงิน (521,656,508) (489,435,763) 89,955,402 (604,953,318)

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำต้นิปี 1,329,733,401	 1,819,169,164	 129,563,657	 734,516,975	

เงินส่ดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำปลายปี 808,076,893 1,329,733,401 219,519,059 129,563,657 

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแส่เงินส่ดำจากกิจกรรมจัดำหุ้าเงิน

เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากธุนิาคารเพื่่�มขึ�นิ	(ลดำลง) (795,757,297) 427,736,636	 (245,500,000) (59,500,000)

ตั�วแลกเงินิเพื่่�มขึ�นิ	(ลดำลง) 611,000,000	 (420,000,000) 611,000,000	 (420,000,000)

เงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากกิจัการและบ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิเพื่่�มขึ�นิ - 280,000	 439,136,816	 371,000,000	

เงินิสดำรับจัากเงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร 5,944,480,274	 6,603,575,682	 1,594,335,682	 -

ชำาระค่นิเงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร 	(4,266,174,270) 	(4,595,150,993) 	(1,198,852,153) 	(167,248,749)

เงินิสดำรับจัากการออกห่้นิกู้ระยะยาว 990,600,000	 3,526,000,000	 990,600,000	 3,526,000,000	

ชำาระค�าห่้นิกู้ระยะยาว (2,000,000,000) (1,200,000,000) (2,000,000,000) (1,200,000,000)

จั�ายค�าธุรรมเนิ่ยมในิการออกห่้นิกู้ (6,335,353) (19,742,539) (6,335,353) (19,742,539)

ชำาระหนิ่�สินิภายใต้สัญญาเช�าทางการเงินิ - (998,403) - (998,403)

ชำาระหนิ่�สินิตามสัญญาเช�า (20,145,583) - (1,126,288) -

เงนิิสดำจั�ายซื่่�อห่น้ิจัากผูู้ม้ส่�วนิไดำเ้ส่ยท่�ไม�มอ่ำานิาจัควบค่มของบรษัิัทย�อย (30,000,000) (240,437,900) - -

เงินิสดำจั�ายจัากการลดำท่นิจัดำทะเบ่ยนิห่้นิบ่ริมสิทธุิของบริษััทย�อย (520,000,420) - - -

เงินิสดำรับค�าห่้นิจัากการใช้สิทธุิใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ 9,640	 25,438,864	 9,640	 25,438,864	

จั�ายเงินิปันิผู้ล (711,329,670) (1,383,724,089) (711,329,670) (1,383,724,089)

บริษััทย�อยจั�ายเงินิปันิผู้ลให้ผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่ม (195,085,119) (855) - -

หมายเหต่ประกอบงบการเงินิเป็นิส�วนิหนิึ�งของงบการเงินิน่ิ�

Notting	Hill	The	Exclusive	CharoenKrung
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
งบกระแส่เงินส่ดำ (ต้่อ)
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563 (หนิ�วย	:	บาท)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายการที่่�ไม่ใชุ่เงินส่ดำ

เงินิลงท่นิในิบริษััทย�อยเพื่่�มขึ�นิจัากการออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

เพื่่�อซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯให้แก�กรรมการ	ผูู้้บริหาร

และพื่นิักงานิของบริษััทย�อย
- - 8,066,764	 16,921,913	

เงินิลงท่นิในิบริษััทย�อยเปล่�ยนิเป็นิเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า 1,019,940	 356,755,120	 509,970	 75,745,160	

โอนิท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์ไปเป็นิต้นิท่นิ

โครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย
3,751,467	 32,852,844	 - 1,247	

โอนิต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขายไปเป็นิ						

อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ
10,464,720	 50,054,205	 6,319,961	 3,487,560	

โอนิอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิไปเป็นิต้นิท่นิ

โครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย
- 7,082,873	 - -

เจั้าหนิ่�อ่�นิจัากการซื่่�ออ่ปกรณ์ 13,082,261	 76,760,645	 - 632,551	

เจั้าหนิ่�อ่�นิจัากการซื่่�ออสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ 14,319,675	 - - -

โอนิสำารองส�วนิท่นิจัากการจั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิเกณฑ์์

เป็นิส�วนิเกินิมูลค�าห่้นิ
- 13,948,472	 - 13,948,472	

การเพื่่�มขึ�นิในิสินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้ 11,437,861	 - - -

ลูกหนิ่�เงินิปันิผู้ล - - 977,769,836	 722,999,919	

ลูกหนิ่�ค�าห่้นิ - 150,000,000	 - -

เจั้าหนิ่�เงินิปันิผู้ล 245,285,955	 - 245,285,955	 -

หมายเหต่ประกอบงบการเงินิเป็นิส�วนิหนิึ�งของงบการเงินินิ่� Park	Origin	Thonglor
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน) และบริษัที่ย่อย
หุ้มายเหุ้ตุ้ประกอบงบการเงินรวม
ส่ำาหุ้รับปีส่ิ�นสุ่ดำวันที่่� 31 ธัุนวาคม 2563

1. ข้อมูลทัี่�วไป
1.1 ข้อมูลทัี่�วไปของบริษัที่ฯ
	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	(“บริษััทฯ”)	เป็นิบริษััทมหาชนิซึื่�งจััดำตั�งและม่ภูมิลำาเนิาในิประเทศไทย	
บริษััทฯและบริษััทย�อย	 (รวมเรียกว�า	 “กล่�มบริษััท”)	 ดำำาเนิินิธุ่รกิจัหลักในิการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์และการลงท่นิ
ในิบริษััทอ่�นิ	ท่�อยู�ตามท่�จัดำทะเบ่ยนิของบริษััทฯอยู�ท่�เลขท่�	496	หมู�ท่�	9	ตำาบลสำาโรงเหนิ่อ	อำาเภอเม่องสม่ทรปราการ	
จัังหวัดำสม่ทรปราการ

1.2 การเปล่�ยนประเภที่เงินลงทุี่นจากบริษัที่ย่อยเป็นการร่วมค้า
	 ในิระหว�างปีปัจัจัุบันิ	กล่�มบริษััทไดำ้เข้าทำาสัญญาร�วมท่นิกับบริษััทท่�ไม�เก่�ยวข้องกันิ	และไดำ้จัำาหนิ�ายห่้นิสามัญของ
บริษััทย�อย	2	แห�ง	ดัำงต�อไปนิ่�

	 1)	 ในิเดำ่อนิก่มภาพัื่นิธุ์	2563	บริษััทฯ	ไดำ้เข้าทำาสัญญาร�วมท่นิกับบริษััทในิต�างประเทศท่�ไม�เก่�ยวข้องกันิแห�งหนิึ�ง	
	 	 และไดำ้จัำาหนิ�ายห่้นิสามัญของบริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ	จัำานิวนิ	49,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท	คิดำ
	 	 เป็นิร้อยละ	49	ของห่้นิสามัญทั�งหมดำ	กล่�มบริษััทรับรู้กำาไรจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อยดัำงกล�าว
	 	 จัำานิวนิ	64	ล้านิบาทในิงบการเงินิรวม	และ	63	ล้านิบาท	ในิงบการเงินิเฉัพื่าะกิจัการ
 
	 2)	 ในิเดำ่อนิก่มภาพัื่นิธุ์	2563	บริษััท	พื่าร์ค	 ลักชัวรี�	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ไดำ้เข้าทำาสัญญาร�วมท่นิกับบริษััทในิ
	 	 ต�างประเทศท่�ไม�เก่�ยวข้องกันิแห�งหนึิ�ง	และไดำ้จัำาหนิ�ายห่้นิสามัญของบริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	อาร์4	จัำากัดำ	จัำานิวนิ	
	 	 49,000	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท	คิดำเป็นิร้อยละ	49	ของห่้นิสามัญทั�งหมดำ	กล่�มบริษััทรับรู้กำาไรจัากการ
	 	 จัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อยดัำงกล�าวจัำานิวนิ	117	ล้านิบาทในิงบการเงินิรวม

	 ผู้ลจัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อยดัำงกล�าว	 ทำาให้กล่�มบริษััทเหล่อเพื่ียงอำานิาจัควบค่มร�วมในิบริษััท
เหล�านิั�นิ	กล่�มบริษััทจัึงไดำ้จััดำประเภทเงินิลงท่นิในิบริษััทดำังกล�าวเป็นิเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า	

	 ณ	 วันิท่�กล่�มบริษััทสูญเส่ยการควบค่ม	 กล่�มบริษััทจัะต้องรับรู้เงินิลงท่นิท่�ม่อยู�ดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรมและถู่อเป็นิ
ราคาท่นิเริ�มแรกของเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า	ซื่ึ�งผูู้้บริหารของกล่�มบริษััทไดำ้ทำาการประเมินิแล้วเห็นิว�ามูลค�าย่ติธุรรม
ของเงินิลงท่นิในิบริษััทดำังกล�าว	ม่มูลค�าเท�ากับมูลค�าส่ทธุิตามบัญช่	ดำังนิั�นิกล่�มบริษััทจัึงใช้มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่	ณ	
วันิท่�สูญเส่ยการควบค่ม	เป็นิราคาท่นิเริ�มแรกของเงินิลงท่นิในิการร�วมค้าข้างต้นิ

2. เกณฑ์์ในการจัดำที่ำางบการเงิน
2.1 ข้อมูลทัี่�วไปของบริษัที่ฯ 
	 บการเงินินิ่�จััดำทำาขึ�นิตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิท่�กำาหนิดำในิพื่ระราชบัญญัติวิชาช่พื่บัญช่	พื่.ศ.	2547	
โดำยแสดำงรายการในิงบการเงินิตามข้อกำาหนิดำในิประกาศกรมพัื่ฒนิาธุ่รกิจัการค้าออกตามความในิพื่ระราชบัญญัติ
การบัญช่	พื่.ศ.	2543

	 งบการเงินินิ่�ไดำ้จััดำทำาขึ�นิโดำยใช้เกณฑ์์ราคาท่นิเดิำมเว้นิแต�จัะไดำ้เปิดำเผู้ยเป็นิอย�างอ่�นิในินิโยบายการบัญช่
	 งบการเงินิฉับับภาษัาไทยเป็นิงบการเงินิฉับับท่�บริษััทฯใช้เป็นิทางการตามกฎหมาย	งบการเงินิฉับับภาษัาอังกฤษั
	 แปลจัากงบการเงินิฉับับภาษัาไทยนิ่�

2.2 เกณฑ์์ในการจัดำที่ำางบการเงินรวม
	 ก)	 งบการเงินิรวมนิ่�ไดำ้จััดำทำาขึ�นิโดำยรวมงบการเงินิของบริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	(ซื่ึ�งต�อไป
นิ่�เรียกว�า	“บริษััทฯ”)	และบริษััทย�อย	(ซื่ึ�งต�อไปนิ่�เรียกว�า	“บริษััทย�อย”)	ดำังต�อไปนิ่�

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ฯ

บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ
ให้บริการบริหารจััดำการธุ่รกิจั
อสังหาริมทรัพื่ย์และการลงท่นิในิ

บริษััทอ่�นิ
100 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	อ่อ่ซื่่	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แกรนิดำ์	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ฯ

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	อินิเตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ	 พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	คอลลาจั	107	จัำากัดำ
ลงท่นิในิบริษััทท่�พื่ัฒนิา

อสังหาริมทรัพื่ย์
100	* 100	*

Origin	Global	(Hong	Kong)	Limited
(จััดำตั�งขึ�นิในิฮ�องกง)

ให้บริการนิายหนิ้าในิการขาย	
และบริการท่�เก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
100 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - 100

บริษััท	เดำอะ	ยูนิิคอร์นิ	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ส่ขุมวิท	สายลวดำ	จัำากัดำ												
(เดำิมช่�อ	“บริษััท	นิอตติ�ง	ฮิลล์	ดำิสทริคท์	ระยอง	จัำากัดำ”)

พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - 100

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ พัรีโม เซอร์วิส่ โซลูชุั�น จำากัดำ

บริษััท	พื่รีโม	เรียลเตอร์	จัำากัดำ	
ให้บริการนิายหนิ้าในิการขาย										

อสังหาริมทรัพื่ย์และบริการเก่�ยวเนิ่�อง
กับธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์

100 100

บริษััท	อูโนิ�	เซื่อร์วิส	จัำากัดำ								
ให้บริการเก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
100 100

บริษััท	พื่รีโม	เดำคคอร์	จัำากัดำ ให้บริการตกแต�งภายในิ 100 100

บริษััท	พื่รีโม	แมเนิจัเม้นิท์	จัำากัดำ
ให้บริการบริหารจััดำการธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
100 100

	 ก)	 งบการเงินิรวมนิ่�ไดำ้จััดำทำาขึ�นิโดำยรวมงบการเงินิของบริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	(ซื่ึ�งต�อไปนิ่�เรียกว�า	“บริษััทฯ”)	และบริษััทย�อย	(ซื่ึ�งต�อไปนิ่�เรียกว�า	“บริษััทย�อย”)	(ต�อ)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ พัรีโม เซอร์วิส่ โซลูชุั�น จำากัดำ

บริษััท	คราวนิ์	เรสซื่ิเดำนิซื่์	จัำากัดำ
ให้บริการบริหารจััดำการธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
100 100

บริษััท	ยูไนิเต็ดำ	โปรเจัคต์	แมเนิจัเมนิท์	จัำากัดำ
ให้บริการเก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
100 -

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ พัาร์ค ลักชุัวรี� จำากัดำ

บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ญาไท	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ท่2	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	สาทร	จัำากัดำ
(และถู่อห่้นิโดำยบริษััท	ไนิท์บริดำจั์	ส่ขุมวิท	ป่ณณวิถู่		จัำากัดำ	
ร้อยละ	39)

พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 61 100	*

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	1	จัำากัดำ
ลงท่นิในิบริษััทท่�พื่ัฒนิา

อสังหาริมทรัพื่ย์
100	* 100	*

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	พื่ระราม	9	จัำากัดำ
ลงท่นิในิบริษััทท่�พื่ัฒนิา

อสังหาริมทรัพื่ย์
100	* 100	*

บริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	อาร์4	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - 100

บริษััท	พื่าร์ค	รัชดำา	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	ไนิท์บริดำจั์	ส่ขุมวิท	ป่ณณวิถู่	 จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	ไนิท์บริดำจั์	เกษัตร	อินิเตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 -
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ แคปปิต้อล คอลลาจ 107 จำากัดำ

บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอลลาจั	107	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ ออริจิ�น แคปปิต้อล 1 จำากัดำ

บริษััท	ออริจัิ�นิ	เกษัตร	โซื่ไซื่ต่�	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ ออริจิ�น แคปปิต้อล พัระราม 9 จำากัดำ

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไพื่รม์	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ วัน ออริจิ�น จำากัดำ 

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ระยอง	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	วันิ	พื่ญาไท	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	วันิ	ดำิสทริคท์	ระยอง	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	วันิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	วันิ	ดำิสทริคท์	ระยอง	2	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ฟัู้ดำ	จัำากัดำ กิจัการร้านิอาหาร 100 -

บริษััท	วันิ	สนิามเป้า	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 -

บริษััท	ออริจัิ�นิ	อ่อ่ซื่่	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 -

	 ก)	 งบการเงินิรวมนิ่�ไดำ้จััดำทำาขึ�นิโดำยรวมงบการเงินิของบริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	(ซื่ึ�งต�อไปนิ่�เรียกว�า	“บริษััทฯ”)	และบริษััทย�อย	(ซื่ึ�งต�อไปนิ่�เรียกว�า	“บริษััทย�อย”)	(ต�อ)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ บริที่าเน่ย จำากัดำ

บริษััท	สเตเบิ�ล	โฮม	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	ดำิสทริคท์	แกรนิดำ์	เรียลเอสเตท	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	เบลกราเวีย	บางนิา	จัำากัดำ		 พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	เบลกราเวีย	ราชพื่ฤกษั์	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	บริทาเนิ่ย	วงแหวนิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ เดำอะ ยูนิคอร์น จำากัดำ

บริษััท	ดำิจัิตอล	บัตเลอร์	จัำากัดำ
ให้บริการเก่�ยวเนิ่�องกับธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
57 57

บริษัที่ย่อยที่่�ถูือหุุ้้นโดำยบริษัที่ ออริจิ�น คอนโดำมิเน่ยม จำากัดำ

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำกระบัง	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	อินิเตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 -

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 -

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ส่ขุมวิท	สายลวดำ	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 -

*	อัตราร้อยละของการถู่อห่้นิเฉัพื่าะในิส�วนิของห่้นิสามัญ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 ข)	 กล่�มบริษััทจัะถู่อว�าม่การควบค่มกิจัการท่�เข้าไปลงท่นิหรือบริษััทย�อยไดำ้	หากกล่�มบริษััทม่สิทธุิไดำ้รับหรือม่
ส�วนิไดำ้เส่ยในิผู้ลตอบแทนิของกิจัการท่�เข้าไปลงท่นิ	และสามารถูใช้อำานิาจัในิการสั�งการกิจักรรมท่�ส�งผู้ลกระทบอย�าง
ม่นัิยสำาคัญต�อจัำานิวนิเงินิผู้ลตอบแทนินิั�นิไดำ้	

	 ค)	 บริษััทฯนิำางบการเงินิของบริษััทย�อยมารวมในิการจััดำทำางบการเงินิรวมตั�งแต�วันิท่�กล่�มบริษััทม่อำานิาจัในิ
การควบค่มบริษััทย�อยจันิถูึงวันิท่�กล่�มบริษััทสิ�นิส่ดำการควบค่มบริษััทย�อยนิั�นิ	

	 ง)	 ในิระหว�างปี	2563	ไดำ้ม่การเปล่�ยนิแปลงโครงสร้างเก่�ยวกับบริษััทย�อยดำังต�อไปนิ่�

บริษัที่ย่อยที่่�จัดำต้ั�งใหุ้ม่

บริษัทผู้ลงทุน บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วน

เงินลงทุน
(ร้อยละ)

รายละเอียด จำานวนเงิน
(พันบาท)

บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	
จัำากัดำ

บริษััท	ยูไนิเต็ดำ	โปรเจัคต์	
แมเนิจัเมนิท์	จัำากัดำ

ให้บริการเก่�ยวเนิ่�องกับ
ธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์

100
ห่้นิสามัญจัำานิวนิ	0.1	ล้านิ
ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท

1,000

บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ
บริษััท	ไนิท์บริดำจั์	เกษัตร	อินิ

เตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ
พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100

ห่้นิสามัญจัำานิวนิ	0.1	ล้านิ
ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท

1,000

บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ บริษััท	วันิ	สนิามเป้า	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100
ห่้นิสามัญจัำานิวนิ	0.1	ล้านิ
ห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท

1,000

การเปล่�ยนประเภที่เงินลงทุี่นจากการร่วมค้าเป็นบริษัที่ย่อย

บริษัทผู้ลงทุน การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน

รายละเอียด
เดิม

(ร้อยละ)
ใหม่

(ร้อยละ)

บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ บริษััท	ออริจัิ�นิ	ฟัู้ดำ	จัำากัดำ กิจัการร้านิอาหาร 50 100

ซื่่�อห่้นิสามัญจัำานิวนิ	1.4	ล้านิห่้นิ	
มูลค�าห่้นิละ	2.01	บาท	เป็นิจัำานิวนิ
เงินิ	2.8	ล้านิบาท	จัากบ่คคล

ภายนิอก

การเปล่�ยนประเภที่เงินลงทีุ่นจากบริษัที่ย่อยเป็นการร่วมค้า

บริษัทผู้ลงทุน การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน

รายละเอียด
เดิม

(ร้อยละ)
ใหม่

(ร้อยละ)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่
เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	

บริษััท	ออริจัิ�นิ
ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ

พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 51

สูญเส่ยอำานิาจัการควบค่มจัาก
การจัำาหนิ�ายห่้นิสามัญให้แก�บ่คคล
ภายนิอก	 (ตามท่� ไดำ้กล�าวไว้ ในิ
หมายเหต่ประกอบงบการเงินิข้อ	
1.2)

บรษิัทั	พื่ารค์	ลักชวัรี�	จัำากัดำ
บริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	

อาร์4	จัำากัดำ
พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 51

สูญเส่ยอำานิาจัการควบค่มจัาก
การจัำาหนิ�ายห่้นิสามัญให้แก�บ่คคล
ภายนิอก	 (ตามท่� ไดำ้กล�าวไว้ ในิ
หมายเหต่ประกอบงบการเงินิข้อ	
1.2)

	 จั)	 งบการเงินิของบริษััทย�อยไดำ้จััดำทำาขึ�นิโดำยใช้นิโยบายการบัญช่ท่�สำาคัญเช�นิเดำ่ยวกันิกับของบริษััทฯ

	 ฉั)	 ยอดำคงค้างระหว�างกล่�มบริษััท	รายการค้าระหว�างกันิท่�ม่สาระสำาคัญไดำ้ถููกตัดำออกจัากงบการเงินิรวมนิ่�แล้ว	

	 ช)		 ส�วนิของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่ม	ค่อ	จัำานิวนิกำาไรหรือขาดำท่นิและสินิทรัพื่ย์ส่ทธุิของบริษััทย�อย
ส�วนิท่�ไม�ไดำ้เป็นิของบริษััทฯ	และแสดำงเป็นิรายการแยกต�างหากในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิรวม	และส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ
ในิงบแสดำงฐานิะการเงินิรวม

2.3 บริษัที่ฯจัดำที่ำางบการเงินเฉพัาะกิจการ โดำยแส่ดำงเงินลงทีุ่นในบริษัที่ย่อยและการร่วมค้าต้ามวิธุ่ราคาทีุ่น
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

3. มาต้รฐานการรายงานที่างการเงินใหุ้ม่
ก. มาต้รฐานการรายงานที่างการเงินที่่�เริ�มม่ผลบังคับใชุ้ในปีปัจจุบัน 
	 ในิระหว�างปี	 กล่�มบริษััทไดำ้นิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิและการต่ความมาตรฐานิการรายงานิ												
ทางการเงินิฉับับปรับปร่ง	(ปรับปร่ง	2562)	และฉับับใหม�	จัำานิวนิหลายฉับับ	ซื่ึ�งม่ผู้ลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินิท่�ม่รอบ
ระยะเวลาบัญช่ท่�เริ�มในิหรือหลังวันิท่�	1	มกราคม	2563	มาถู่อปฏิิบัติ	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิดัำงกล�าวไดำ้
รับการปรับปร่งหรือจััดำให้ม่ขึ�นิเพื่่�อให้ม่เน่ิ�อหาเท�าเท่ยมกับมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิระหว�างประเทศ	โดำยส�วนิ
ใหญ�เป็นิการอธุิบายให้ชัดำเจันิเก่�ยวกับวิธุ่ปฏิิบัติทางการบัญช่และการให้แนิวปฏิิบัติทางการบัญช่กับผูู้้ ใช้มาตรฐานิ	
การนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิดำังกล�าวมาถู่อปฏิิบัตินิ่�ไม�ม่ผู้ลกระทบอย�างเป็นิสาระสำาคัญต�องบการเงินิ
ของกล่�มบริษััท	 อย�างไรก็ตาม	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉับับใหม�ซึื่�งไดำ้ม่การเปล่�ยนิแปลงหลักการสำาคัญ	
สามารถูสร่ปไดำ้ดัำงนิ่�
  
มาต้รฐานการรายงานที่างการเงิน กลุ่มเครื�องมือที่างการเงิน
มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	 กล่�มเครื�องม่อทางการเงินิ	 ประกอบดำ้วยมาตรฐานิและการต่ความมาตรฐานิ	
จัำานิวนิ	5	ฉับับ	ไดำ้แก�

มาต้รฐานการรายงานที่างการเงิน
ฉับับท่�	7		 	 การเปิดำเผู้ยข้อมูลเครื�องม่อทางการเงินิ
ฉับับท่�	9		 	 เครื�องม่อทางการเงินิ

มาต้รฐานการบัญชุ่
ฉับับท่�	32	 	 การแสดำงรายการเครื�องม่อทางการเงินิ

การต้่ความมาต้รฐานการรายงานที่างการเงิน
ฉับับท่�	16	 	 การป้องกันิความเส่�ยงของเงินิลงท่นิส่ทธุิในิหนิ�วยงานิต�างประเทศ
ฉับับท่�	19	 	 การชำาระหนิ่�สินิทางการเงินิดำ้วยตราสารท่นิ

มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิกล่�มดำังกล�าวข้างต้นิ	กำาหนิดำหลักการเก่�ยวกับการจััดำประเภทและการวัดำมูลค�า
เครื�องม่อทางการเงินิดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรมหรือราคาท่นิตัดำจัำาหนิ�ายโดำยพื่่จัารณาจัากประเภทของตราสารทางการ
เงินิ	 ลักษัณะของกระแสเงินิสดำตามสัญญาและแผู้นิธุ่รกิจัของกิจัการ	 หลักการเก่�ยวกับวิธุ่การคำานิวณการดำ้อยค�า
ของเครื�องม่อทางการเงินิโดำยใช้แนิวคิดำของผู้ลขาดำท่นิดำ้านิเครดำิตท่�คาดำว�าจัะเกิดำขึ�นิ	และหลักการเก่�ยวกับการบัญช่
ป้องกันิความเส่�ยง	รวมถึูงการแสดำงรายการและการเปิดำเผู้ยข้อมูลเครื�องม่อทางการเงินิ
มาตรฐานิกล่�มนิ่�ไม�ม่ผู้ลกระทบอย�างม่สาระสำาคัญต�องบการเงินิของกล่�มบริษััท

มาต้รฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบับที่่� 16 เรื�อง ส่ัญญาเชุ่า
	 มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	16	ใช้แทนิมาตรฐานิการบัญช่	ฉับับท่�	17	เรื�อง	สัญญาเช�า	และการ
ต่ความมาตรฐานิบัญช่ท่�เก่�ยวข้อง	 มาตรฐานิฉับับนิ่�ไดำ้กำาหนิดำหลักการของการรับรู้รายการ	 การวัดำมูลค�า	 การ
แสดำงรายการและการเปิดำเผู้ยข้อมูลของสัญญาเช�า	 และกำาหนิดำให้ผูู้้เช�ารับรู้สินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิสำาหรับสัญญาเช�า
ท่กรายการท่�ม่ระยะเวลาในิการเช�ามากกว�า	12	เดำ่อนิ	เว้นิแต�สินิทรัพื่ย์อ้างอิงนิั�นิม่มูลค�าตำ�า

	 การบัญช่สำาหรับผูู้้ ให้เช�าไม�ม่การเปล่�ยนิแปลงอย�างม่สาระสำาคัญจัากมาตรฐานิการบัญช่	ฉับับท่�	17	ผูู้้ ให้เช�ายัง
คงต้องจััดำประเภทสัญญาเช�าเป็นิสัญญาเช�าดำำาเนิินิงานิหรือสัญญาเช�าเงินิท่นิ

	 กล่�มบริษััทรับรู้ผู้ลกระทบของการนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉับับนิ่�มาถู่อปฏิิบัติครั�งแรกโดำยปรับปร่ง
กับกำาไรสะสม	ณ	วันิท่�	1	มกราคม	2563	และไม�ปรับย้อนิหลังงบการเงินิปีก�อนิท่�แสดำงเปรียบเท่ยบ

	 ผู้ลสะสมของการเปล่�ยนิแปลงนิโยบายการบัญช่แสดำงอยู�ในิหมายเหต่ประกอบงบการเงินิข้อ	4

แนวปฏิบิตั้ทิี่างการบญัชุ ่เรื�อง มาต้รการผอ่นปรนชุั�วคราวส่ำาหุ้รับที่างเลอืกเพัิ�มเต้มิที่างบัญชุเ่พั้�อรองรบัผลกระที่บ
จากส่ถูานการณ์การแพัร่ระบาดำของโรคต้ิดำเชุื�อไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)
	 สภาวิชาช่พื่บัญช่ไดำ้ประกาศใช้แนิวปฏิิบัติทางการบัญช่	เรื�อง	มาตรการผู้�อนิปรนิชั�วคราวสำาหรับทางเล่อกเพื่่�ม
เติมทางบัญช่เพื่่�อรองรับผู้ลกระทบจัากสถูานิการณ์การแพื่ร�ระบาดำของโรคติดำเช่�อไวรัสโคโรนิา	2019	(COVID-19)	
โดำยม่วัตถู่ประสงค์เพื่่�อลดำผู้ลกระทบในิบางเรื�องจัากการปฏิิบัติตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิบางฉับับ	และ
เพื่่�อให้เกิดำความชัดำเจันิในิวิธุ่ปฏิิบัติทางบัญช่ในิช�วงเวลาท่�ยังม่ความไม�แนิ�นิอนิเก่�ยวกับสถูานิการณ์ดำังกล�าว

	 แนิวปฏิิบัติทางการบัญช่ดัำงกล�าวไดำ้ประกาศลงในิราชกิจัจัานิ่เบกษัาเม่�อวันิท่�	22	เมษัายนิ	2563	และม่ผู้ลบังคับใช้
สำาหรับการจััดำทำางบการเงินิของกล่�มบริษััทท่�ม่รอบระยะเวลารายงานิสิ�นิส่ดำภายในิช�วงเวลาระหว�างวันิท่�	1	มกราคม	
2563	ถึูงวันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	

	 ในิระหว�างไตรมาสท่�	1	ถึูง	3	ของปี	2563	กล่�มบริษััทไดำ้เล่อกปฏิิบัติตามมาตรการผู้�อนิปรนิชั�วคราวสำาหรับทาง
เล่อกเพื่่�มเติมทางบัญช่	ดัำงต�อไปนิ่�
	 -	 เล่อกท่�จัะวัดำมูลค�าเงินิลงท่นิในิตราสารท่นิท่�ไม�อยู�ในิความต้องการของตลาดำดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรม	ณ	 วันิท่�	
	 	 1	มกราคม	2563
	 -	 เล่อกท่�จัะไม�นิำาการลดำค�าเช�าตามสัญญาจัากผูู้้ ให้เช�าเนิ่�องจัากสถูานิการณ์	 COVID-19	 มาถู่อเป็นิการ
	 	 เปล่�ยนิแปลงสัญญาเช�า	 โดำยทยอยปรับลดำหนิ่�สินิตามสัญญาเช�าท่�ครบกำาหนิดำแต�ละงวดำตามสัดำส�วนิท่�ไดำ้
	 	 ส�วนิลดำ	พื่ร้อมทั�งกลับรายการค�าเส่�อมราคาจัากสินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้และดำอกเบ่�ยจัากหนิ่�สินิตามสัญญา
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 เช�าท่�ยังคงรับรู้ ในิแต�ละงวดำตามสัดำส�วนิของค�าเช�าท่�ลดำลง	และบันิทึกผู้ลต�าง	ท่�เกิดำขึ�นิในิกำาไรหรือขาดำท่นิ

	 ในิไตรมาสท่�	4	ของปี	2563	กล่�มบริษััทไดำ้ประเมินิผู้ลกระทบทางการเงินิเก่�ยวกับมูลค�าของสินิทรัพื่ย์	ประมาณ
การหนิ่�สินิ	 และหนิ่�สินิท่�อาจัเกิดำขึ�นิจัากความไม�แนิ�นิอนิของสถูานิการณ์การแพื่ร�ระบาดำของโรคติดำเช่�อไวรัสโคโรนิา	
2019	แล้ว	ดัำงนิั�นิ	ในิการจััดำทำางบการเงินิสำาหรับปีสิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	กล่�มบริษััทจัึงพื่่จัารณายกเลิกการ
ถู่อปฏิิบัติตามมาตรการผู้�อนิปรนิชั�วคราวสำาหรับทางเล่อกเพื่่�มเติมทางบัญช่สำาหรับท่กเรื�องท่�กล่�มบริษััทไดำ้เคยถู่อ
ปฏิิบัติในิช�วงท่�ผู้�านิมา	โดำยไม�ม่ผู้ลกระทบอย�างม่สาระสำาคัญต�องบการเงินิของกล่�มบริษััท

ข. มาต้รฐานการรายงานที่างการเงินที่่�จะม่ผลบังคับใชุ้ส่ำาหุ้รับงบการเงินที่่�ม่รอบระยะเวลาบัญชุ่ที่่�เริ�มในหุ้รือ
หุ้ลังวันที่่� 1 มกราคม 2564
	 สภาวิชาช่พื่บัญช่ไดำ้ประกาศใช้มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิและการต่ความมาตรฐานิการรายงานิ													
ทางการเงินิฉับับปรับปร่ง	ซื่ึ�งจัะม่ผู้ลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินิท่�ม่รอบระยะเวลาบัญช่ท่�เริ�มในิหรือหลังวันิท่�	1	มกราคม	
2564	 มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิดำังกล�าวไดำ้รับการปรับปร่งหรือจััดำให้ม่ขึ�นิเพื่่�อให้ม่เนิ่�อหาเท�าเท่ยมกับ
มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิระหว�างประเทศ	โดำยส�วนิใหญ�เป็นิการอธิุบายให้ชัดำเจันิเก่�ยวกับวิธุ่ปฏิิบัติทางการ
บัญช่และการให้แนิวปฏิิบัติทางบัญช่กับผูู้้ ใช้มาตรฐานิ	

	 ปัจัจัุบันิฝ่่ายบริหารของกล่�มบริษััทพื่่จัารณาว�า	มาตรฐานิดัำงกล�าวจัะไม�ม่ผู้ลกระทบอย�างม่สาระสำาคัญต�องบ
การเงินิในิปีท่�เริ�มนิำามาตรฐานิดำังกล�าวมาถู่อปฏิิบัติ

4. ผลส่ะส่มจากการเปล่�ยนแปลงนโยบายการบัญชุ่เนื�องจากการนำามาต้รฐานการรายงาน
ที่างการเงินใหุ้ม่มาถูือปฏิิบัต้ิ
	 ตามท่�กล�าวในิหมายเหต่ประกอบงบการเงินิข้อ	3	กล่�มบริษััทไดำ้นิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิกล่�มเครื�อง
ม่อทางการเงินิ	 และมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	 16	มาถู่อปฏิิบัติในิระหว�างปีปัจัจัุบันิ	 โดำยกล่�มบริษััท
ไดำ้เล่อกปรับผู้ลสะสมจัากการเปล่�ยนิแปลงโดำยปรับปร่งกับกำาไรสะสม	ณ	วันิท่�	1	มกราคม	2563	และไม�ปรับย้อนิหลัง
งบการเงินิปีก�อนิท่�แสดำงเปรียบเท่ยบ

	 ผู้ลกระทบจัากการเปล่�ยนิแปลงนิโยบายการบัญช่ต�องบแสดำงฐานิะการเงินิ	ณ	ต้นิปี	 2563	 เนิ่�องจัากการนิำา
มาตรฐานิเหล�านิ่�มาถู่อปฏิิบัติ	แสดำงไดำ้ดำังนิ่�

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 
2562

ผลกระทบจาก

1 มกราคม 
2563มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ       
ทางการเงิน

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16

ส่ินที่รัพัย์

ส่ินที่รัพัย์ ไม่หุ้มุนเวียน

สินิทรัพื่ย์ทางการเงินิไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ - 8,000 - 8,000

เงินิลงท่นิระยะยาวอ่�นิ 8,000 (8,000) - -

ท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์	 1,718,036 - (6,935) 1,711,101

สินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้ 	- - 569,756 569,756

สินิทรัพื่ย์ไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ 101,876 - (70,506) 31,370

หุ้น่�ส่ินและส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น

หุ้น่�ส่ินหุ้มุนเวียน

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าการเงินิส�วนิท่�
ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

410 - (410) -

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าส�วนิท่�ถูึง																			
กำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

- - 18,522 18,522

หุ้น่�ส่ินไม่หุ้มุนเวียน

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าการเงินิ	-	ส่ทธุิ								
จัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

107 - (107) -

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า	-	ส่ทธุิ
จัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

- - 474,310 474,310

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16
1 มกราคม 2563

ส่ินที่รัพัย์

ส่ินที่รัพัย์ ไม่หุ้มุนเว่ยน

ท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์	 96,874 (6,935) 89,939

สินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้ - 8,334 8,334

หุ้น่�ส่ินและส่่วนของผู้ถูือหุุ้้น

หุ้น่�ส่ินหุ้มุนเวียน

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าการเงินิ	-	ส่ทธุิ
จัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

107 (107) -

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า	-	ส่ทธุิ
จัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี

- 790 790

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

4.1 เครื�องมือที่างการเงิน
	 ณ	วันิท่�	1	มกราคม	2563	การจััดำประเภทรายการและการวัดำมูลค�าของสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิตามท่�กำาหนิดำในิ
มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	9	และมูลค�าตามหลักการบัญช่เดิำม	แสดำงไดำ้ดำังนิ่�

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม 

มูลค่าตาม
หลักการ                   
บัญชีเดิม

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน            

กำาไรหรือ
ขาดทุน

มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน               
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย รวม

ส่ินที่รัพัย์ที่างการเงิน ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ 1,329,733 - - 1,329,733 1,329,733

ลูกหนิ่�อ่�นิ 530,500 - - 530,500 530,500

เงินิให้กู้ย่มระยะสั�นิแก�กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 307,913 - - 307,913 307,913

เงินิฝ่ากธุนิาคารท่�ติดำภาระคำ�าประกันิ 27,999 - - 27,999 27,999

สินิทรัพื่ย์ทางการเงินิไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ 8,000 - 8,000 - 8,000

รวมส่ินที่รัพัย์ที่างการเงิน 2,204,145 - 8,000 2,196,145 2,204,145

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตาม
หลักการ                   
บัญชีเดิม

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน            

กำาไรหรือ
ขาดทุน

มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน               
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย รวม

ส่ินที่รัพัย์ที่างการเงิน ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ 129,564 - - 129,564 129,564

ลูกหนิ่�อ่�นิ 866,457 - - 866,457 866,457

เงินิให้กู้ย่มระยะสั�นิแก�กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 8,808,843 - - 8,808,843 8,808,843

รวมส่ินที่รัพัย์ที่างการเงิน 9,804,864 - - 9,804,864 9,804,864

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

	 ณ	วันิท่�	1	มกราคม	2563	กล่�มบริษััทไม�ไดำ้กำาหนิดำให้หนิ่�สินิทางการเงินิใดำวัดำมูลค�าดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรมผู้�านิกำาไร
หรือขาดำท่นิ

4.1 สั่ญญาเชุ่า
	 การนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	 16	มาถู่อปฏิิบัติครั�งแรก	กล่�มบริษััทรับรู้หนิ่�สินิตามสัญญา
เช�าสำาหรับสัญญาเช�าท่�เคยจััดำประเภทเป็นิสัญญาเช�าดำำาเนิินิงานิดำ้วยมูลค�าปัจัจัุบันิของเงินิจั�ายชำาระตามสัญญาเช�า
ท่�เหล่ออยู�คิดำลดำดำ้วยอัตราดำอกเบ่�ยเงินิกู้ย่มส�วนิเพื่่�มของกล่�มบริษััท	ณ	 วันิท่�	 1	 มกราคม	 2563	สำาหรับสัญญา
เช�าท่�เคยจััดำประเภทเป็นิสัญญาเช�าเงินิท่นิ	กล่�มบริษััทรับรู้มูลค�าตามบัญช่ของสินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิตามสัญญาเช�า
ดำ้วยมูลค�าตามบัญช่เดิำมก�อนิวันิท่�นิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	16	มาถู่อปฏิิบัติครั�งแรก

รายการ งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ภาระผูกพัันต้ามส่ัญญาเชุ่าที่่�เปิดำเผย ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 1,575,441 6,556

หัก:	สัญญาเช�าระยะสั�นิและสัญญาเช�าท่�สินิทรัพื่ย์อ้างอิงม่มูลค�าตำ�า (1,087) (5,104)

บวก	:	สิทธุิเล่อกในิการขยายอาย่สัญญาเช�า	 175,244 -

หัก:	สัญญาท่�พื่่จัารณาเป็นิสัญญาบริการ (481) -

หัก:	ดำอกเบ่�ยจั�ายรอตัดำบัญช่ (1,256,802) (53)

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�าเพื่่�มขึ�นิจัากการนิำามาตรฐานิการรายงานิ
ทางการเงินิ	ฉับับท่�	16	มาถู่อปฏิิบัติครั�งแรก

492,315 1,399

หนิ่�สินิสัญญาเช�าการเงินิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2562 517 517

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า	ณ	วันิท่�	1	มกราคม	2563 492,832 1,916

อัตราดำอกเบ่�ยการกู้ย่มส�วนิเพื่่�ม	(ร้อยละต�อปี) 3.96	-	5.50 4.10	-	4.10	

ประกอบดำ้วย

หนิ่�สินิสัญญาเช�าหม่นิเวียนิ 18,522 1,126

หนิ่�สินิสัญญาเช�าไม�หม่นิเวียนิ 474,310 790

492,832 1,916

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 รายการปรับปร่งสินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้	 จัากการนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	 16	มาถู่อปฏิิบัติ
ครั�งแรก	ณ	วันิท่�	1	มกราคม	2563	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�

รายการ งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ท่�ดำินิ 407,671 1,399

ส�วนิปรับปร่งอาคารเช�า 160,677 5,527

ยานิพื่าหนิะ 1,408 1,408

รวมส่ินที่รัพัย์ส่ิที่ธุิการใชุ้ 569,756 8,334

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

5. นโยบายการบัญชุ่ท่ี่�ส่ำาคัญ
5.1 การรับรู้รายไดำ้และค่าใชุ้จ่าย
รายไดำ้จากการขายอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์
	 กล่�มบริษััทรับรู้รายไดำ้จัากการขายบ้านิพื่ร้อมท่�ดำินิและหนิ�วยในิอาคารช่ดำพัื่กอาศัยเม่�อกล่�มบริษััทไดำ้ม่การโอนิ
อำานิาจัควบค่มในิสินิค้าให้กับลูกค้าแล้ว	ณ	 เวลาใดำเวลาหนิึ�ง	 กล�าวค่อ	 เม่�อจัดำทะเบ่ยนิโอนิกรรมสิทธุิ์	 รายไดำ้จัาก
การขายอสังหาริมทรัพื่ย์แสดำงตามมูลค�าท่�ไดำ้รับหักดำ้วยส�วนิลดำและค�าใช้จั�ายท่�กล่�มบริษััทจั�ายแทนิให้แก�ลูกค้า	 และ
สิ�งตอบแทนิท่�จัะจั�ายให้กับลูกค้า	 เงื�อนิไขการจั�ายชำาระเป็นิไปตามงวดำการจั�ายชำาระท่�ระบ่ในิสัญญาท่�ทำากับลูกค้า	
จัำานิวนิเงินิท่�กล่�มบริษััทไดำ้รับจัากลูกค้าก�อนิการโอนิกรรมสิทธ์ิุให้กับลูกค้าแสดำงไว้เป็นิ	“เงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วง
หนิ้าจัากลูกค้า”

รายไดำ้ค่าบริหุ้ารโครงการ
	 รายไดำ้จัากการให้บริการบริหารโครงการรับรู้เม่�อกิจัการให้บริการเสร็จัสิ�นิ	โดำยอัตราค�าบริการอ้างอิงจัากมูลค�า
โครงการตามท่�ระบ่ในิสัญญา

	 รายไดำ้จัากการให้บริการบริหารงานิก�อสร้างรับรู้ตลอดำช�วงเวลาท่�ให้บริการ	โดำยพื่่จัารณาถึูงขั�นิความสำาเร็จัของ
งานิ	ซื่ึ�งความสำาเร็จัของงานิคำานิวณตามวิธุ่ท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญาบริหารงานิก�อสร้าง

	 รายไดำ้จัากการให้บริการบริหารงานิขายรับรู้เม่�อกิจัการให้บริการเสร็จัสิ�นิ	โดำยอัตราค�าบริการอ้างอิงจัากมูลค�า
ของอสังหาริมทรัพื่ย์ท่�ขาย
 

รายไดำ้ค่าเชุ่าและบริการ
	 รายไดำ้ค�าเช�าพื่่�นิท่�ในิอาคารและค�าบริการท่�เก่�ยวข้องจัะรับรู้เป็นิรายไดำ้ตามเกณฑ์์คงค้างตลอดำอาย่สัญญาเช�า	
	 รายไดำ้ค�าบริการรับรู้ตลอดำช�วงเวลาท่�ให้บริการ	โดำยพื่่จัารณาถูึงขั�นิความสำาเร็จัของงานิ	

รายไดำ้ดำอกเบ่�ย
	 รายไดำ้ดำอกเบ่�ยรับรู้ตามเกณฑ์์คงค้างดำ้วยวิธุ่ดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริง	 	 โดำยจัะนิำามูลค�าตามบัญช่ขั�นิต้นิของสินิทรัพื่ย์
ทางการเงินิมาคูณกับอัตราดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริง	ยกเว้นิสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิท่�เกิดำการดำ้อยค�าดำ้านิเครดิำตในิภายหลัง	
ท่�จัะนิำามูลค�าตามบัญช่ส่ทธิุของสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิ	(ส่ทธิุจัากค�าเผู่้�อผู้ลขาดำท่นิดำ้านิเครดิำตท่�คาดำว�าจัะเกิดำขึ�นิ)	มา
คูณกับอัตราดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริง

ต้้นทีุ่นที่างการเงิน
	 ค�าใช้จั�ายดำอกเบ่�ยจัากหนิ่�สินิทางการเงินิท่�วัดำมูลค�าดำ้วยราคาท่นิตัดำจัำาหนิ�ายคำานิวณโดำยใช้วิธุ่ดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริง
และรับรู้ตามเกณฑ์์คงค้าง
      
รายไดำ้เงินปันผล
	 รายไดำ้เงินิปันิผู้ลถู่อเป็นิรายไดำ้เม่�อกล่�มบริษััทม่สิทธุิในิการรับเงินิปันิผู้ล

5.2 ต้้นทีุ่นโครงการพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์เพั้�อขายและต้้นทีุ่นขายอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์
	 ต้นิท่นิโครงการพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขายแสดำงตามราคาท่นิหรือมูลค�าส่ทธิุท่�จัะไดำ้รับแล้วแต�ราคาใดำจัะตำ�า
กว�า	ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ประกอบดำ้วยต้นิท่นิท่�ดำินิ	ค�าพื่ัฒนิาท่�ดำินิ	ค�าออกแบบ	ค�าสาธุารณูปโภค	
ค�าก�อสร้าง	 ต้นิท่นิการกู้ย่มและค�าใช้จั�ายท่�เก่�ยวข้องตามท่�เกิดำขึ�นิจัริง	 รวมถูึงประมาณการต้นิท่นิการพื่ัฒนิา
อสังหาริมทรัพื่ย์

	 ในิการคำานิวณหาต้นิท่นิขายบ้านิพื่ร้อมท่�ดำินิและหนิ�วยในิอาคารช่ดำพื่ักอาศัย	 กล่�มบริษััทไดำ้ทำาการ	 	 แบ�งสรร
ต้นิท่นิการพัื่ฒนิาทั�งหมดำท่�คาดำว�าจัะเกิดำขึ�นิ	(โดำยคำานิึงถูึงต้นิท่นิท่�เกิดำขึ�นิจัริงดำ้วย)	ตามเกณฑ์์พื่่�นิท่�ท่�ขาย

	 ต้นิท่นิการขายอสังหาริมทรัพื่ย์รวมถูึงต้นิท่นิของสินิค้าอ่�นิท่�กล่�มบริษััทไดำ้ส�งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญา	เช�นิ	
เฟัอร์นิิเจัอร์และเครื�องตกแต�ง	ซื่ึ�งถู่อเป็นิส�วนิควบของบ้านิหรือหนิ�วยในิอาคารช่ดำพื่ักอาศัยท่�ส�งมอบ

	 ค�าใช้จั�ายท่�เก่�ยวข้องกับการขาย	เช�นิ	ค�าภาษั่ธุ่รกิจัเฉัพื่าะ	ค�าธุรรมเนิ่ยมการโอนิกรรมสิทธุิ์	บันิทึกเป็นิค�าใช้จั�าย
เม่�อม่การขาย
	 กล่�มบริษััทจัะบันิทึกขาดำท่นิจัากการลดำมูลค�าของโครงการ	(ถู้าม่)	ไว้ ในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิ
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5.3 เงินส่ดำและรายการเท่ี่ยบเที่่าเงินส่ดำ
	 เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ	หมายถูึง	เงินิสดำและเงินิฝ่ากธุนิาคาร	และเงินิลงท่นิระยะสั�นิท่�ม่สภาพื่คล�องสูง
ซื่ึ�งถูึงกำาหนิดำจั�ายค่นิภายในิระยะเวลาไม�เกินิ	3	เดำ่อนินัิบจัากวันิท่�ไดำ้มาและไม�ม่ข้อจัำากัดำในิการเบิกใช้

5.4 ต้้นทีุ่นในการไดำ้มาซึ�งส่ัญญา
	 กล่�มบริษััทบันิทึกค�านิายหนิ้าท่�จั�ายเพื่่�อให้ ไดำ้มาซึื่�งสัญญาท่�ทำากับลูกค้าเป็นิสินิทรัพื่ย์และตัดำเป็นิค�าใช้จั�ายอย�าง
เป็นิระบบและสอดำคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายไดำ้ตามสัญญา	 และจัะบันิทึกค�าเผู่้�อผู้ลขาดำท่นิจัากการดำ้อยค�าของ
สินิทรัพื่ย์	เม่�อมูลค�าตามบัญช่ของสินิทรัพื่ย์สูงกว�าสิ�งตอบแทนิท่�จัะไดำ้รับหักดำ้วยต้นิท่นิท่�เก่�ยวข้อง

5.5 เงินลงทีุ่นในบริษัที่ย่อย และการร่วมค้า
	 เงินิลงท่นิในิการร�วมค้าท่�แสดำงอยู�ในิงบการเงินิรวมแสดำงมูลค�าตามวิธุ่ส�วนิไดำ้เส่ย
 เงินิลงท่นิในิบริษััทย�อยและการร�วมค้าท่�แสดำงอยู�ในิงบการเงินิเฉัพื่าะกิจัการแสดำงมูลค�าตามวิธุ่ราคาท่นิ	

5.6 อส่ังหุ้าริมที่รัพัย์เพั้�อการลงทุี่น
	 กล่�มบริษััทบันิทึกมูลค�าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิในิราคาท่นิซื่ึ�งรวมต้นิท่นิการทำารายการ	หลัง
จัากนิั�นิ	กล่�มบริษััทจัะบันิทึกอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิดำ้วยราคาท่นิหักค�าเส่�อมราคาสะสมและค�าเผู่้�อการดำ้อย
ค�า	(ถู้าม่)

	 ค�าเส่�อมราคาของอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิประเภทอาคารให้เช�าและห้องช่ดำให้เช�าคำานิวณจัากราคาท่นิโดำย
วิธุ่เส้นิตรงตามอาย่การให้ประโยชนิ์โดำยประมาณ	30	ปี	และ	20	ปี	ตามลำาดำับ	ค�าเส่�อมราคาของอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อ
การลงท่นิรวมอยู�ในิการคำานิวณผู้ลการดำำาเนิินิงานิ	อย�างไรก็ตาม	ไม�ม่การคิดำค�าเส่�อมราคาสำาหรับสินิทรัพื่ย์ระหว�าง
ก�อสร้างและติดำตั�ง

	 กล่�มบริษััทรับรู้ผู้ลต�างระหว�างจัำานิวนิเงินิท่�ไดำ้รับส่ทธิุจัากการจัำาหนิ�ายกับมูลค�าตามบัญช่ของสินิทรัพื่ย์ในิส�วนิ
ของกำาไรหรือขาดำท่นิในิงวดำท่�ตัดำรายการอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิออกจัากบัญช่

5.7 ท่ี่�ดำิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ื�อมราคา
	 ท่�ดำินิแสดำงมูลค�าตามราคาท่นิ	 อาคารและอ่ปกรณ์แสดำงมูลค�าตามราคาท่นิหักค�าเส่�อมราคาสะสม	 และค�าเผู่้�อ
การดำ้อยค�าของสินิทรัพื่ย์	(ถู้าม่)

	 ค�าเส่�อมราคาของอาคารและอ่ปกรณ์คำานิวณจัากราคาท่นิโดำยวิธุ่เส้นิตรงตามอาย่การให้ประโยชนิ์โดำยประมาณ
ดำังนิ่�

	 	 	 	 อาคารโรงแรมและส�วนิปรับปร่งอาคาร	 	 15	-	50	 ปี
	 	 	 	 อาคารชั�วคราวและส�วนิปรับปร่งอาคารเช�า	 3	-	10	 ปี
	 	 	 	 เครื�องตกแต�ง	ติดำตั�ง	และเครื�องใช้สำานิักงานิ	 3	-	10		 ปี
	 	 	 	 ยานิพื่าหนิะ	 	 	 	 5		 ปี

	 ค�าเส่�อมราคารวมอยู�ในิการคำานิวณผู้ลการดำำาเนิินิงานิ	โดำยไม�ม่การคิดำค�าเส่�อมราคาสำาหรับท่�ดำินิและสินิทรัพื่ย์
ระหว�างก�อสร้างและติดำตั�ง

	 กล่�มบริษััทตัดำรายการท่�ดำินิ	 อาคารและอ่ปกรณ์ออกจัากบัญช่	 เม่�อจัำาหนิ�ายสินิทรัพื่ย์หรือคาดำว�าจัะไม�ไดำ้รับ
ประโยชนิ์เชิงเศรษัฐกิจัในิอนิาคตจัากการใช้หรือการจัำาหนิ�ายสินิทรัพื่ย์	รายการผู้ลกำาไรหรือขาดำท่นิจัากการจัำาหนิ�าย
สินิทรัพื่ย์จัะรับรู้ ในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิเม่�อกล่�มบริษััทตัดำรายการสินิทรัพื่ย์นิั�นิออกจัากบัญช่

5.8 ต้้นทีุ่นการกู้ยืม
	 ต้นิท่นิการกู้ย่มของเงินิกู้ท่� ใช้ ในิการไดำ้มา	 การก�อสร้าง	 การผู้ลิตสินิทรัพื่ย์	 หรือการพื่ัฒนิาโครงการ
อสังหาริมทรัพื่ย์ท่�ต้องใช้ระยะเวลานิานิในิการแปลงสภาพื่ให้พื่ร้อมใช้หรือขาย	 ไดำ้ถููกนิำาไปรวมเป็นิราคาท่นิของ
สินิทรัพื่ย์จันิกว�าสินิทรัพื่ย์นิั�นิจัะอยู�ในิสภาพื่พื่ร้อมท่�จัะใช้ ไดำ้ตามท่�ม่�งประสงค์	 ส�วนิต้นิท่นิการกู้ย่มอ่�นิถู่อเป็นิค�าใช้
จั�ายในิงวดำท่�เกิดำรายการ	ต้นิท่นิการกู้ย่มประกอบดำ้วยดำอกเบ่�ยและต้นิท่นิอ่�นิ	ท่�เกิดำขึ�นิจัากการกู้ย่มนิั�นิ

	 สำาหรับเงินิกู้ท่�กู้มาโดำยม่วัตถู่ประสงค์เฉัพื่าะเพื่่�อพื่ัฒนิาโครงการ	ดำอกเบ่�ยจั�ายท่�บันิทึกเป็นิต้นิท่นิประกอบดำ้วย
ดำอกเบ่�ยท่�จั�ายจัริงหักดำ้วยรายไดำ้จัากการนิำาเงินิกู้นิั�นิไปลงท่นิชั�วคราว	 (ถู้าม่)	 ส�วนิเงินิท่�กู้มาเพื่่�อวัตถู่ประสงค์ทั�วไป	
ดำอกเบ่�ยท่�บันิทึกเป็นิต้นิท่นิจัะคำานิวณโดำยการคูณรายจั�ายของโครงการดำ้วยอัตราการตั�งขึ�นิเป็นิท่นิ	อัตราการตั�งขึ�นิ
เป็นิท่นิค่ออัตราถัูวเฉัล่�ยถู�วงนิำ�าหนัิกของต้นิท่นิการกู้ย่มในิระหว�างปีท่�ไม�รวมต้นิท่นิการกู้ย่มของเงินิท่�กู้มาโดำยเฉัพื่าะ

5.9 สิ่นที่รัพัย์ ไม่ม่ต้ัวต้น
	 กล่�มบริษััทบันิทึกต้นิท่นิเริ�มแรกของสินิทรัพื่ย์ ไม�ม่ตัวตนิท่�ไดำ้มาจัากการรวมธุ่รกิจัตามมูลค�าย่ติธุรรมของ
สินิทรัพื่ย์นิั�นิ	ณ	 วันิท่�ซื่่�อธุ่รกิจั	ส�วนิสินิทรัพื่ย์ ไม�ม่ตัวตนิท่�ไดำ้มาจัากการอ่�นิ	กล่�มบริษััทจัะบันิทึกต้นิท่นิเริ�มแรกของ
สินิทรัพื่ย์นิั�นิตามราคาท่นิ	ภายหลังการรับรู้รายการเริ�มแรก	 สินิทรัพื่ย์ ไม�ม่ตัวตนิแสดำงมูลค�าตามราคาท่นิหักค�า
ตัดำจัำาหนิ�ายสะสมและค�าเผู้่�อการดำ้อยค�า	(ถู้าม่)	ของสินิทรัพื่ย์นิั�นิ

	 กล่�มบริษััทตัดำจัำาหนิ�ายสินิทรัพื่ย์ไม�ม่ตัวตนิท่�ม่อาย่การให้ประโยชนิ์จัำากัดำอย�างม่ระบบตลอดำอาย่	การให้ประโยชนิ์
เชิงเศรษัฐกิจัของสินิทรัพื่ย์นิั�นิ	และจัะประเมินิการดำ้อยค�าของสินิทรัพื่ย์ดำังกล�าวเม่�อม่ข้อบ�งช่�ว�าสินิทรัพื่ย์นิั�นิเกิดำการ
ดำ้อยค�า	และจัะทบทวนิระยะเวลาการตัดำจัำาหนิ�ายและวิธุ่การ	ตัดำจัำาหนิ�ายของสินิทรัพื่ย์ไม�ม่ตัวตนิดำังกล�าวท่กสิ�นิปีเป็นิ
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อย�างนิ้อย	ค�าตัดำจัำาหนิ�ายรับรู้เป็นิค�าใช้จั�ายในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิ

        ส่ินที่รัพัย์ ไม่ม่ต้ัวต้นท่ี่�ม่อายุการใหุ้้ประโยชุน์จำากัดำม่ดำังน่�
	 	 	 	 ตราสินิค้า	 	 	 ตามการโอนิกรรมสิทธ์ิุ
	 	 	 	 คอมพื่่วเตอร์ซื่อฟัต์แวร์	 	 5	-	10		ปี

5.10 ค่าความนิยม 
	 กล่�มบริษััทบันิทึกมูลค�าเริ�มแรกของค�าความนิิยมในิราคาท่นิ	ซื่ึ�งเท�ากับต้นิท่นิการรวมธุ่รกิจัส�วนิท่�สูงกว�ามูลค�า
ย่ติธุรรมของสินิทรัพื่ย์ส่ทธิุท่�ไดำ้มา	หากมูลค�าย่ติธุรรมของสินิทรัพื่ย์ส่ทธุิท่�ไดำ้มาสูงกว�าต้นิท่นิการรวมธุ่รกิจั	กล่�ม
บริษััทจัะรับรู้ส�วนิท่�สูงกว�านิ่�เป็นิกำาไรในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิทันิท่

	 กล่�มบริษััทแสดำงค�าความนิิยมตามราคาท่นิหักค�าเผู้่�อการดำ้อยค�า	(ถู้าม่)	และจัะทดำสอบการดำ้อยค�าของค�าความ
นิิยมท่กปีหรือเม่�อใดำก็ตามท่�ม่ข้อบ�งช่�ของการดำ้อยค�าเกิดำขึ�นิ

	 เพื่่�อวัตถู่ประสงค์ในิการทดำสอบการดำ้อยค�า	 กล่�มบริษััทจัะปันิส�วนิค�าความนิิยมท่�เกิดำขึ�นิจัากการรวมกิจัการ
ให้กับหนิ�วยสินิทรัพื่ย์ท่�ก�อให้เกิดำเงินิสดำ	(หรือกล่�มของหนิ�วยสินิทรัพื่ย์ท่�ก�อให้เกิดำเงินิสดำ)	ท่�คาดำว�าจัะไดำ้รับประโยชนิ์
เพื่่�มขึ�นิจัากการรวมกิจัการ	และกล่�มบริษััทจัะทำาการประเมินิมูลค�าท่�คาดำว�าจัะไดำ้รับค่นิของหนิ�วยของสินิทรัพื่ย์ท่�ก�อ
ให้เกิดำเงินิสดำแต�ละรายการ	(หรือกล่�มของหนิ�วยของสินิทรัพื่ย์ท่�ก�อให้เกิดำเงินิสดำ)	หากมูลค�าท่�คาดำว�าจัะไดำ้รับค่นิของ
หนิ�วยของสินิทรัพื่ย์ท่�ก�อให้เกิดำเงินิสดำตำ�ากว�ามูลค�าตามบัญช่	กล่�มบริษััทจัะรับรู้ขาดำท่นิจัากการดำ้อยค�าในิส�วนิของ
กำาไรหรือขาดำท่นิ	และกล่�มบริษััทไม�สามารถูกลับบัญช่ขาดำท่นิจัากการดำ้อยค�าไดำ้ ในิอนิาคต

5.11 ส่ัญญาเชุ่า
	 ณ	 วันิเริ�มต้นิของสัญญาเช�า	 กล่�มบริษััทจัะประเมินิว�าสัญญาเป็นิสัญญาเช�าหรือประกอบดำ้วยสัญญาเช�าหรือ
ไม�	 โดำยสัญญาจัะเป็นิสัญญาเช�าหรือประกอบดำ้วยสัญญาเช�า	 ก็ต�อเม่�อสัญญานัิ�นิม่การให้สิทธุิในิการควบค่มการ
ใช้สินิทรัพื่ย์ท่�ระบ่ไดำ้สำาหรับช�วงเวลาหนิึ�งเพื่่�อเป็นิการแลกเปล่�ยนิกับสิ�งตอบแทนิ

กลุ่มบริษัที่ในฐานะผู้เชุ่า
นิโยบายการบัญช่ท่�ถู่อปฏิิบัติตั�งแต�วันิท่�	1	มกราคม	2563
	 กล่�มบริษััทใช้วิธุ่การบัญช่เดำ่ยวสำาหรับการรับรู้รายการและการวัดำมูลค�าสัญญาเช�าท่กสัญญา	เว้นิแต�สัญญาเช�า
ระยะสั�นิและสัญญาเช�าท่�สินิทรัพื่ย์อ้างอิงม่มูลค�าตำ�า	ณ	วันิท่�สัญญาเช�าเริ�มม่ผู้ล	(วันิท่�สินิทรัพื่ย์อ้างอิงพื่ร้อมใช้งานิ)

กล่�มบริษััทบันิทึกสินิทรัพื่ย์สิทธิุการใช้ซึื่�งแสดำงสิทธิุในิการใช้สินิทรัพื่ย์อ้างอิงและหนิ่�สินิตามสัญญาเช�าตามการจั�าย
ชำาระตามสัญญาเช�า

ส่ินที่รัพัย์ส่ิที่ธุิการใชุ้ 
	 สินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้วัดำมูลค�าดำ้วยราคาท่นิหักค�าเส่�อมราคาสะสม	ผู้ลขาดำท่นิจัากการดำ้อยค�าสะสม	(ถู้าม่)	และ
ปรับปร่งดำ้วยการวัดำมูลค�าของหนิ่�สินิตามสัญญาเช�าใหม�	ราคาท่นิของสินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้ประกอบดำ้วยจัำานิวนิเงินิ
ของหนิ่�สินิตามสัญญาเช�าจัากการรับรู้เริ�มแรก	ต้นิท่นิทางตรงเริ�มแรกท่�เกิดำขึ�นิ	จัำานิวนิเงินิท่�จั�ายชำาระตามสัญญาเช�า	
ณ	วันิท่�สัญญาเช�าเริ�มม่ผู้ลหรือก�อนิวันิท่�สัญญาเช�าเริ�มม่ผู้ล	และหักดำ้วยสิ�งจัูงใจัตามสัญญาเช�าท่�ไดำ้รับ
ค�าเส่�อมราคาของสินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้คำานิวณจัากราคาท่นิโดำยวิธุ่เส้นิตรงตามอาย่สัญญาเช�าหรืออาย่การให้
ประโยชนิ์โดำยประมาณของสินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้แล้วแต�ระยะเวลาใดำจัะสั�นิกว�า	ดำังนิ่�

	 	 	 	 	 ท่�ดำินิ	 	 	 2	-	63	 ปี
	 	 	 	 	 ส�วนิปรับปร่งอาคารเช�า	 3	-	8	 ปี
	 	 	 	 	 ยานิพื่าหนิะ	 	 5	 ปี

	 หากความเป็นิเจั้าของในิสินิทรัพื่ย์อ้างอิงไดำ้โอนิให้กับกล่�มบริษััทเม่�อสิ�นิส่ดำอาย่สัญญาเช�าหรือราคาท่นิของ
สินิทรัพื่ย์ดัำงกล�าวไดำ้รวมถูึงการใช้สิทธุิเล่อกซื่่�อ	ค�าเส่�อมราคาจัะคำานิวณจัากอาย่การให้ประโยชนิ์โดำยประมาณของ
สินิทรัพื่ย์

หุ้น่�ส่ินต้ามส่ัญญาเชุ่า
	 หน่ิ�สินิตามสญัญาเช�าวดัำมลูค�าดำว้ยมลูค�าปจััจับุนัิของจัำานิวนิเงนิิท่�ตอ้งจั�ายตามสญัญาเช�าตลอดำอาย่สญัญาเช�า	
จัำานิวนิเงินิท่�ต้องจั�ายตามสัญญาเช�าประกอบดำ้วยค�าเช�าคงท่�หักดำ้วยสิ�งจัูงใจัตามสัญญาเช�า	ค�าเช�าผู้ันิแปรท่�ขึ�นิอยู�
กับดัำชนิ่หรืออัตรา	จัำานิวนิเงินิท่�คาดำว�าจัะจั�ายภายใต้การรับประกันิมูลค�าคงเหล่อ	รวมถึูงราคาใช้สิทธิุของสิทธิุเล่อก
ซ่ื่�อซึื่�งม่ความแนิ�นิอนิอย�างสมเหต่สมผู้ลท่�กล่�มบริษััทจัะใช้สิทธิุนิั�นิ	และการจั�ายค�าปรับเพื่่�อการยกเลิกสัญญาเช�า	หาก
ข้อกำาหนิดำของสัญญาเช�าแสดำงให้เห็นิว�ากล่�มบริษััทจัะใช้สิทธุิในิการยกเลิกสัญญาเช�า	กล่�มบริษััทบันิทึกค�าเช�าผัู้นิแปร
ท่�ไม�ขึ�นิอยู�กับดัำชนิ่หรืออัตราเป็นิค�าใช้จั�ายในิงวดำท่�เหต่การณ์หรือเงื�อนิไขซื่ึ�งเก่�ยวข้องกับการจั�ายชำาระนิั�นิไดำ้เกิดำขึ�นิ	

	 กล่�มบริษััทคิดำลดำมูลค�าปัจัจัุบันิของจัำานิวนิเงินิท่�ต้องจั�ายตามสัญญาเช�าดำ้วยอัตราดำอกเบ่�ยตามนัิยของสัญญา
เช�าหรืออัตราดำอกเบ่�ยการกู้ย่มส�วนิเพื่่�มของกล่�มบริษััท	หลังจัากวันิท่�สัญญาเช�าเริ�มม่ผู้ล	มูลค�าตามบัญช่ของหนิ่�
สินิตามสัญญาเช�าจัะเพื่่�มขึ�นิจัากดำอกเบ่�ยของหนิ่�สินิตามสัญญาเช�าและลดำลงจัากการจั�ายชำาระหนิ่�สินิตามสัญญา
เช�า	นิอกจัากนิ่�	มูลค�าตามบัญช่ของหนิ่�สินิตามสัญญาเช�าจัะถููกวัดำมูลค�าใหม�เม่�อม่การเปล่�ยนิแปลงอาย่สัญญาเช�า	
การเปล่�ยนิแปลงการจั�ายชำาระตามสัญญาเช�า	หรือการเปล่�ยนิแปลงในิการประเมินิสิทธุิเล่อกซื่่�อสินิทรัพื่ย์อ้างอิง

ไม�ม่การคิดำค�าตัดำจัำาหนิ�ายสำาหรับคอมพื่ิวเตอร์ซื่อฟัต์แวร์ระหว�างติดำตั�ง
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

ส่ัญญาเชุ่าระยะส่ั�นและส่ัญญาเชุ่าซึ�งส่ินที่รัพัย์อ้างอิงม่มูลค่าต้ำ�า
	 สัญญาเช�าท่�ม่อาย่สัญญาเช�า	 12	 เดำ่อนิหรือนิ้อยกว�านัิบตั�งแต�วันิท่�สัญญาเช�าเริ�มม่ผู้ล	 หรือสัญญาเช�าซื่ึ�ง
สินิทรัพื่ย์อ้างอิงม่มูลค�าตำ�า	จัะบันิทึกเป็นิค�าใช้จั�ายในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิตามวิธุ่เส้นิตรงตลอดำอาย่สัญญาเช�า

นิโยบายการบัญช่ท่�ถู่อปฏิิบัติก�อนิวันิท่�	1	มกราคม	2563
	 สัญญาเช�าท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์ท่�ความเส่�ยงและผู้ลตอบแทนิของความเป็นิเจั้าของส�วนิใหญ�ไดำ้โอนิไปให้กับผูู้้
เช�าถู่อเป็นิสัญญาเช�าการเงินิ	สัญญาเช�าการเงินิจัะบันิทึกเป็นิรายจั�ายฝ่่ายท่นิดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรมของสินิทรัพื่ย์ท่�เช�า
หรือมูลค�าปัจัจัุบันิส่ทธุิของจัำานิวนิเงินิท่�ต้องจั�ายตามสัญญาเช�าแล้วแต�มูลค�าใดำจัะตำ�ากว�า	ภาระผูู้กพื่ันิตามสัญญา
เช�าหักค�าใช้จั�ายทางการเงินิจัะบันิทึกเป็นิหนิ่�สินิระยะยาว	ส�วนิดำอกเบ่�ยจั�ายจัะบันิทึกในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิตลอดำ
อาย่ของสัญญาเช�า	สินิทรัพื่ย์ท่�ไดำ้มาตามสัญญาเช�าการเงินิจัะคิดำค�าเส่�อมราคาตลอดำอาย่การใช้งานิของสินิทรัพื่ย์
ท่�เช�าหรืออาย่ของสัญญาเช�า	แล้วแต�ระยะเวลาใดำจัะตำ�ากว�า	

	 สัญญาเช�าท่�ดำินิ	 อาคารและอ่ปกรณ์ท่�ความเส่�ยงและผู้ลตอบแทนิของความเป็นิเจั้าของส�วนิใหญ�ไม�ไดำ้โอนิไปให้
กับผูู้้เช�าถู่อเป็นิสัญญาเช�าดำำาเนิินิงานิ	จัำานิวนิเงินิท่�จั�ายตามสัญญาเช�าดำำาเนิินิงานิรับรู้เป็นิค�าใช้จั�ายในิส�วนิของกำาไร
หรือขาดำท่นิตามวิธุ่เส้นิตรงตลอดำอาย่ของสัญญาเช�า

กลุ่มบริษัที่ในฐานะผู้ใหุ้้เชุ่า
	 สัญญาเช�าท่�ความเส่�ยงและผู้ลตอบแทนิของความเป็นิเจั้าของส�วนิใหญ�ไม�ไดำ้โอนิไปให้กับผูู้้เช�าถู่อเป็นิสัญญาเช�า
ดำำาเนิินิงานิ	กล่�มบริษััทบันิทึกจัำานิวนิเงินิท่�ไดำ้รับตามสัญญาเช�าดำำาเนิินิงานิเป็นิรายไดำ้ในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิตาม
วิธุ่เส้นิตรงตลอดำอาย่ของสัญญาเช�า	ต้นิท่นิทางตรงเริ�มแรกท่�เกิดำขึ�นิจัากการไดำ้มาซื่ึ�งสัญญาเช�าดำำาเนิินิงานิรวมในิ
มูลค�าตามบัญช่ของสินิทรัพื่ย์อ้างอิงและรับรู้เป็นิค�าใช้จั�ายตลอดำอาย่สัญญาเช�าโดำยใช้เกณฑ์์เดำ่ยวกันิกับรายไดำ้จัาก
สัญญาเช�า	

5.12 รายการธุุรกิจกับบุคคลหุ้รือกิจการท่ี่�เก่�ยวข้องกัน
	 บ่คคลหรอืกิจัการท่�เก่�ยวขอ้งกันิกับบรษิัทัฯ	หมายถึูง	บค่คลหรอืกิจัการท่�มอ่ำานิาจัควบคม่บรษัิัทฯ	หรอืถููกบรษัิัทฯ
ควบค่มไม�ว�าจัะเป็นิโดำยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู�ภายใต้การควบค่มเดำ่ยวกันิกับบริษััทฯ

	 นิอกจัากนิ่�บ่คคลหรือกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิยังหมายรวมถูึงบริษััทร�วม	 และบ่คคลหรือกิจัการท่�ม่สิทธุิออกเส่ยง
โดำยทางตรงหรือทางอ้อมซึื่�งทำาให้ม่อิทธุิพื่ลอย�างเป็นิสาระสำาคัญต�อบริษััทฯ	ผูู้้บริหารสำาคัญ	กรรมการหรือพื่นิักงานิ
ของบริษััทฯท่�ม่อำานิาจัในิการวางแผู้นิและควบค่มการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ

5.13 ค่าใชุ้จ่ายในการออกหุุ้้นกู้รอต้ัดำบัญชุ่
	 ค�าใช้จั�ายในิการออกห่้นิกู้บันิทึกเป็นิค�าธุรรมเนิ่ยมทางการเงินิรอตัดำบัญช่	 และทยอยตัดำจัำาหนิ�ายเป็นิดำอกเบ่�ย
จั�ายโดำยวิธุ่อัตราดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริงตามอาย่ของห่้นิกู้
	 ค�าใช้จั�ายในิการออกห่้นิกู้รอตัดำบัญช่ไดำ้แสดำงหักจัากมูลค�าห่้นิกู้ ในิงบแสดำงฐานิะการเงินิ

5.14 เงินต้ราต้่างประเที่ศ
	 กล่�มบริษััทแสดำงงบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉัพื่าะกิจัการเป็นิสก่ลเงินิบาท	 ซึื่�งเป็นิสก่ลเงินิท่�ใช้ ในิการดำำาเนิินิ
งานิของกล่�มบริษััท	

	 รายการท่�เป็นิเงินิตราต�างประเทศแปลงค�าเป็นิเงินิบาทโดำยใช้อัตราแลกเปล่�ยนิ	ณ	 วันิท่�เกิดำรายการ	สินิทรัพื่ย์
และหนิ่�สินิท่�เป็นิตัวเงินิซื่ึ�งอยู�ในิสก่ลเงินิตราต�างประเทศไดำ้แปลงค�าเป็นิเงินิบาทโดำยใช้อัตราแลกเปล่�ยนิ	ณ	วันิสิ�นิรอบ
ระยะเวลารายงานิ
	 กำาไรและขาดำท่นิท่�เกิดำจัากการเปล่�ยนิแปลงในิอัตราแลกเปล่�ยนิไดำ้รวมอยู�ในิการคำานิวณผู้ลการดำำาเนิินิงานิ

5.15 การดำ้อยค่าของสิ่นที่รัพัย์ท่ี่� ไม่ใชุ่ส่ินที่รัพัย์ที่างการเงิน
	 ทก่วันิสิ�นิรอบระยะเวลารายงานิ	กล่�มบรษิัทัจัะทำาการประเมินิการดำอ้ยค�าของท่�ดำนิิรอการพัื่ฒนิา	อสงัหารมิทรพัื่ย์
เพื่่�อการลงท่นิ	ท่�ดำินิ	อาคารและอ่ปกรณ์	สินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้และสินิทรัพื่ย์ท่�ไม�ม่ตัวตนิอ่�นิของกล่�มบริษััทหากม่ข้อบ�ง
ช่�ว�าสินิทรัพื่ย์ดัำงกล�าวอาจัดำ้อยค�า	และจัะทำาการประเมินิการดำ้อยค�าของค�าความนิิยมเป็นิรายปีหรือเม่�อใดำก็ตามท่�
ม่ข้อบ�งช่�ของการดำ้อยค�าเกิดำขึ�นิ	กล่�มบริษััทรับรู้ขาดำท่นิจัากการดำ้อยค�าเม่�อมูลค�าท่�คาดำว�าจัะไดำ้รับค่นิของสินิทรัพื่ย์
ม่มูลค�าตำ�ากว�ามูลค�าตามบัญช่ของสินิทรัพื่ย์นิั�นิ	ทั�งนิ่�มูลค�าท่�คาดำว�าจัะไดำ้รับค่นิหมายถึูงมูลค�าย่ติธุรรมหักต้นิท่นิในิ
การขายของสินิทรัพื่ย์หรือมูลค�าจัากการใช้สินิทรัพื่ย์แล้วแต�ราคาใดำจัะสูงกว�า	

	 ในิการประเมินิมูลค�าจัากการใช้สินิทรัพื่ย์	กล่�มบริษััทประมาณการกระแสเงินิสดำในิอนิาคตท่�กิจัการคาดำว�าจัะไดำ้
รับจัากสินิทรัพื่ย์และคำานิวณคิดำลดำเป็นิมูลค�าปัจัจัุบันิโดำยใช้อัตราคิดำลดำก�อนิภาษ่ัท่�สะท้อนิถูึงการประเมินิความเส่�ยง
ในิสภาพื่ตลาดำปัจัจัุบันิของเงินิสดำตามระยะเวลาและความเส่�ยงซื่ึ�งเป็นิลักษัณะเฉัพื่าะของสินิทรัพื่ย์ท่�กำาลังพื่่จัารณา
อยู�	ในิการประเมินิมูลค�าย่ติธุรรมหักต้นิท่นิในิการขาย	กล่�มบริษััทใช้แบบจัำาลองการประเมินิมูลค�าท่�ดำ่ท่�ส่ดำซื่ึ�งเหมาะ
สมกับสินิทรัพื่ย์	 ซึื่�งสะท้อนิถึูงจัำานิวนิเงินิท่�กิจัการสามารถูจัะไดำ้มาจัากการจัำาหนิ�ายสินิทรัพื่ย์หักดำ้วยต้นิท่นิในิการ
จัำาหนิ�าย	 โดำยการจัำาหนิ�ายนิั�นิผูู้้ซ่ื่�อกับผูู้้ขายม่ความรอบรู้และเต็มใจัในิการแลกเปล่�ยนิและสามารถูต�อรองราคากันิ
ไดำ้อย�างเป็นิอิสระในิลักษัณะของผูู้้ท่�ไม�ม่ความเก่�ยวข้องกันิ
	 กล่�มบริษััทจัะรับรู้รายการขาดำท่นิจัากการดำ้อยค�าในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิ	
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

5.16 ผลประโยชุน์ของพันักงาน
ผลประโยชุน์ระยะส่ั�นของพันักงาน
	 กล่�มบริษััทรับรู้	เงินิเดำ่อนิ	ค�าจั้าง	โบนัิส	และเงินิสมทบกองท่นิประกันิสังคมเป็นิค�าใช้จั�ายเม่�อเกิดำรายการ

ผลประโยชุน์หุ้ลังออกจากงานของพันักงาน 
โครงการส่มที่บเงิน
	 กล่�มบริษััทและพื่นัิกงานิไดำ้ร�วมกันิจััดำตั�งกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่	ซื่ึ�งประกอบดำ้วยเงินิท่�พื่นิักงานิจั�ายสะสมและเงินิท่�
กล่�มบริษััทจั�ายสมทบให้เป็นิรายเดำ่อนิ	สินิทรัพื่ย์ของกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่ไดำ้แยกออกจัากสินิทรัพื่ย์ของกล่�มบริษััท	
เงินิท่�กล่�มบริษััทจั�ายสมทบกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่บันิทึกเป็นิค�าใช้จั�ายในิปีท่�เกิดำรายการ
 
โครงการผลประโยชุน์หุ้ลังออกจากงาน 
	 กล่�มบริษััทม่ภาระสำาหรับเงินิชดำเชยท่�ต้องจั�ายให้แก�พื่นัิกงานิเม่�อออกจัากงานิตามกฎหมายแรงงานิซื่ึ�งกล่�มบริษััท
ถู่อว�าเงินิชดำเชยดำังกล�าวเป็นิโครงการผู้ลประโยชนิ์หลังออกจัากงานิสำาหรับพื่นิักงานิ

	 กล่�มบริษััทคำานิวณหนิ่�สินิตามโครงการผู้ลประโยชนิ์หลังออกจัากงานิของพื่นัิกงานิ	โดำยใช้วิธุ่คิดำลดำแต�ละหนิ�วยท่�
ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดำยผูู้้เช่�ยวชาญอิสระไดำ้ทำาการประเมินิภาระผูู้กพัื่นิดัำงกล�าวตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย	

	 ผู้ลกำาไรหรือขาดำท่นิจัากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย	 สำาหรับโครงการผู้ลประโยชนิ์หลัง
ออกจัากงานิของพื่นิักงานิจัะรับรู้ทันิท่ในิกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิ	

	 ต้นิท่นิบริการในิอดำ่ตจัะถููกรับรู้ทั�งจัำานิวนิในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิทันิท่ท่�ม่การแก้ ไขโครงการหรือลดำขนิาดำ
โครงการ	หรือเม่�อกิจัการรับรู้ต้นิท่นิการปรับโครงสร้างท่�เก่�ยวข้อง

5.17 ประมาณการหุ้น่�สิ่น
	 กล่�มบริษััทจัะบันิทึกประมาณการหนิ่�สินิไว้ ในิบัญช่เม่�อภาระผูู้กพัื่นิซื่ึ�งเป็นิผู้ลมาจัากเหต่การณ์ในิอดำ่ตไดำ้เกิดำขึ�นิ
แล้วและม่ความเป็นิไปไดำ้ค�อนิข้างแนิ�นิอนิว�ากล่�มบริษััทจัะเส่ยทรัพื่ยากรเชิงเศรษัฐกิจัไปเพื่่�อปลดำเปล่�องภาระผูู้กพัื่นิ
นิั�นิ	และกล่�มบริษััทสามารถูประมาณมูลค�าภาระผูู้กพื่ันินิั�นิไดำ้อย�างนิ�าเช่�อถู่อ	

5.18 การจ่ายโดำยใชุ้หุุ้้นเป็นเกณฑ์์ท่ี่�ชุำาระดำ้วยต้ราส่ารทีุ่น
	 กล่�มบริษััทรับรู้โครงการจั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิเกณฑ์์เม่�อไดำ้รับบริการจัากพื่นิักงานิตามมูลค�าย่ติธุรรมของสิทธุิซื่่�อ
ห่้นิ	ณ	วันิให้สิทธุิ	โดำยบันิทึกเป็นิค�าใช้จั�ายตามเงื�อนิไขของระยะเวลาการให้บริการของพื่นิักงานิท่�กำาหนิดำไว้ในิโครงการ

พื่ร้อมกับรับรู้	“สำารองส�วนิท่นิจัากการจั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิเกณฑ์์”	ในิส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ

5.19 ภาษ่เงินไดำ้ 
	 ภาษ่ัเงินิไดำ้ประกอบดำ้วยภาษ่ัเงินิไดำ้ปัจัจัุบันิและภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่

ภาษ่เงินไดำ้ปัจจุบัน
	 กล่�มบริษััทบันิทึกภาษ่ัเงินิไดำ้ปัจัจัุบันิตามจัำานิวนิท่�คาดำว�าจัะจั�ายให้กับหนิ�วยงานิจััดำเก็บภาษ่ัของรัฐ	โดำยคำานิวณ
จัากกำาไรทางภาษ่ัตามหลักเกณฑ์์ท่�กำาหนิดำในิกฎหมายภาษั่อากร

ภาษ่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญชุ่
	 กล่�มบริษััทบันิทึกภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ของผู้ลแตกต�างชั�วคราวระหว�างราคาตามบัญช่ของสินิทรัพื่ย์และหนิ่�
สินิ	ณ	วันิสิ�นิรอบระยะเวลารายงานิกับฐานิภาษั่ของสินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิท่�เก่�ยวข้องนิั�นิโดำยใช้อัตราภาษั่ท่�ม่ผู้ลบังคับ
ใช้	ณ	วันิสิ�นิรอบระยะเวลารายงานิ	

	 กล่�มบริษััทรับรู้หนิ่�สินิภาษั่ เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ของผู้ลแตกต�างชั�วคราวท่�ต้องเส่ยภาษั่ท่กรายการ																										
แต�รับรู้สินิทรัพื่ย์ภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่สำาหรับผู้ลแตกต�างชั�วคราวท่�ใช้หักภาษ่ั	รวมทั�งผู้ลขาดำท่นิทางภาษั่ท่�ยัง
ไม�ไดำ้ ใช้ ในิจัำานิวนิเท�าท่�ม่ความเป็นิไปไดำ้ค�อนิข้างแนิ�ท่�กล่�มบริษััทจัะม่กำาไรทางภาษั่ในิอนิาคตเพื่ียงพื่อท่�จัะใช้ประโยชนิ์
จัากผู้ลแตกต�างชั�วคราวท่�ใช้หักภาษ่ัและผู้ลขาดำท่นิทางภาษั่ท่�ยังไม�ไดำ้ ใช้นิั�นิ

	 กล่�มบริษััทจัะทบทวนิมูลค�าตามบัญช่ของสินิทรัพื่ย์ภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ท่กสิ�นิรอบระยะเวลารายงานิและ
จัะทำาการปรับลดำมูลค�าตามบัญช่ดัำงกล�าว	หากม่ความเป็นิไปไดำ้ค�อนิข้างแนิ�ว�ากล่�มบริษััทจัะไม�ม่กำาไรทางภาษั่เพื่ียง
พื่อต�อการนิำาสินิทรัพื่ย์ภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ทั�งหมดำหรือบางส�วนิมาใช้ประโยชนิ์

	 กล่�มบริษััทจัะบันิทึกภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่โดำยตรงไปยังส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิหากภาษ่ัท่�เกิดำขึ�นิเก่�ยวข้องกับ
รายการท่�ไดำ้บันิทึกโดำยตรงไปยังส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	

5.20 เครื�องมือที่างการเงิน
นิโยบายการบัญช่ท่�ถู่อปฏิิบัติตั�งแต�วันิท่�	1	มกราคม	2563	
	 กล่�มบริษััทรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกของสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรม	 และบวกดำ้วยต้นิท่นิการทำา
รายการเฉัพื่าะในิกรณ่ท่�เป็นิสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิท่�ไม�ไดำ้วัดำมูลค�าดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรมผู้�านิกำาไรหรือขาดำท่นิ	อย�างไร
ก็ตาม	สำาหรับลูกหนิ่�อ่�นิท่�ไม�ม่องค์ประกอบเก่�ยวกับการจััดำหาเงินิท่�ม่นัิยสำาคัญ	กล่�มบริษััทจัะรับรู้สินิทรัพื่ย์ทางการ
เงินิดำังกล�าวดำ้วยราคาของรายการ	ตามท่�กล�าวไว้ ในินิโยบายการบัญช่เรื�องการรับรู้รายไดำ้	
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

การจัดำประเภที่รายการและการวัดำมูลค่าของส่ินที่รัพัย์ที่างการเงิน
	 กล่�มบริษััทจััดำประเภทสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิ	ณ	วันิท่�รับรู้รายการเริ�มแรก	เป็นิสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิท่�วัดำมูลค�าในิ
ภายหลังดำ้วยราคาท่นิตัดำจัำาหนิ�าย	สินิทรัพื่ย์ทางการเงินิท่�วัดำมูลค�าในิภายหลังดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรมผู้�านิกำาไรขาดำท่นิ
เบ็ดำเสร็จัอ่�นิ	และสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิท่�วัดำมูลค�าในิภายหลังดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรมผู้�านิกำาไรหรือขาดำท่นิ	โดำยพื่่จัารณา
จัากแผู้นิธุ่รกิจัของกิจัการในิการจััดำการสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิ	และลักษัณะของกระแสเงินิสดำตามสัญญาของสินิทรัพื่ย์
ทางการเงินิ

ส่ินที่รัพัย์ที่างการเงินท่ี่�วัดำมูลค่าดำ้วยราคาทีุ่นต้ัดำจำาหุ้น่าย 
	 กล่�มบริษััทวัดำมูลค�าสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิดำ้วยราคาท่นิตัดำจัำาหนิ�าย	เม่�อกล่�มบริษััทถู่อครองสินิทรัพื่ย์ทางการ
เงินินิั�นิเพื่่�อรับกระแสเงินิสดำตามสัญญา	 และเงื�อนิไขตามสัญญาของสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิก�อให้เกิดำกระแสเงินิสดำท่�
เป็นิการรับชำาระเพื่ียงเงินิต้นิและดำอกเบ่�ยจัากยอดำคงเหล่อของเงินิต้นิในิวันิท่�ระบ่ไว้เท�านิั�นิ	

	 สินิทรัพื่ย์ทางการเงินิดำังกล�าววัดำมูลค�าในิภายหลังโดำยใช้วิธุ่ดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริงและต้องม่การประเมินิการดำ้อยค�า	
ทั�งนิ่�	ผู้ลกำาไรและขาดำท่นิท่�เกิดำขึ�นิจัากการตัดำรายการ	การเปล่�ยนิแปลง	หรือการดำ้อยค�าของสินิทรัพื่ย์ดัำงกล�าวจัะรับ
รู้ ในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิ			

ส่ินที่รัพัย์ที่างการเงินท่ี่�ม่การกำาหุ้นดำใหุ้้วัดำมูลค่าดำ้วยมูลค่ายุต้ิธุรรมผ่านกำาไรขาดำทุี่นเบ็ดำเส่ร็จอื�น (ต้ราส่ารทุี่น) 
	 ณ	 วันิท่�รับรู้รายการวันิแรก	กล่�มบริษััทสามารถูเล่อกจััดำประเภทเงินิลงท่นิในิตราสารท่นิซึื่�งไม�ไดำ้	 ถู่อไว้เพื่่�อค้า	
เป็นิตราสารท่นิท่�กำาหนิดำให้วัดำมูลค�าดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรมผู้�านิกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิ	 โดำยไม�สามารถูเปล่�ยนิการ
จััดำประเภทในิภายหลังไดำ้	ทั�งนิ่�	การจััดำประเภทรายการจัะพื่่จัารณาเป็นิรายตราสาร	

	 ผู้ลกำาไรและขาดำท่นิท่�รับรู้ ในิกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิของสินิทรัพื่ย์ทางการเงินินิ่�จัะไม�สามารถูโอนิไปรับรู้ ในิส�วนิ
ของกำาไรหรือขาดำท่นิไดำ้ ในิภายหลัง	

	 เงินิปันิผู้ลรับจัากเงินิลงท่นิดำังกล�าวถู่อเป็นิรายไดำ้อ่�นิในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิ	เว้นิแต�ในิกรณ่ท่�เป็นิการไดำ้รับ
ค่นิของต้นิท่นิการลงท่นิในิสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิอย�างชัดำเจันิ	กล่�มบริษััทจัะรับรู้รายการนิั�นิในิกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิ	

	 นิอกจัากนิ่�	 เงินิลงท่นิในิตราสารท่นิท่�กำาหนิดำให้วัดำมูลค�าดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรมผู้�านิกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิไม�ม่
ข้อกำาหนิดำให้ประเมินิการดำ้อยค�า

การจัดำประเภที่รายการและการวัดำมูลค่าของหุ้น่�ส่ินที่างการเงิน
	 ยกเว้นิหนิ่�สินิตราสารอนิ่พื่ันิธุ์	กล่�มบริษััทรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกสำาหรับหนิ่�สินิทางการเงินิดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรม
หักต้นิท่นิการทำารายการ	 และจััดำประเภทหนิ่�สินิทางการเงินิเป็นิหนิ่�สินิทางการเงินิท่�วัดำมูลค�าในิภายหลังดำ้วยราคา
ท่นิตัดำจัำาหนิ�าย	โดำยใช้วิธุ่ดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริง	ทั�งนิ่�	ผู้ลกำาไรและขาดำท่นิท่�เกิดำขึ�นิจัากการตัดำรายการหนิ่�สินิทางการเงินิ
และการตัดำจัำาหนิ�ายตามวิธุ่ดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริงจัะรับรู้ ในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิ	โดำยการคำานิวณมูลค�าราคาท่นิตัดำ
จัำาหนิ�ายคำานิึงถึูงค�าธุรรมเนิ่ยมหรือต้นิท่นิท่�ถู่อเป็นิส�วนิหนิึ�งของอัตราดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริงนิั�นิดำ้วย	ทั�งนิ่�	ค�าตัดำจัำาหนิ�าย
ตามวิธุ่ดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริงแสดำงเป็นิส�วนิหนิึ�งของต้นิท่นิทางการเงินิในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิ	

การตั้ดำรายการของเครื�องมือที่างการเงิน
	 สินิทรัพื่ย์ทางการเงินิจัะถููกตัดำรายการออกจัากบัญช่	เม่�อสิทธุิท่�จัะไดำ้รับกระแสเงินิสดำของสินิทรัพื่ย์นิั�นิไดำ้สิ�นิส่ดำ
ลง	หรือไดำ้ม่การโอนิสิทธิุท่�จัะไดำ้รับกระแสเงินิสดำของสินิทรัพื่ย์นิั�นิ	รวมถึูงไดำ้ม่การโอนิความเส่�ยงและผู้ลตอบแทนิเก่อบ
ทั�งหมดำของสินิทรัพื่ย์นิั�นิ	หรือม่การโอนิการควบค่มในิสินิทรัพื่ย์นิั�นิ	แม้ว�าจัะไม�ม่การโอนิหรือไม�ไดำ้คงไว้ซื่ึ�งความเส่�ยง
และผู้ลตอบแทนิเก่อบทั�งหมดำของสินิทรัพื่ย์นิั�นิ		

	 กล่�มบริษััทตัดำรายการหนิ่�สินิทางการเงินิก็ต�อเม่�อไดำ้ม่การปฏิิบัติตามภาระผูู้กพัื่นิของหนิ่�สินินิั�นิแล้ว	ม่การยกเลิก
ภาระผูู้กพื่ันินิั�นิ	หรือม่การสิ�นิส่ดำลงของภาระผูู้กพื่ันินิั�นิ	ในิกรณ่ท่�ม่การเปล่�ยนิหนิ่�สินิทางการเงินิท่�ม่อยู�ให้เป็นิหนิ่�สินิ
ใหม�จัากผูู้้ ให้กู้รายเดำ่ยวกันิซื่ึ�งม่ข้อกำาหนิดำท่�แตกต�างกันิอย�างมาก	หรือม่การแก้ ไขข้อกำาหนิดำของหนิ่�สินิท่�ม่อยู�อย�าง
เป็นิสาระสำาคัญ	จัะถู่อว�าเป็นิการตัดำรายการหนิ่�สินิเดำิมและรับรู้หนิ่�สินิใหม�	โดำยรับรู้ผู้ลแตกต�างของมูลค�าตามบัญช่
ดำังกล�าวในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิ	

การดำ้อยค่าของส่ินที่รัพัย์ที่างการเงิน
	 กล่�มบริษััทรับรู้ค�าเผู้่�อผู้ลขาดำท่นิดำ้านิเครดำิตท่�คาดำว�าจัะเกิดำขึ�นิของตราสารหนิ่�ทั�งหมดำท่�ไม�ไดำ้วัดำมูลค�าดำ้วย
มูลค�าย่ติธุรรมผู้�านิกำาไรหรือขาดำท่นิ	ผู้ลขาดำท่นิดำ้านิเครดิำตท่�คาดำว�าจัะเกิดำขึ�นิคำานิวณจัากผู้ลต�างของกระแสเงินิสดำ
ท่�จัะครบกำาหนิดำชำาระตามสัญญากับกระแสเงินิสดำทั�งหมดำท่�กล่�มบริษััทคาดำว�าจัะไดำ้รับชำาระ	 และคิดำลดำดำ้วยอัตรา
ดำอกเบ่�ยท่�แท้จัริงโดำยประมาณของสินิทรัพื่ย์ทางการเงินิ	ณ	วันิท่�ไดำ้มา	

	 ในิกรณ่ท่�ความเส่�ยงดำ้านิเครดิำตของสินิทรัพื่ย์ ไม�ไดำ้เพื่่�มขึ�นิอย�างม่นัิยสำาคัญนิับตั�งแต�การรับรู้รายการเริ�มแรก	
กล่�มบริษััทวัดำมูลค�าผู้ลขาดำท่นิดำ้านิเครดำิตท่�คาดำว�าจัะเกิดำขึ�นิโดำยพื่่จัารณาจัากการผู้ิดำสัญญาท่�อาจัจัะเกิดำขึ�นิในิ	12	
เดำ่อนิข้างหนิ้า	ในิขณะท่�หากความเส่�ยงดำ้านิเครดิำตของสินิทรัพื่ย์เพื่่�มขึ�นิอย�างม่นัิยสำาคัญนิับตั�งแต�การรับรู้รายการ
เริ�มแรก	กล่�มบริษััทวัดำมูลค�าผู้ลขาดำท่นิดำ้วยจัำานิวนิเงินิท่�เท�ากับผู้ลขาดำท่นิดำ้านิเครดำิตท่�คาดำว�าจัะเกิดำขึ�นิตลอดำอาย่
ท่�เหล่ออยู�ของเครื�องม่อทางการเงินิ	
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 กล่�มบริษััทใช้วิธุ่การอย�างง�ายในิการคำานิวณผู้ลขาดำท่นิดำ้านิเครดำิตท่�คาดำว�าจัะเกิดำขึ�นิสำาหรับลูกหนิ่�อ่�นิและต้นิท่นิ
ในิการไดำ้มาซื่ึ�งสัญญา	 ดัำงนิั�นิ	 ท่กวันิสิ�นิรอบระยะเวลารายงานิ	กล่�มบริษััทจัึงไม�ม่การติดำตามการเปล่�ยนิแปลงของ
ความเส่�ยงทางดำ้านิเครดิำต	แต�จัะรับรู้ค�าเผู้่�อผู้ลขาดำท่นิจัากผู้ลขาดำท่นิดำ้านิเครดำิตท่�คาดำว�าจัะเกิดำขึ�นิตลอดำอาย่ของ
ลูกหนิ่�อ่�นิและต้นิท่นิในิการไดำ้มาซึื่�งสัญญา	 โดำยอ้างอิงจัากข้อมูลผู้ลขาดำท่นิดำ้านิเครดำิตจัากประสบการณ์ในิอดำ่ต	
ปรับปร่งดำ้วยข้อมูลการคาดำการณ์ไปในิอนิาคตเก่�ยวกับลูกหนิ่�นิั�นิและสภาพื่แวดำล้อมทางดำ้านิเศรษัฐกิจั	

	 สินิทรัพื่ย์ทางการเงินิจัะถููกตัดำจัำาหนิ�ายออกจัากบัญช่	เม่�อกิจัการคาดำว�าจัะไม�ไดำ้รับค่นิกระแสเงินิสดำตามสัญญา
อ่กต�อไป	

การหุ้ักกลบของเครื�องมือที่างการเงิน
	 สินิทรัพื่ย์ทางการเงินิและหนิ่�สินิทางการเงินิจัะนิำามาหักกลบกันิ	 และแสดำงดำ้วยยอดำส่ทธุิในิงบแสดำงฐานิะการเงินิ	
ก็ต�อเม่�อกิจัการม่สิทธุิบังคับใช้ ไดำ้ตามกฎหมายอยู�แล้วในิการหักกลบจัำานิวนิเงินิท่�รับรู้	 และกิจัการม่ความตั�งใจัท่�จัะ
ชำาระดำ้วยยอดำส่ทธุิ	หรือตั�งใจัท่�จัะรับสินิทรัพื่ย์และชำาระหนิ่�สินิพื่ร้อมกันิ

นิโยบายการบัญช่ท่�ถู่อปฏิิบัติก�อนิวันิท่�	1	มกราคม	2563	
ลูกหุ้น่�อื�น
	 ลูกหนิ่�อ่�นิแสดำงมูลค�าตามจัำานิวนิมูลค�าส่ทธุิท่�จัะไดำ้รับ	กล่�มบริษััทบันิทึกค�าเผู้่�อหนิ่�สงสัยจัะสูญสำาหรับผู้ลขาดำท่นิ
โดำยประมาณท่�อาจัเกิดำขึ�นิจัากการเก็บเงินิจัากลูกหน่ิ�ไม�ไดำ้	 ซึื่�งโดำยทั�วไปพื่่จัารณาจัากประสบการณ์การเก็บเงินิและ
การวิเคราะห์อาย่หนิ่�

เงินลงทีุ่น
	 เงินิลงท่นิในิตราสารท่นิท่�ไม�อยู�ในิความต้องการของตลาดำถู่อเป็นิเงินิลงท่นิทั�วไป	 ซื่ึ�งแสดำงในิราคาท่นิส่ทธุิจัาก
ค�าเผู้่�อการดำ้อยค�า	(ถู้าม่)		

	 กล่�มบริษััทใช้วิธุ่ถัูวเฉัล่�ยถู�วงนิำ�าหนิักในิการคำานิวณต้นิท่นิของเงินิลงท่นิ	ในิกรณ่ท่�ม่การโอนิเปล่�ยนิประเภทเงินิ
ลงท่นิจัากประเภทหนิึ�งไปเป็นิอ่กประเภทหนิึ�ง	กล่�มบริษััทจัะปรับมูลค�าของเงินิลงท่นิดำังกล�าวใหม�โดำยใช้มูลค�าย่ติธุรรม	
ณ	วันิท่�โอนิเปล่�ยนิประเภทเงินิลงท่นิ	ผู้ลแตกต�างระหว�างราคาตามบัญช่และมูลค�าย่ติธุรรม	ณ	วันิท่�โอนิจัะบันิทึกในิ
ส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิหรือแสดำงเป็นิองค์ประกอบอ่�นิของส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิแล้วแต�ประเภทของเงินิลงท่นิท่�ม่การโอนิ
เปล่�ยนิ

	 เม่�อม่การจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิ	ผู้ลต�างระหว�างสิ�งตอบแทนิส่ทธุิท่�ไดำ้รับกับมูลค�าตามบัญช่ของเงินิลงท่นิ	จัะถููกบันิทึก
ในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิ

5.21 การวัดำมูลค่ายุต้ิธุรรม
	 มูลค�าย่ติธุรรม	หมายถูึง	ราคาท่�คาดำว�าจัะไดำ้รับจัากการขายสินิทรัพื่ย์หรือเป็นิราคาท่�จัะต้องจั�ายเพื่่�อโอนิหนิ่�สินิ
ให้ผูู้้อ่�นิโดำยรายการดำังกล�าวเป็นิรายการท่�เกิดำขึ�นิในิสภาพื่ปกติระหว�างผูู้้ซ่ื่�อและผูู้้ขาย	 (ผูู้้ร�วมในิตลาดำ)	ณ	วันิท่�วัดำ
มูลค�า	 กล่�มบริษััทใช้ราคาเสนิอซื่่�อขายในิตลาดำท่�ม่สภาพื่คล�องในิการวัดำมูลค�าย่ติธุรรมของสินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิซื่ึ�ง
มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิท่�เก่�ยวข้องกำาหนิดำให้ต้องวัดำมูลค�าดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรม	ยกเว้นิในิกรณ่ท่�ไม�ม่ตลาดำ
ท่�ม่สภาพื่คล�องสำาหรับสินิทรัพื่ย์หรือหนิ่�สินิท่�ม่ลักษัณะเดำ่ยวกันิหรือไม�สามารถูหาราคาเสนิอซ่ื่�อขายในิตลาดำท่�ม่
สภาพื่คล�องไดำ้	กล่�มบริษััทจัะประมาณมูลค�าย่ติธุรรมโดำยใช้เทคนิิคการประเมินิมูลค�าท่�เหมาะสมกับแต�ละสถูานิการณ์	
และพื่ยายามใช้ข้อมูลท่�สามารถูสังเกตไดำ้ท่�เก่�ยวข้องกับสินิทรัพื่ย์หรือหนิ่�สินิท่�จัะวัดำมูลค�าย่ติธุรรมนิั�นิให้มากท่�ส่ดำ	

	 ลำาดำับชั�นิของมูลค�าย่ติธุรรมท่�ใช้วัดำมูลค�าและเปิดำเผู้ยมูลค�าย่ติธุรรมของสินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิในิงบการเงินิแบ�ง
ออกเป็นิสามระดำับตามประเภทของข้อมูลท่�นิำามาใช้ ในิการวัดำมูลค�าย่ติธุรรม	ดำังนิ่�

 ระดัำบ 1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนิอซื่่�อขายของสินิทรัพื่ย์หรือหนิ่�สินิอย�างเดำ่ยวกันิในิตลาดำท่�ม่สภาพื่คล�อง
 ระดัำบ 2	 ใช้ข้อมูลอ่�นิท่�สามารถูสังเกตไดำ้ของสินิทรัพื่ย์หรือหนิ่�สินิ	ไม�ว�าจัะเป็นิข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
 ระดัำบ 3	 ใช้ข้อมูลท่�ไม�สามารถูสังเกตไดำ้	เช�นิ	ข้อมูลเก่�ยวกับกระแสเงินิสดำในิอนิาคตท่�กิจัการประมาณขึ�นิ	

	 ท่กวันิสิ�นิรอบระยะเวลารายงานิ	กล่�มบริษััทจัะประเมินิความจัำาเป็นิในิการโอนิรายการระหว�างลำาดัำบชั�นิของมูลค�า
ย่ติธุรรมสำาหรับสินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิท่�ถู่ออยู�	ณ	 วันิสิ�นิรอบระยะเวลารายงานิท่�ม่การวัดำมูลค�าย่ติธุรรมแบบเกิดำขึ�นิ
ประจัำา

6. การใชุ้ดำุลยพัินิจและประมาณการที่างบัญชุ่ท่ี่�ส่ำาคัญ
	 ในิการจััดำทำางบการเงินิตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	 ฝ่่ายบริหารจัำาเป็นิต้องใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัและการ
ประมาณการในิเรื�องท่�ม่ความไม�แนิ�นิอนิเสมอ	 การใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัและการประมาณการดำังกล�าวนิ่�	 ส�งผู้ลกระทบต�อ
จัำานิวนิเงินิท่�แสดำงในิงบการเงินิและต�อข้อมูลท่�แสดำงในิหมายเหต่ประกอบงบการเงินิ	ผู้ลท่�เกิดำขึ�นิจัริงอาจัแตกต�างไป
จัากจัำานิวนิท่�ประมาณการไว้	การใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัและการประมาณการท่�สำาคัญม่ดัำงนิ่�

ค่าความนิยม และส่ินที่รัพัย์ ไม่ม่ต้ัวต้น
	 ในิการบันิทึกและวัดำมูลค�าของค�าความนิิยมและสินิทรัพื่ย์ ไม�ม่ตัวตนิ	ณ	 วันิท่�ไดำ้มา	ตลอดำจันิการทดำสอบการ
ดำ้อยค�าในิภายหลัง	ฝ่่ายบริหารจัำาเป็นิต้องประมาณการกระแสเงินิสดำท่�คาดำว�าจัะไดำ้รับในิอนิาคตจัากสินิทรัพื่ย์	หรือ	
หนิ�วยของสินิทรัพื่ย์ท่�ก�อให้เกิดำเงินิสดำ	รวมทั�งการเล่อกอัตราคิดำลดำท่�เหมาะสมในิการคำานิวณหามูลค�าปัจัจัุบันิของ
กระแสเงินิสดำนิั�นิ	ๆ
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การไม่รวมงบการเงินของบริษัที่ท่ี่�กลุ่มบริษัที่ม่ส่ัดำส่่วนการถูือหุุ้้นมากกว่ากึ�งหุ้นึ�ง
	 ฝ่่ายบริหารของกล่�มบริษััทพื่่จัารณาว�าบริษััทฯไม�ม่อำานิาจัควบค่มบริษััทดำังต�อไปนิ่�
	 -	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไพื่ร์ม	2	จัำากัดำ	
	 -	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	จัำากัดำ
	 -	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	สเฟัียร์	จัำากัดำ
	 -	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	เวอร์ติเคิล	จัำากัดำ
	 -	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่าร์ค	ท่1	จัำากัดำ
	 -	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ทองหล�อ	จัำากัดำ
	 -		 บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ราชเทวี	จัำากัดำ
	 -		 บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	พื่ร้อมพื่งษั์	จัำากัดำ
	 -	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ส่ขุมวิท	24	จัำากัดำ
	 -		 บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ระราม	4	จัำากัดำ
	 -		 บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไนิท์บริดำจั์	เทพื่ารักษั์	จัำากัดำ
	 -		 บริษััท	ดิำ	ออริจัิ�นิ	ดำ่สิต	จัำากัดำ
	 -		 บริษััท	วันิ	ส่ขุมวิท	59	จัำากัดำ
	 -	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ
	 -	 บริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	อาร์4	จัำากัดำ

	 ถูึงแม้ว�ากล่�มบริษััทจัะถู่อห่้นิและม่สิทธุิออกเส่ยงในิบริษััทข้างต้นิในิสัดำส�วนิร้อยละ	 51	 ซื่ึ�งเป็นิสัดำส�วนิท่�มากกว�า
กึ�งหนิึ�ง	อย�างไรก็ตาม	เนิ่�องจัากสัญญาร�วมท่นิระบ่ว�าเรื�องท่�ม่สาระสำาคัญตามท่�กำาหนิดำไว้ ในิสัญญาร�วมท่นิต้องไดำ้
รับการอนิ่มัติจัากผูู้้ร�วมท่นิอย�างนิ้อยฝ่่ายละหนิึ�งคนิ	ดำังนัิ�นิ	กล่�มบริษััทจัึงพื่่จัารณาว�ากล่�มบริษััทไม�ม่อำานิาจัควบค่ม
บริษััทข้างต้นิ	เงินิลงท่นิในิบริษััทข้างต้นิ	ถู่อเป็นิเงินิลงท่นิในิการร�วมค้าและไม�นิำามารวมในิการจััดำทำางบการเงินิรวม

การจัดำประเภที่เงินกู้ยืมระยะยาว
	 ในิการจััดำประเภทส�วนิของเงินิกู้ย่มระยะยาวท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี	 ฝ่่ายบริหารต้องใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัในิการ
ประมาณการไถู�ถูอนิหลักประกันิและการจั�ายชำาระค่นิเงินิกู้ย่มตามเงื�อนิไขและข้อกำาหนิดำท่�ระบ่ในิสัญญาเงินิกู้

ส่ัญญาเชุ่า
 การกำาหนดอายุุสััญญาเช่่าที่่�มี่สัิที่ธิิการเลืือกในการขยุายุอายุุสััญญาเช่่าหรือยุกเลืิกสััญญาเช่่า - กลืุ่มีบริษััที่
ในฐานะผู้้�เช่่า

	 ในิการกำาหนิดำอาย่สัญญาเช�า	ฝ่่ายบริหารจัำาเป็นิต้องใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัในิการประเมินิว�ากล่�มบริษััทม่ความแนิ�นิอนิ
อย�างสมเหต่สมผู้ลหรือไม�ท่�จัะใช้สิทธิุเล่อกในิการขยายอาย่สัญญาเช�าหรือยกเลิกสัญญาเช�าโดำยคำานิึงถึูงข้อเท็จัจัริง
และสภาพื่แวดำล้อมท่�เก่�ยวข้องทั�งหมดำท่�ทำาให้เกิดำสิ�งจัูงใจัทางเศรษัฐกิจัสำาหรับกล่�มบริษััทในิการใช้หรือไม�ใช้สิทธุิ
เล่อกนิั�นิ

การกำาหนดอัตราดอกเบ่�ยุการก้�ยุืมีสั่วนเพิ่่�มี - กลืุ่มีบริษััที่ในฐานะผู้้�เช่่า
กล่�มบริษััทไม�สามารถูกำาหนิดำอัตราดำอกเบ่�ยตามนิัยของสัญญาเช�า	ดัำงนิั�นิ	ฝ่่ายบริหารจัำาเป็นิต้องใช้ดำ่ลยพื่่นิิจัในิ
การกำาหนิดำอัตราดำอกเบ่�ยการกู้ย่มส�วนิเพื่่�มของกล่�มบริษััทในิการคิดำลดำหนิ่�สินิตาม
สัญญาเช�า	โดำยอัตราดำอกเบ่�ยการกู้ย่มส�วนิเพื่่�มเป็นิอัตราดำอกเบ่�ยท่�กล่�มบริษััทจัะต้องจั�ายในิการกู้ย่มเงินิท่�จัำาเป็นิ
เพื่่�อให้ ไดำ้มาซื่ึ�งสินิทรัพื่ย์ท่�ม่มูลค�าใกล้เค่ยงกับสินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้ ในิสภาพื่แวดำล้อมทางเศรษัฐกิจัท่�คล้ายคลึง	
โดำยม่ระยะเวลาการกู้ย่มและหลักประกันิท่�คล้ายคลึง
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7. รายการธุุรกิจกับกิจการท่ี่�เก่�ยวข้องกัน
	 ในิระหว�างปี	กล่�มบริษััทม่รายการธุ่รกิจัท่�สำาคัญกับบ่คคลหรือกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ	รายการธุ่รกิจัดำังกล�าวเป็นิไปตามเงื�อนิไขทางการค้าและเกณฑ์์ตามท่�ตกลงกันิระหว�างบริษััทฯและบ่คคลหรือกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิเหล�านิั�นิ	ซื่ึ�งเป็นิ
ไปตามปกติธุ่รกิจัโดำยสามารถูสร่ปไดำ้ดำังนิ่�

	 ทั�งนิ่�	เม่�อวันิท่�	9	พื่ฤศจัิกายนิ	2561	ธุปท.	ไดำ้ประกาศนิโยบายเรื�องการปรับปร่งหลักเกณฑ์์การกำากับดำูแลสินิเช่�อเพื่่�อท่�อยู�อาศัย	โดำยหลักเกณฑ์์การกำากับดำูแลสินิเช่�อเพื่่�อท่�อยู�อาศัย	ม่สาระสำาคัญ	ดำังนิ่�

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกำาหนดราคา

2563 2562 2563 2562

รายการธุุรกิจกับบริษัที่ย่อย
(ตัดำออกจัากงบการเงินิรวมแล้ว)

รายไดำ้ค�าบริหารโครงการ - - 14 88  ตามอัตราท่�ระบ่ในิสัญญา

รายไดำ้ค�านิายหนิ้าขายอสังหาริมทรัพื่ย์ - - - 6  ร้อยละ	3	ของราคาท่�ดำินิ

รายไดำ้เงินิปันิผู้ล - - 2,042 2,344		 ตามท่�ประกาศจั�าย

รายไดำ้ดำอกเบ่�ย - - 412 262  
ร้อยละ	4.3	-	4.5	ต�อปี																																

(2562:	ร้อยละ	4.3	-	5.5	ต�อปี)

ค�าบริการส�วนิกลาง - - 38 20  ร้อยละ	6	ของราคาบวกจัากต้นิท่นิ

ค�าบริการจั�าย - - 8 45  ตามอัตราท่�ระบ่ในิสัญญา

ดำอกเบ่�ยจั�าย - - 7 3
ร้อยละ	1.0	-	4.5	ต�อปี

(2562:	ร้อยละ	1.0	-	4.1	ต�อปี)

รายการธุุรกิจกับการร่วมค้า

รายไดำ้ค�าบริหารโครงการ 615 919 89 189
ราคาตามสัญญารายโครงการ

โดำยอตัราค�าบรกิารอา้งองิจัากมูลค�าโครงการ

รายไดำ้เงินิปันิผู้ล - - 197 - ตามท่�ประกาศจั�าย

รายไดำ้ดำอกเบ่�ย 14 8  8 1  
ร้อยละ	4.3	-	5.5	ต�อปี

(2562:	ร้อยละ	4.3	-	5.5	ต�อปี)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกำาหนดราคา

2563 2562 2563 2562

รายไดำ้ค�าบริการ 20 3 - - ตามอัตราท่�ระบ่ในิสัญญา

รายไดำ้ค�าเช�าท่�ดำินิ 7 10 - - ตามอัตราท่�ระบ่ในิสัญญา

รายการธุุรกิจกับบุคคลที่่�เก่�ยวข้องกัน

รายไดำ้จัากการขายห้องช่ดำ 23 14  - - ราคาตลาดำ

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)



269Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

ยอดำคงค้างระหว�างกล่�มบริษััทและกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ	ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	และ	2562	ม่รายละเอ่ยดำดัำงนิ่�

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหุ้น่�อื�น - กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน (หุ้มายเหุ้ตุ้ 9)

บริษััทย�อย - - 58,534 	113,662	

บริษััทย�อย	-	ลูกหนิ่�เงินิปันิผู้ล - - 977,770 	723,000	

การร�วมค้า 185,776 261,383 58,210 	5,192	

รวมลูกหนิ่�อ่�นิ	-	กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 185,776 261,383 1,094,514 	841,854	

เจ้าหุ้น่�อื�น - กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน (หุ้มายเหุ้ตุ้ 22)

บริษััทย�อย - - 170,659 509,540		

การร�วมค้า 830 889 141 -

รวมเจั้าหนิ่�อ่�นิ	-	กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 830  889  170,800 	509,540		

เงินมัดำจำารับและเงินรับล่วงหุ้น้าจากลูกค้า - บุคคลที่่�เก่�ยวข้องกัน

ผูู้้ถู่อห่้นิและกรรมการของกล่�มบริษััท 1,150 	4,330		 - -

รวมเงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า	-	บ่คคลท่�
เก่�ยวข้องกันิ

1,150 4,330		 - -

รายไดำ้รับล่วงหุ้น้า - กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน

การร�วมค้า 29,159 - 29,159 -

รวมรายไดำ้รับล�วงหนิ้า	-	กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 29,159 - 29,159 -

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

The	Origin	Sukhumvit	-	SaiLuat	E22	Station
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เงินใหุ้้กู้ยืมระยะส่ั�นแก่กิจการท่ี่�เก่�ยวข้องกัน
	 เงินิให้กู้ย่มระยะสั�นิแก�กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิเป็นิการกู้ย่มในิรูปของตั�วสัญญาใช้เงินิท่�ไม�ม่หลักประกันิ	คิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราคงท่�	และม่กำาหนิดำชำาระค่นิเม่�อทวงถูาม	หรือเม่�อผูู้้กู้ม่กระแสเงินิสดำเพื่ียงพื่อ	ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	บริษััทฯ
จััดำประเภทเงินิให้กู้ย่มแก�กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิเป็นิเงินิให้กู้ย่มระยะยาวบางส�วนิตามจัำานิวนิท่�บริษััทฯไม�ม่ความตั�งใจัท่�จัะเรียกค่นิเงินิให้กู้ย่มจัากกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิภายในิ	12	 เดำ่อนิข้างหนิ้า	ประกอบกับเงื�อนิไขบางประการในิสัญญาเงินิกู้
ย่มจัากธุนิาคารของกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ

	 ยอดำคงค้างของเงินิให้กู้ย่มระหว�างกล่�มบริษััทและกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562	และการเคล่�อนิไหวของเงินิให้กู้ย่มดำังกล�าวม่รายละเอ่ยดำดัำงนิ่�

รายการ

งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

เพิ่มข้�น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563

เงินใหุ้้กู้ยืมระยะส่ั�นแก่กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน

การร�วมค้า 307,913 480,162 (712,265) 75,810

รวม 307,913 480,162 (712,265) 75,810

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

เพิ่มข้�น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563

เงินใหุ้้กู้ยืมระยะส่ั�นแก่กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน

บริษััทย�อย 8,793,843 3,008,764 (644,305) 11,158,302

บริษััทย�อยทางอ้อม - 140,156	 - 140,156

การร�วมค้า 15,000 165,213 (164,452) 15,761

รวม 8,808,843 	3,314,133 	(808,757) 11,314,219	

หัก:	จััดำประเภทเป็นิเงินิให้กู้ย่มระยะยาว - (11,073,373)

เงินิให้กู้ย่มระยะสั�นิ 8,808,843 240,846

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท) (หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส่ั�นจากกิจการและบุคคลท่ี่�เก่�ยวข้องกัน
	 เงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากกิจัการและบ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิเป็นิการกู้ย่มในิรูปของตั�วสัญญาใช้เงินิท่�ไม�ม่หลักประกันิ	คิดำ
ดำอกเบ่�ยในิอัตราคงท่�	และม่กำาหนิดำชำาระค่นิเม่�อทวงถูาม	ยอดำคงค้างของเงินิกู้ย่มจัากกิจัการและบ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิ	
ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	และ	2562	และการเคล่�อนิไหวของเงินิกู้ย่มดำังกล�าวม่รายละเอ่ยดำดัำงนิ่�

ค่าต้อบแที่นกรรมการและผู้บริหุ้าร
	 ในิระหว�างปสีิ�นิสด่ำวนัิท่�	31	ธุนัิวาคม	2563	และ	2562	กล่�มบรษิัทัมค่�าใชจ้ั�ายผู้ลประโยชนิพ์ื่นิกังานิท่�ใหแ้ก�กรรมการ
และผูู้้บริหาร	ดัำงต�อไปนิ่�

รายการ

งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

เพิ่มข้�น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563

เงินกู้ยืมระยะส่ั�นจากกิจการและบุคคลที่่�เก่�ยวข้องกัน 

กรรมการของบริษััทย�อย 2,906		 - - 2,906		

รวม 2,906		 - - 2,906		

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

เพิ่มข้�น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563

เงินกู้ยืมระยะส่ั�นจากกิจการและบุคคลที่่�เก่�ยวข้องกัน

บริษััทย�อย 371,000		 	522,137		 	(168,000) 	725,137		

บริษััทย�อยทางอ้อม - 	204,000		 	(119,000) 	85,000		

รวม 	371,000		 	726,137		 	(287,000) 	810,137		

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ผู้ลประโยชนิ์ระยะสั�นิ 	49,837		 	59,249		 	27,453		 	45,829		

ผู้ลประโยชนิ์หลังออกจัากงานิ 	1,931		 	2,880		 894  	2,683		

ผู้ลประโยชนิ์ท่�จั�ายโดำยใช้ห่้นิเป็นิเกณฑ์์	(หมายเหต่	27) 	1,782		 9,509 	1,139		 6,423

รวม 	53,550		 71,638 	29,486		 54,935

ภาระคำ�าประกันกับกิจการท่ี่�เก่�ยวข้องกัน
	 บริษััทฯม่ภาระจัากการคำ�าประกันิให้กับกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิตามท่�กล�าวไว้ ในิหมายเหต่ข้อ	38.5
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

8. เงินส่ดำและรายการเท่ี่ยบเที่่าเงินส่ดำ / เงินฝ้ากธุนาคารท่ี่�ต้ิดำภาระคำ�าประกัน 10.  ต้้นทีุ่นโครงการพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์เพั้�อขาย

9. ลูกหุ้น่�อื�น

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินิสดำ 1,708 	2,312		  375   763  

เงินิฝ่ากธุนิาคาร 806,369 	1,327,421		 	219,144		 	128,801		

รวมเงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ 808,077 	1,329,733		 	219,519		 	129,564		

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ต้นิท่นิท่�ดำินิ 13,817,777 14,092,749 101,363 351,711

ต้นิท่นิค�าก�อสร้างและอ่�นิ	ๆ 8,682,261 7,667,688 580,324 1,202,849

ดำอกเบ่�ยจั�ายและค�าใช้จั�ายทางการเงินิท่�บันิทึกเป็นิต้นิท่นิ 929,672 821,652 32,651 94,259

รวมต้้นทีุ่นโครงการพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์เพั้�อขาย 23,429,710 22,582,089 714,338 1,648,819

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่	(ล้านิบาท) 20,059 19,653 327 820

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ต้นิท่นิการกู้ย่มส�วนิท่�รวมเป็นิต้นิท่นิของโครงการพื่ัฒนิา

อสังหาริมทรัพื่ย์	(ล้านิบาท)
391 338 6 26

อัตราการตั�งขึ�นิเป็นิท่นิ	(ร้อยละ) 2.98	-	5.25 3.75	-	5.25 4.72	-	5.25 4.15	-	5.25

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนิ่�อ่�นิ	-	กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 185,776 	261,383	 1,094,514 	841,854	

ลูกหนิ่�อ่�นิ	-	กิจัการท่�ไม�เก่�ยวข้องกันิ 127,791 	269,117	 25,025 	24,603	

รวมลูกหนิ่�อ่�นิ	 313,567 530,500	 1,119,539 	866,457	

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท) (หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

	 ณ	 วันิท่� 	 31	 ธัุนิวาคม	 2563	 เงินิฝ่ากออมทรัพื่ย์ม่อัตราดำอกเบ่�ยระหว�างร้อยละ	 0.05	 -	 0.343	 ต�อปี																																			
(2562:	ร้อยละ	0.10	-	0.625	ต�อปี)	

	 ยอดำคงเหล่อของเงินิฝ่ากธุนิาคารท่�ติดำภาระคำ�าประกันิเป็นิเงินิฝ่ากธุนิาคารซื่ึ�งกล่�มบริษััทนิำาไปคำ�าประกันิวงเงินิ
สินิเช่�อและการออกหนิังส่อคำ�าประกันิโดำยธุนิาคาร

	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	เงินิฝ่ากธุนิาคารท่�ติดำภาระคำ�าประกันิม่อัตราดำอกเบ่�ยระหว�างร้อยละ	0.05	-	0.125	
ต�อปี	(2562:	ร้อยละ	0.20	ต�อปี)

10.1 กลุ่มบริษัที่ไดำ้นำาท่ี่�ดำินและส่ิ�งปลูกส่ร้างในโครงการไปจดำจำานองไว้กับธุนาคารพัาณิชุย์เพั้�อเป็นหุ้ลักประกัน
วงเงินส่ินเชุื�อ การออกหุ้นังส่ือคำ�าประกันและการออกต้ั�วอาวัลส่รุปไดำ้ดำังน่�

10.2 ในระหุ้ว่างปี กลุ่มบริษัที่ไดำ้รวมต้้นทีุ่นการกู้ยืมเข้าเป็นต้้นทุี่นของโครงการพััฒนาอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์เพั้�อขาย 
โดำยคำานวณจากอัต้ราการต้ั�งข้�นเป็นทุี่นซึ�งเป็นอัต้ราถูัวเฉล่�ยถู่วงนำ�าหุ้นักของเงินกู้ดำังน่�
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

11. ส่ินที่รัพัย์หุ้มุนเวียนอื�น 12. เงินลงทีุ่นในบริษัที่ย่อย

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินิมัดำจัำาฝ่่ายโครงการ 22,581 	91,670	 	9,288	 	9,288	

ค�าใช้จั�ายจั�ายล�วงหนิ้า 197,099 135,377 	29,203	 43,883	

ต้นิท่นิในิการไดำ้มาซื่ึ�งสัญญา 140,194 	161,178	  110 	6,293	

ภาษั่ซื่่�อรอขอค่นิ 60,853 	58,601	  199 	1,314	

อ่�นิ	ๆ 65,371 74,412 	7,718	 	8,970	

รวมส่ินที่รัพัย์หุ้มุนเวียนอื�น 486,098 521,238  46,518 69,748 

บริษัท

ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2563 2562 2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ) 2563 2562

บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ 	1,000,000		 1,000,000		 100 100 1,012,235		 1,011,323		

บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ	(“PSS”) 	53,500		 53,500		 100 100 59,123	 58,645

บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ 	500,000		 500,000		 100 100 508,104		 505,158		

บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ 300,000		 200,000		 100 100 304,503		 203,403		

บริษััท	ออริจัิ�นิ	อ่อ่ซื่่	จัำากัดำ - 250,000		 - 100 - 250,000		

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แกรนิดำ์	จัำากัดำ 	377,040		 377,040		 100 100 	377,040		 	377,040		

	200,000	*		 200,000	* - - 	237,200		 	237,200		

บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ 1,000,000		 1,000,000		 100 100 4,007,036		 4,004,752		

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	อินิเตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ - 1,000		 - 100 - 1,000

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	คอลลาจั	107	จัำากัดำ 87,400		 64,000		 100 100 87,400		 64,000		

100,000	* 100,000	* - - - -

Origin	Global	(Hong	Kong)	Limited
30,000	

เหรียญสหรัฐ

30,000	

เหรียญสหรัฐ
100 100 968  968

บริษััท	เดำอะ	ยูนิิคอร์นิ	จัำากัดำ 1,000													 1,000													 100 100 1,000		 1,000		

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ - 1,000		 - 100 - 1,000		

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ - 136,361		 - 100 - 136,361		

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

มูลค�าตามบัญช่ต้นิปี 161,178 258,742 6,293 12,772

เพื่่�มขึ�นิในิระหว�างปี 102,545 110,964 - 5,668

ค�าตัดำจัำาหนิ�าย (123,529) (208,528) (6,183) (12,147)

มูลค�าตามบัญช่ปลายปี 140,194 161,178 110 6,293

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

12.1 เงินลงทีุ่นในบริษัที่ย่อยต้ามท่ี่�แส่ดำงในงบการเงินเฉพัาะกิจการม่รายละเอ่ยดำดำังต้่อไปน่�

	 การกระทบยอดำมูลค�าตามบัญช่ของต้นิท่นิในิการไดำ้มาซื่ึ�งสัญญาสำาหรับปี	2563	และ	2562	แสดำงไดำ้ดัำงนิ่�
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

บริษัท

ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2563 2562 2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ) 2563 2562

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ส่ขุมวิท	สายลวดำ	จัำากัดำ		 - 1,000 - 100 - 1,000		

บริษัที่ย่อยของ PSS

บริษััท	พื่รีโม	เรียลเตอร์	จัำากัดำ 1,593		 1,582

บริษััท	พื่รีโม	แมนิเนิจัเม้นิท์	จัำากัดำ 1,611	 1,281

บริษััท	พื่รีโม	เดำคคอร์	จัำากัดำ 324  318

บริษััท	อูโนิ�	เซื่อร์วิส	จัำากัดำ  43  43

บริษััท	คราวนิ์	เรสซื่ิเดำนิซื่์	จัำากัดำ  9  9  

รวมเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย 6,598,189		 6,856,083		

บริษัท

สัดส่วนการออกเสียง
ของส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอำานาจควบคุม
อัตราเงินปันผลของ

หุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ในบริษัทย่อยสะสม

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)

2563
(ร้อยละ
ต่อปี)

2562
(ร้อยละ
ต่อปี)

2563 2562

บริษััท	ออริจัิ�นิ	สาทร	จัำากัดำ - 15 - 10.50 - 663

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	1	จัำากัดำ 17 17 9.25 9.25 211 200

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	คอลลาจั	107	จัำากัดำ 2 2
8.50	และ	

9.00

8.50	และ	

9.00
110 100

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	พื่ระราม	9	จัำากัดำ 5 5
9.25	และ	

9.75

9.25	และ	

9.75
314 314

บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ 	400,000	 	800,000	

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แกรนิดำ์	จัำากัดำ 	280,000	 	150,500	

บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ 	1,300,000	 1,393,759

บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ 	61,912 -

รวม  2,041,912  2,344,259 

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	ล้านิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

*	ท่นิห่้นิบ่ริมสิทธุิเร่ยกชำาระแล้ว	

12.1 เงินลงทุี่นในบริษัที่ย่อยต้ามท่ี่�แส่ดำงในงบการเงินเฉพัาะกิจการม่รายละเอ่ยดำดำังต้่อไปน่� (ต้่อ)

12.2 รายไดำ้เงินปันผลจากบริษัที่ย่อย
ในิระหว�างปี	2563	และ	2562	บริษััทฯรับรู้รายไดำ้เงินิปันิผู้ลจัากบริษััทย�อยดำังนิ่�

12.3 ส่่วนไดำ้เส่่ยท่ี่�ไม่ม่อำานาจควบคุมท่ี่�ม่ส่าระส่ำาคัญ
	 ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่มท่�ม่สาระสำาคัญไดำ้แก�	 ส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิบ่ริมสิทธิุของบริษััทย�อยจัำานิวนิ	3	 แห�ง	
(2562:	4	แห�ง)	ซื่ึ�งม่สิทธุิดำังต�อไปนิ่�
	 -	 ม่สิทธุิออกเส่ยงลงคะแนินิ	20	ห่้นิต�อ	1	เส่ยง
	 -	 ม่สิทธุิไดำ้รับเงินิปันิผู้ลก�อนิผูู้้ถู่อห่้นิสามัญในิอัตราร้อยละคงท่�ต�อปีของมูลค�าท่�ตราไว้ของห่้นิท่�ไดำ้รับชำาระแล้ว	
	 -	 ในิกรณ่ท่�ม่การชำาระบัญช่	ภายหลังจัากท่�ชำาระหนิ่�สินิของบริษััทย�อยทั�งหมดำแล้ว	ทรัพื่ย์สินิท่�เหล่อจัะถููกแบ�ง
	 	 ค่นิให้ผูู้้ถู่อห่้นิบ่ริมสิทธุิก�อนิผูู้้ถู่อห่้นิสามัญโดำยคิดำเป็นิจัำานิวนิไม�เกินิกว�ามูลค�าท่�ตราไว้ของห่้นิบ่ริมสิทธุิท่�
	 	 ไดำ้ชำาระไว้แล้ว

	 ภายใต้สัญญาระหว�างผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทย�อย	ภายหลังจัากระยะเวลาท่�ระบ่ไว้	บริษััทฯซื่ึ�งเป็นิผูู้้ร�วมท่นิม่สิทธิุเรียก
ให้ผูู้้ถู่อห่้นิบ่ริมสิทธิุขายห่้นิของบริษััทย�อยในิราคาเท�ากับราคาค�าห่้นิต�อห่้นิท่�ผูู้้ร�วมท่นิชำาระให้กับบริษััทย�อยในิวันิ
จัองซื่่�อบวกดำ้วยผู้ลตอบแทนิในิอัตราร้อยละคงท่�ต�อปี	คำานิวณแบบไม�ทบต้นิตามระยะเวลานิับตั�งแต�วันิท่�บริษััทย�อย
ไดำ้รับชำาระเงินิค�าจัองซื่่�อห่้นิจันิถึูงวันิท่�บริษััทฯใช้สิทธุิในิการซื่่�อห่้นิ	 และหักดำ้วยเงินิปันิผู้ลและ/หรือเงินิค่นิท่นิสำาหรับ
ห่้นิท่�บริษััทฯใช้สิทธุิซื่่�อซื่ึ�งบริษััทย�อยไดำ้จั�ายให้แก�ผูู้้ร�วมท่นิไปก�อนิหนิ้านิั�นิ	(ถู้าม่)

	 รายละเอ่ยดำของบริษััทย�อยซื่ึ�งม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่มท่�ม่สาระสำาคัญ	ม่ดำังนิ่�
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 ในิระหว�างปีปัจัจัุบันิ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	สาทร	จัำากัดำ	ซื่ึ�งเป็นิบริษััทย�อยของบริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ไดำ้จัดำทะเบ่ยนิลดำท่นิในิส�วนิของห่้นิบ่ริมสิทธุิ	โดำยการค่นิเงินิตามราคาพื่าร์	จัำานิวนิ	52	ล้านิห่้นิ	ในิราคาห่้นิละ	10	บาท	รวม
เป็นิจัำานิวนิเงินิ	520	ล้านิบาท	และบริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ	ไดำ้ซื่่�อห่้นิบ่ริมสิทธุิของบริษััท	ออริจัิ�นิ	สาทร	จัำากัดำ	ซื่ึ�งเป็นิบริษััทย�อย	จัำานิวนิ	3	ล้านิห่้นิ	ในิราคาห่้นิละ	10	บาท	รวมเป็นิจัำานิวนิเงินิ	30	ล้านิบาท	จัากบ่คคลภายนิอก	

	 ในิระหว�างปีสิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	ม่เงินิปันิผู้ลจั�ายให้กับส�วนิไดำ้เส่ยท่�ไม�ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทออริจัิ�นิ	สาทร	จัำากัดำ	เป็นิจัำานิวนิ	195	ล้านิบาท	(2562:	ไม�ม่)

12.4 การเปล่�ยนแปลงของเงินลงทุี่นในบริษัที่ย่อย
การจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย

บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วนเงิน

ลงทุน
(ร้อยละ)

รายละเอียด จำานวนเงิน
(พันบาท)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ		
พื่ัฒนิา

อสงัหาริมทรพัื่ย์
100

บรษิัทัฯ	จัำาหนิ�ายห่น้ิสามญัจัำานิวนิ	0.05	ลา้นิห่น้ิ	มลูค�า
ห่้นิละ	10	บาท	 ให้แก�บริษััทในิต�างประเทศท่�ไม�เก่�ยวข้อง
กันิ	 (ตามท่�ไดำ้กล�าวไว้ ในิหมายเหต่ประกอบงบการเงินิ
ขอ้	1.2)	และบรษิัทัฯ	ไดำ้จัดัำประเภทเงนิิลงทน่ิในิห่้นิสามญั
จัำานิวนิ	0.05	ล้านิห่น้ิ	มูลค�าห่น้ิละ	10	บาทเป็นิเงินิลงทน่ิ
ในิการร�วมค้า

1,000

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง
อินิเตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ			

พื่ัฒนิา
อสงัหาริมทรพัื่ย์

100
บรษิัทัฯ	จัำาหนิ�ายห่น้ิสามญัจัำานิวนิ	0.10	ลา้นิห่น้ิ	มลูค�า
ห่้นิละ	10	บาท	ให้แก�บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ	
ซื่ึ�งเป็นิบริษััทย�อยในิราคาท่นิ

1,000

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ
พื่ัฒนิา

อสงัหาริมทรพัื่ย์
100

บรษิัทัฯ	จัำาหนิ�ายห่น้ิสามญัจัำานิวนิ	0.10	ลา้นิห่น้ิ	มลูค�า
ห่้นิละ	10	บาท	 (เรียกชำาระค�าห่้นิ	10	บาท)	 และ	22.30	
ล้านิห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	 10	บาท	 (เรียกชำาระค�าห่้นิ	 6.07	
บาท)	ให้แก�บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ	ซื่ึ�งเป็นิ
บริษััทย�อยในิราคาท่นิ

136,361

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ส่ขุมวิท	สายลวดำ	
จัำากัดำ

พื่ัฒนิา
อสงัหาริมทรพัื่ย์

100
บรษิัทัฯ	จัำาหนิ�ายห่น้ิสามญัจัำานิวนิ	0.10	ลา้นิห่น้ิ	มลูค�า
ห่้นิละ	10	บาท	ให้แก�บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ	
ซื่ึ�งเป็นิบริษััทย�อยในิราคาท่นิ

1,000

บริษััท	ออริจัิ�นิ	อ่อ่ซื่่	จัำากัดำ
พื่ัฒนิา

อสงัหาริมทรพัื่ย์
100

บริษััทฯ	จัำาหนิ�ายห่้นิสามัญจัำานิวนิ	25	ล้านิห่้นิ	มูลค�า
ห่้นิละ	10	บาท	 ให้แก�	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	ซื่ึ�งเป็นิ
บรษิัทัย�อยในิราคา	199.5	ลา้นิบาท	บรษิัทัฯรบัรูข้าดำทน่ิ
จัากการจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิดำังกล�าวในิงบการเงินิเฉัพื่าะ
กิจัการเป็นิจัำานิวนิ	50.5	ล้านิบาท

250,000

รวม 389,361

บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วนเงิน

ลงทุน
(ร้อยละ)

รายละเอียด จำานวนเงิน
(พันบาท)

บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ
พื่ัฒนิา

อสงัหาริมทรพัื่ย์
100

ลงทน่ิเพื่่�มในิห่น้ิสามัญเพื่่�มทน่ิของบรษิัทัย�อย	จัำานิวนิ	10	
ล้านิห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท	(เรียกชำาระค�าห่้นิ	10	บาท)	
จัำานิวนิเงินิ	100	ล้านิบาท	ทำาให้บริษััทย�อยม่ทน่ิเรือนิห่น้ิ
ท่�ชำาระแล้วร้อยละ	100

100,000

บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	คอลลาจั	
107	จัำากัดำ

ลงท่นิในิบริษััท
ท่�พื่ัฒนิา

อสงัหาริมทรพัื่ย์
100

ชำาระเงนิิค�าห่น้ิเพื่่�มเตมิ	ห่น้ิละ	1.17	บาท	จัำานิวนิ	20	ลา้นิ
ห่น้ิ	จัำานิวนิเงนิิ	23.4	ล้านิบาท	ทำาใหบ้รษัิัทย�อยมท่น่ิเรอืนิ
ห่้นิท่�ชำาระแล้วร้อยละ	43.7

23,400

รวม 123,400

การลงท่นิเพื่่�มในิบริษััทย�อย
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

การออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิเพื่่�อซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ
	 บริษััทฯบันิทึกราคาท่นิของเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อยจัากการท่�บริษััทฯออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิุเพื่่�อซ่ื่�อห่้นิสามัญ
ของบริษััทฯให้กรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิของบริษััทย�อยตามท่�กล�าวในิหมายเหต่ประกอบงบการเงินิข้อ	27	ดำัง
ต�อไปนิ่�

13. เงินลงทุี่นในการร่วมค้า
13.1 รายละเอ่ยดำของเงินลงทุี่นในการร่วมค้า
เงินิลงท่นิในิการร�วมค้าซึื่�งเป็นิเงินิลงท่นิในิกิจัการท่�กล่�มบริษััทและบริษััทอ่�นิควบค่มร�วมกันิม่รายละเอ่ยดำดัำงต�อไปนิ่�

บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

จำานวนเงิน
(พันบาท)

บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 912

บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ
ให้บริการบริหารจััดำการธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์และการลงท่นิในิบริษััทอ่�นิ
100 478

บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 2,946

บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ	 พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 1,100

บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ	 พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 100 2,284

บริษััท	พื่รีโม	เรียลเตอร์	จัำากัดำ
ให้บริการนิายหนิ้าในิการขาย

อสังหาริมทรัพื่ย์และบริการเก่�ยวเนิ่�องกับ
ธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์

100 11

บริษััท	พื่รีโม	แมเนิจัเม้นิท์	จัำากัดำ
ให้บริการบริหารจััดำการธุ่รกิจั

อสังหาริมทรัพื่ย์
100 330

บริษััท	พื่รีโม	เดำคคอร์	จัำากัดำ	 ให้บริการตกแต�งภายในิ 100 6

รวม 8,067

บริษัท ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน มลูคา่ตามบญัชตีามวธิี   
ส่วนได้เสีย ราคาทุน

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ) 2563 2562 2563 2562

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไพื่ร์ม	2	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 460,369 227,707 300,747 300,747

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 152,620 179,059 133,620 243,030

บริษััท	ออริจัิ�นิ	สเฟัียร์	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 107,637 177,054 105,367 234,142

บริษััท	ออริจัิ�นิ	เวอร์ติเคิล	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 340,684 222,423 322,513 303,193

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ทองหล�อ	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 277,009 295,617 331,092 313,313

บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่าร์ค	ท่1	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 995,992 1,010,591 1,174,530 1,174,530

บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ราชเทวี	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 209,747 185,563 280,500 249,701

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ฟัู้ดำ	จัำากัดำ กิจัการร้านิอาหาร - 50 - 2,831 - 3,875

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	พื่ร้อมพื่งษั์	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 123,543 - 136,160 510

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ส่ขุมวิท	24	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 154,826 53,120 163,302 63,592

บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ระราม	4	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 333,538 187,770 441,150 280,500

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไนิท์บริดำจั์

เทพื่ารักษั์	จัำากัดำ
พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 97,908 44,134 135,150 75,235

บริษััท	ดำิ	ออริจัิ�นิ	ดำ่สิต	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 90,118 79,803 104,631 88,363

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เงินิลงท่นิในิการร�วมค้าซึื่�งเป็นิเงินิลงท่นิในิกิจัการท่�กล่�มบริษััทและบริษััทอ่�นิควบค่มร�วมกันิม่รายละเอ่ยดำดัำงต�อไปนิ่�
(ต�อ)

	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2562	กล่�มบริษััทไดำ้รับรู้ส�วนิแบ�งขาดำท่นิจัากเงินิลงท่นิในิการร�วมค้าท่�เกินิกว�าราคาท่นิไว้
เป็นิส�วนิหนิึ�งของประมาณการหนิ่�สินิเป็นิจัำานิวนิเงินิ	23	ล้านิบาท	(2563:	ไม�ม่)

13.2 การเปล่�ยนแปลงของเงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วมค้า
การเปล่�ยนิประเภทเงินิลงท่นิจัากบริษััทย�อยเป็นิการร�วมค้า
	 ในิระหว�างปีปัจัจัุบันิ	กล่�มบริษััทไดำ้จัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย	2	แห�ง	ซื่ึ�งไดำ้แก�	บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ	
และบริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	อาร์4	จัำากัดำ	และไดำ้จััดำประเภทเงินิลงท่นิในิ	2	บริษััทดำังกล�าวท่�เหล่ออยู�เป็นิเงินิลงท่นิในิการ
ร�วมค้าตามท่�ไดำ้กล�าวไว้ ในิหมายเหต่ประกอบงบการเงินิข้อ	 1.2	กล่�มบริษััทไดำ้บันิทึกมูลค�าส่ทธุิตามบัญช่	ณ	วันิท่�
สูญเส่ยการควบค่ม	เป็นิราคาท่นิเริ�มแรกเป็นิจัำานิวนิเงินิ	0.5	ล้านิบาท	และ	0.5	ล้านิบาท	ตามลำาดำับ

การเปล่�ยนิประเภทเงินิลงท่นิจัากการร�วมค้าเป็นิบริษััทย�อย
	 ในิระหว�างปีปัจัจัุบันิ	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ไดำ้ซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััท	ออริจัิ�นิ	ฟัู้ดำ	จัำากัดำ	(การ
ร�วมค้า)	จัำานิวนิ	1.40	ล้านิห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	2.01	บาท	เป็นิจัำานิวนิเงินิ	2.8	ล้านิบาท	จัากบ่คคลภายนิอก	ทำาให้สัดำส�วนิ
การลงท่นิเปล่�ยนิแปลงจัากร้อยละ	50	 เป็นิร้อยละ	100	กล่�มบริษััทจัึงจััดำประเภทเงินิลงท่นิในิบริษััทดัำงกล�าวเป็นิเงินิ
ลงท่นิในิบริษััทย�อย

บริษัท ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน มลูคา่ตามบญัชตีามวธิี   
ส่วนได้เสีย ราคาทุน

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ) 2563 2562 2563 2562

บริษััท	วันิ	ส่ขุมวิท	59	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหารมิทรพัื่ย์ 51 51 163,215 - 177,638 510

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหาริมทรพัื่ย์ 51 - 103,500 - 134,523 -

บริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	อาร์4	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสงัหาริมทรพัื่ย์ 51 - 118,368 - 168,603 -

รวมเงินลงทีุ่นในการร่วมค้า 3,729,074 2,665,672 4,109,526 3,331,241

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ) 2563 2562

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51 51 133,620 243,030

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไนิท์บริดำจั์	เทพื่ารักษั์	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51 51 135,150 75,235

บริษััท	ดำิ	ออริจัิ�นิ	ดำ่สิต	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51 51 104,631 88,363

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ พื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51 - 134,523 -

รวม 507,924 406,628

หัก:	ค�าเผู้่�อการดำ้อยค�าของเงินิลงท่นิ (18,000) -

รวมเงินลงทีุ่นในการร่วมค้า - สุ่ที่ธุิ 489,924 406,628
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

การลงท่นิเพื่่�มในิการร�วมค้า การลดำท่นิของการร�วมค้า

การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วนเงิน

ลงทุน
(ร้อยละ)

รายละเอียด จำานวนเงิน
(พันบาท)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	เวอร์ติเคิล	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ชำาระเงินิค�าห่้นิเพ่ื่�มเติมห่้นิละ	 0.60	บาท	จัำานิวนิ	
32.20	ล้านิห่้นิ

19,320

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ทองหล�อ	จัำากัดำ																																	 พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ชำาระเงินิค�าห่้นิเพื่่�มเติม	ห่้นิละ	1.66	บาท	จัำานิวนิ	
10.71	ล้านิห่้นิ	

17,779

บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ราชเทวี	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ชำาระเงินิค�าห่้นิเพื่่�มเติม	ห่้นิละ	1.10	บาท	จัำานิวนิ	
28	ล้านิห่้นิ

30,799

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	พื่ร้อมพื่งษั์	จัำากัดำ																																	 พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ชำาระเงินิค�าห่้นิเพื่่�มเติม	ห่้นิละ	6.20	บาท	จัำานิวนิ	
21.88	ล้านิห่้นิ	

135,650

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ส่ขุมวิท	24	จัำากัดำ																																	 พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ชำาระเงินิค�าห่้นิเพื่่�มเติม	ห่้นิละ	4.90	บาท	จัำานิวนิ	
20.35	ล้านิห่้นิ	

99,710

บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ระราม	4	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ลงท่นิเพ่ื่�มในิห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิในิการร�วมค้า	
จัำานิวนิ	17.85	ล้านิห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท	(เรียก
ชำาระค�าห่้นิ	9	บาท)	

160,650

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไนิท์บริดำจั์	เทพื่ารักษั์	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ลงท่นิเพ่ื่�มในิห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิในิการร�วมค้า	
จัำานิวนิ	5.99	ล้านิห่้นิ	 	 	 	 	 	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท	
(เรียกชำาระค�าห่้นิ	10	บาท)	

59,915

บริษััท	ดำิ	ออริจัิ�นิ	ดำ่สิต	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ชำาระเงินิค�าห่้นิเพื่่�มเติม	 ห่้นิละ	 1	 บาท	 จัำานิวนิ	
16.27	ล้านิห่้นิ	

16,268

บริษััท	วันิ	ส่ขุมวิท	59	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ชำาระเงินิค�าห่้นิเพื่่�มเติม	ห่้นิละ	5.10	บาท	จัำานิวนิ	
34.73	ล้านิห่้นิ	

177,128

บริษัทั	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ																																	 พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ลงท่นิเพ่ื่�มในิห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิในิการร�วมค้า	
จัำานิวนิ	23.51	ล้านิห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท	(เรียก
ชำาระค�าห่้นิ	5.70	บาท)	

134,013

บริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	อาร์4	จัำากัดำ																																	 พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51
ลงท่นิเพ่ื่�มในิห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิในิการร�วมค้า	
จัำานิวนิ	23.03	ล้านิห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	10	บาท	(เรียก
ชำาระค�าห่้นิ	7.30	บาท)

168,093

รวม 1,019,325

การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วนเงิน

ลงทุน
(ร้อยละ)

รายละเอียด จำานวนเงิน
(พันบาท)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51

การร�วมค้าไดำ้ลดำท่นิจัดำทะเบ่ยนิจัากเดำิม	476.53	
ล้านิบาท	(ห่้นิสามัญ	47.65	ล้านิห่้นิ	มูลค�าห่้นิละ	
10	บาท)	 เป็นิ	262	 ล้านิบาท	 (ห่้นิสามัญ	26.20	
ล้านิบาท	มูลค�าห่้นิละ	 10	บาท)	 โดำยการค่นิเงินิ
ตามราคาพื่าร์	 จัำานิวนิ	214.53	 ล้านิบาท	กล่�ม
บริษััทไดำ้รับเงินิค่นิจัากการลดำท่นิเป็นิจัำานิวนิเงินิ	
109.41	ล้านิบาท	

109,410

บริษััท	ออริจัิ�นิ	สเฟัียร์	จัำากัดำ พื่ฒันิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 51

การร�วมค้าไดำ้ลดำท่นิจัดำทะเบ่ยนิจัากเดำิม	459.10	
ล้านิบาท	 (ห่้นิสามัญ	45.91	 ล้านิห่้นิ	 มูลค�าห่้นิ
ละ	 10	บาท)	 เป็นิ	 206.60	 ล้านิบาท	 (ห่้นิสามัญ	
20.66	 ล้านิบาท	 มูลค�าห้่นิละ	10	บาท)	 โดำยการ
ค่นิเงินิตามราคาพื่าร์	 จัำานิวนิ	252.50	 ล้านิบาท	
กล่�มบริษััทไดำ้รับเงินิค่นิจัากการลดำท่นิเป็นิจัำานิวนิ
เงินิ	128.78	ล้านิบาท

128,775

รวม 238,185
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

13.3 ส่่วนแบ่งกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จ
ในิระหว�างปี	2563	และ	2562	กล่�มบริษััทรับรู้ส�วนิแบ�งกำาไร	(ขาดำท่นิ)	จัากเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า	ในิงบการเงินิรวมดำังนิ่�

ไม�ม่ส�วนิแบ�งกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิจัากเงินิลงท่นิในิการร�วมค้าในิระหว�างปี	2563	และ	2562

13.4 รายไดำ้เงินปันผลจากการร่วมค้า
ในิระหว�างปี	2563	และ	2562	กล่�มบริษััทรับรู้รายไดำ้เงินิปันิผู้ลจัากการร�วมค้าดำังนิ่�

การร่วมค้า

งบการเงินรวม

2563 2562

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไพื่ร์ม	2	จัำากัดำ 232,662 (4,126)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	จัำากัดำ 279,583 (5,328)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	สเฟัียร์	จัำากัดำ 158,399 (6,272)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	เวอร์ติเคิล	จัำากัดำ 98,941 (13,766)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ทองหล�อ	จัำากัดำ (36,387) (3,530)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่าร์ค	ท่1	จัำากัดำ (14,599) (24,927)

บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ราชเทวี	จัำากัดำ (6,615) (45,239)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ฟัู้ดำ	จัำากัดำ (21) (1,014)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	พื่ร้อมพื่งษั์	จัำากัดำ (1,291) (2,254)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ส่ขุมวิท	24	จัำากัดำ 1,996 (1,284)

บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ระราม	4	จัำากัดำ (14,882) (90,183)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไนิท์บริดำจั์	เทพื่ารักษั์	จัำากัดำ (7,819) (21,355)

บริษััท	ดำิ	ออริจัิ�นิ	ดำ่สิต	จัำากัดำ (5,953) (8,537)

บริษััท	วันิ	ส่ขุมวิท	59	จัำากัดำ (1,699) (11,163)

บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ (30,151) -

บริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	อาร์4	จัำากัดำ (48,053) -

รวมส่่วนแบ่งกำาไร (ขาดำทีุ่น) จากเงินลงทีุ่นในการร่วมค้า 604,111 (238,978)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

การร่วมค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	จัำากัดำ 	196,612	 - 	196,612	 -

บริษััท	ออริจัิ�นิ	สเฟัียร์	จัำากัดำ 	99,041	 - - -

รวม  295,653 -  196,612 -

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

13.5 ข้อมูลที่างการเงินโดำยส่รุปของการร่วมค้าท่ี่�ม่ส่าระส่ำาคัญ
สร่ปรายการฐานิะทางการเงินิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562

รายการ
บริษัท ออริจิ�น ไพร์ม 2 จำากัด บริษัท ออริจิ�น รามคำาแหง จำากัด บริษัท ออริจิ�น สเฟียร์ จำากัด บริษัท ออริจิ�น เวอร์ติเคิล จำากัด

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ 380 14 194 11 187 9 56 20

ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย 662 991 169 966 82 969 1,208 911

สินิทรัพื่ย์หม่นิเวียนิอ่�นิ 33 74 14 65 7 52 109 94

สินิทรัพื่ย์ไม�หม่นิเวียนิ 2 35 8 32 2 27 1 37

รวมสินิทรัพื่ย์ 1,077 1,114 385 1,074 278 1,057 1,374 1,062

หนิ่�สินิหม่นิเวียนิอ่�นิ (167) (392) (83) (360) (68) (177) (440) (178)

เงินิกู้ย่มระยะยาว - (270) - (358) - (522) (255) (435)

หนิ่�สินิไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ (5) - (1) - - - (1) -

รวมหนิ่�สินิ (172) (662) (84) (718) (68) (699) (696) (613)

ส่ินที่รัพัย์สุ่ที่ธุิ 905 452 301 356 210 358 678 449

สัดำส�วนิเงินิลงท่นิ ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51

ส่ัดำส่่วนต้ามส่่วนไดำ้เส่่ยของกิจการในส่ินที่รัพัย์สุ่ที่ธุิ 462 231 153 182 107 183 346 229

การตัดำรายการระหว�างกันิและอ่�นิ	ๆ (2) (3) - (3) - (6) (5) (7)

มูลค่าต้ามบัญชุ่ของส่่วนไดำ้เส่่ยของกิจการในการร่วมค้า 460 228 153 179 107 177 341 222

(หนิ�วย:	ล้านิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

สร่ปรายการฐานิะทางการเงินิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562	(ต�อ)

รายการ
บริษัท ออริจิ�น วัน ทองหล่อ จำากัด บริษัท ออริจิ�น พาร์ค ที1 จำากัด บริษัท พาร์ค ออริจิ�น ราชเทวี จำากัด บริษัท พาร์ค ออริจิ�น พระราม 4 จำากัด

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ 52 18 173 347 46 21 56 21

ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย - - 4,187 3,449 863 692 1,419 1,199

สินิทรัพื่ย์หม่นิเวียนิอ่�นิ 78 65 508 488 118 124 194 138

สินิทรัพื่ย์ไม�หม่นิเวียนิ 1,381 1,033 191 190 33 48 52 83

รวมสินิทรัพื่ย์ 1,511 1,116 5,059 4,474 1,060 885 1,721 1,441

เงินิกู้ย่มระยะสั�นิ - - - - - (254) - (752)

หนิ่�สินิหม่นิเวียนิอ่�นิ (69) (112) (926) (726) (166) (99) (292) (309)

เงินิกู้ย่มระยะยาว (568) (414) (2,399) (2,000) (470) (156) (762) -

หนิ่�สินิไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ (331) - (8) - - - - -

รวมหนิ่�สินิ (968) (526) (3,333) (2,726) (636) (509) (1,054) (1,061)

ส่ินที่รัพัย์สุ่ที่ธุิ 543 590 1,726 1,748 424 376 667 380

สัดำส�วนิเงินิลงท่นิ ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51 ร้อยละ	51

ส่ัดำส่่วนต้ามส่่วนไดำ้เส่่ยของกิจการในส่ินที่รัพัย์สุ่ที่ธุิ 277 301 880 891 216 192 340 194

การตัดำรายการระหว�างกันิและอ่�นิ	ๆ - (5) (9) (5) (7) (6) (7) (6)

ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย - - 125 125 - - - -

มูลค่าต้ามบัญชุ่ของส่่วนไดำ้เส่่ยของกิจการในการร่วมค้า 277 296 996 1,011 209 186 333 188

(หนิ�วย:	ล้านิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

สร่ปรายการกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัสำาหรับปีสิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562

รายการ
บริษัท ออริจิ�น ไพร์ม 2 จำากัด บริษัท ออริจิ�น รามคำาแหง จำากัด บริษัท ออริจิ�น สเฟียร์ จำากัด บริษัท ออริจิ�น เวอร์ติเคิล จำากัด

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดำ้ 1,448 7 1,717 2 1,506 2 726 1

ค�าเส่�อมราคา - (4) - (3) - (4) - (3)

(ค�าใช้จั�าย)	รายไดำ้ภาษั่เงินิไดำ้ (113) 2 (136) 3 (75) 3 (48) 6

กำาไร	(ขาดำท่นิ) 453 (7) 544 (9) 300 (11) 192 (25)

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิ - - - - - - - -

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัรวม 453 (7) 544 (9) 300 (11) 192 (25)

รายการ
บริษัท ออริจิ�น วัน ทองหล่อ จำากัด บริษัท ออริจิ�น พาร์ค ที1 จำากัด บริษัท พาร์ค ออริจิ�น ราชเทวี จำากัด บริษัท พาร์ค ออริจิ�น พระราม 4 จำากัด

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดำ้ 89 2 20 2 7 - 5 1

ค�าเส่�อมราคา (58) - (19) (11) (7) (3) (13) (5)

รายไดำ้ภาษั่เงินิไดำ้ 1 1 6 11 3 22 7 42

ขาดำท่นิ (81) (5) (23) (43) (12) (89) (27) (170)

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิ - - - - - - - -

กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัรวม (81) (5) (23) (43) (12) (89) (27) (170)

(หนิ�วย:	ล้านิบาท)

(หนิ�วย:	ล้านิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

14. ท่ี่�ดิำนรอการพััฒนา
	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	และ	2562	บริษััทฯไดำ้นิำาท่�ดำินิซื่ึ�งม่มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่	8	ล้านิบาท	ไปจัดำจัำานิองไว้
กับธุนิาคารพื่าณิชย์เพื่่�อเป็นิหลักประกันิวงเงินิสินิเช่�อให้กับบริษััทย�อย

15. อสั่งหุ้าริมที่รัพัย์เพั้�อการลงทีุ่น
	 มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ของอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562	แสดำงไดำ้ดัำงนิ่�

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

อาคารให้เช่า ห้องชุดให้เช่า สินทรัพย์
ระหว่างติดตั�ง รวม ห้องชุดให้เช่า

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563:

ราคาท่นิ 	341,228	 96,447 14,593 452,268 	39,740

หัก:	ค�าเส่�อมราคาสะสม (32,059) (7,497) - (39,556) 	(3,382)

มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ 309,169 88,950 14,593 412,712 	36,358

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562:

ราคาท่นิ 341,107 90,966 - 432,073 33,420

หัก:	ค�าเส่�อมราคาสะสม (21,787) (8,012) - (29,799) (1,681)

มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ 319,320 82,954 - 402,274 	31,739

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

การกระทบยอดำมูลค�าส่ทธิุตามบัญช่ของอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิสำาหรับปี	2563	และ	2562	แสดำงไดำ้ดำังนิ่�	(ต�อ)

การกระทบยอดำมูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ของอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิสำาหรับปี	2563	และ	2562	แสดำงไดำ้ดัำงนิ่�

มูลค�าย่ติธุรรมของอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562	แสดำงไดำ้ดัำงนิ่�

การร่วมค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

โอนิจัากต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
เพื่่�อขาย	-	มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่	ณ	วันิท่�โอนิ

10,465		 50,054 		6,320 3,488		

โอนิไปต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์
เพื่่�อขาย	-	มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่	ณ	วันิท่�โอนิ

- (7,084) - -

ค�าเส่�อมราคาสำาหรับปี (14,781) (13,689) 			(1,701) (1,554)

มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ปลายปี 412,712		 402,274		 	36,358		 31,739		

การร่วมค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ต้นิปี 402,274		 372,905		 31,739		 29,805		

ซื่่�อเพื่่�มระหว�างปี	-	ราคาท่นิ 14,754		 88 - -

การร่วมค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

อาคารให้เช�า	  374 360 - -

	ห้องช่ดำให้เช�า	  177 134 53 42

	สินิทรัพื่ย์ระหว�างติดำตั�ง 15 - - -

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	ล้านิบาท)

มูลค�าย่ติธุรรมของอาคารให้เช�าบางส�วนิ	และห้องช่ดำให้เช�าประเมินิโดำยผูู้้ประเมินิราคาอิสระโดำยใช้เกณฑ์์ราคาตลาดำ	

มูลค�าย่ติธุรรมของอาคารให้เช�าบางส�วนิประเมินิโดำยผูู้้ประเมินิราคาอิสระโดำยใช้เกณฑ์์วิธุ่พื่่จัารณาจัากรายไดำ้
(Income	Approach)	ข้อสมมติฐานิหลักท่�ใช้ ในิการประเมินิมูลค�าย่ติธุรรมของอาคารดัำงกล�าวประกอบดำ้วย	อัตรา
ผู้ลตอบแทนิอัตราเงินิเฟั้อและอัตราการเติบโตระยะยาวของค�าเช�า	

	 ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	กล่�มบริษััทไดำ้นิำาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิไปจัดำจัำานิองไว้กับธุนิาคารพื่าณิชย์
เพื่่�อเป็นิหลักประกันิวงเงินิสินิเช่�อ	โดำยม่มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่จัำานิวนิ	9	ล้านิบาท	(2562:	18	ล้านิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

16.  ท่ี่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคารโรงแรมและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อาคารชั่วคราวและส่วน
ปรับปรุง อาคารเช่า

เครื่องตกแต่งและเครื่อง
ใช้สำานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้างและติดตั�ง รวม

ราคาทีุ่น 

ณ วันที่่� 1 มกราคม 2562 5,223 - 202,052 116,307 39,884 557,456 920,922

ซื่่�อเพื่่�ม 462,175 - 1,161 24,042 - 649,365 1,136,743

ดำอกเบ่�ยจั�ายท่�ถู่อเป็นิต้นิท่นิ - - - - - 23,063 23,063

โอนิมาจัากต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - - - - - 32,946 32,946

จัำาหนิ�าย - - - (770) (1,288) - (2,058)

ตัดำจัำาหนิ�าย - - (53,834) (44) - (2,131) (56,009)

โอนิ - - 132,458 - - (132,458) -

โอนิไปต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - - - (164) - - (164)

ลดำลงจัากการจัำาหนิ�ายบริษััทย�อย - - (8,457) (887) - (128,621) (137,965)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 467,398 - 273,380 138,484 38,596 999,620 1,917,478

รายการปรับปร่งจัากการนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	16	
มาถู่อปฏิิบัติครั�งแรก	(หมายเหต่	4)

- (7,045) - (3,040) -	 (10,085)

ซื่่�อเพื่่�ม - - 1,635		 14,431 	- 144,838 195,358

ดำอกเบ่�ยจั�ายท่�ถู่อเป็นิต้นิท่นิ 34,454 - - 	- 	- 45,394 45,394

จัำาหนิ�าย 	- - 	-  (537) 	- -  (537)

ตัดำจัำาหนิ�าย 	- - 	(35,919)  (19) 	- - 	(35,938)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

16.  ท่ี่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์ (ต้่อ)

รายการ

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคารโรงแรมและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อาคารชั่วคราวและส่วน
ปรับปรุง อาคารเช่า

เครื่องตกแต่งและเครื่อง
ใช้สำานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้างและติดตั�ง รวม

โอนิ 	- 791,443 	72,665		 149,292 	- 	(1,013,400) -

โอนิไปต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 	- - 				(7,524) 	-			 	- 	- 	(7,524)			

ลดำลงจัากการจัำาหนิ�ายบริษััทย�อย	(หมายเหต่	34) 	- - 	- (166) 	- (17,145) (17,311)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 501,852  791,443  297,192 301,485  35,556 159,307 2,086,835

ค่าเส่ื�อมราคาส่ะส่ม

ณ วันที่่� 1 มกราคม 2562 - - 90,169 46,606 17,165 - 153,940

ค�าเส่�อมราคาสำาหรับปี - - 59,454 23,502 7,323 - 90,279

ค�าเส่�อมราคาสะสมสำาหรับส�วนิท่�จัำาหนิ�าย - - (268) (1,288) - (1,556)

ค�าเส่�อมราคาสะสมสำาหรับส�วนิท่�ตัดำจัำาหนิ�าย - - (41,665) (22) - - (41,687)

ค�าเส่�อมราคาสะสมท่�โอนิไปเป็นิต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - - (71) - - (71)

ลดำลงจัากการจัำาหนิ�ายบริษััทย�อย - - (2,431) (118) - - (2,549)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 - - 105,527 69,629 23,200 - 198,356

รายการปรับปร่งจัากการนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉับับท่�	16	
มาถู่อปฏิิบัติครั�งแรก	(หมายเหต่	4)

- - (1,518) - (1,632) - (3,150)

ค�าเส่�อมราคาสำาหรับปี - 4,264 68,112 29,933 5,423 - 107,732

ค�าเส่�อมราคาสะสมสำาหรับส�วนิท่�จัำาหนิ�าย - - - (352) - - (352)

ค�าเส่�อมราคาสะสมสำาหรับส�วนิท่�ตัดำจัำาหนิ�าย - - 	(21,196) (11) - - 	(21,207)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

16.  ท่ี่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์ (ต้่อ)

รายการ

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคารโรงแรมและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อาคารชั่วคราวและส่วน
ปรับปรุง อาคารเช่า

เครื่องตกแต่งและเครื่อง
ใช้สำานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้างและติดตั�ง รวม

ค�าเส่�อมราคาสะสมท่�โอนิไปเป็นิต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - - (3,772) 	- - - 	(3,772)

ลดำลงจัากการจัำาหนิ�ายบริษััทย�อย	(หมายเหต่	34) 	- - 	-  (1) 	- 	-  (1)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 	- 4,264 147,153 99,198 	26,991		 	- 277,606

ค่าเผื�อการดำ้อยค่า

ณ	วันิท่�	1	มกราคม	2562 1,086 - - - - - 1,086

ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2562 1,086 - - - - - 1,086

ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563 1,086 - - - - - 1,086

มูลค่าสุ่ที่ธุิต้ามบัญชุ่

ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2562 466,312 - 167,853 68,855 15,396 999,620 1,718,036

ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563 500,766 787,179 150,039 202,287 	8,565		 159,307 1,808,143

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

16.  ท่ี่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์ (ต้่อ)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคารโรงแรมและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

เครื่องตกแต่งและเครื่อง
ใช้สำานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้างและติดตั�ง รวม

ราคาทีุ่น 

ณ วันที่่� 1 มกราคม 2562 15,321 106,741 76,417 37,206 982 236,667

ซื่่�อเพื่่�ม - - 6,444 - 7,290 13,734

จัำาหนิ�าย - - (285) (1,288) - (1,573)

ตัดำจัำาหนิ�าย - (22,938) - - - (22,938)

โอนิ - 1,035 - - (1,035) -

โอนิไปเป็นิต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - - (6) - - (6)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 15,321 84,838 82,570 35,918 7,237 225,884

รายการปรับปร่งจัากการนิำามาตราฐานิการรายงานิทางการเงินิ
ฉับับท่�	16	มาถู่อปฏิิบัติ	ครั�งแรก	(หมายเหต่	4)

- 	(7,045) - 	(3,040) - 	(10,085)

ซื่่�อเพื่่�ม 	- 	-  598  	- 	-  598  

จัำาหนิ�าย 		- - (27) - - (27)

โอนิ - 	7,237		 - - 	(7,237) 	-

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563  15,321   85,030   83,141   32,878   -   216,370  

ค่าเส่ื�อมราคาส่ะส่ม

ณ วันที่่� 1 มกราคม 2562 - 55,337 31,262 16,759 - 103,358

ค�าเส่�อมราคาสำาหรับปี - 16,479 15,200 6,787 - 38,466

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)



288Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

16.  ท่ี่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์ (ต้่อ)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคารโรงแรมและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

เครื่องตกแต่งและเครื่อง
ใช้สำานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้างและติดตั�ง รวม

ค�าเส่�อมราคาสะสมสำาหรับส�วนิท่�จัำาหนิ�าย - - (224) (1,288) - (1,512)

ค�าเส่�อมราคาสะสมสำาหรับส�วนิท่�ตัดำจัำาหนิ�าย - (22,481) - - - (22,481)

ค�าเส่�อมราคาสะสมท่�โอนิไป			เป็นิต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ - - (5) - - (5)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 - 49,335 46,233 22,258 - 117,826

รายการปรับปร่งจัากการนิำามาตราฐานิการรายงานิทางการเงินิ
ฉับับท่�	16	มาถู่อปฏิิบัติ	ครั�งแรก	(หมายเหต่	4)

- (1,518) - (1,632) - (3,150)

ค�าเส่�อมราคาสำาหรับปี - 9,613 14,227 4,887 - 28,727

ค�าเส่�อมราคาสะสมสำาหรับส�วนิท่�จัำาหนิ�าย - 	-  (7) 	- - (7)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 -  57,430   60,453   25,513 -  143,396  

ค่าเผื�อการดำ้อยค่า

ณ	วันิท่�	1	มกราคม	2562 11,184 - - - - 11,184

ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2562 11,184 - - - - 11,184

ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563 11,184		 -	 - - - 11,184		

มูลค่าสุ่ที่ธุิต้ามบัญชุ่

ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2562 4,137 35,503 36,337 13,660 7,237 96,874

ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563 	4,137		 	27,600		 	22,688		 	7,365		 -		 	61,790		

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)



289Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

17. ส่ัญญาเชุ่า 
17.1 กลุ่มบริษัที่ในฐานะผู้เชุ่า 
	 กล่�มบริษััททำาสัญญาเช�าสินิทรัพื่ย์เพื่่�อใช้ ในิการดำำาเนิินิงานิของกล่�มบริษััท	โดำยม่อาย่สัญญาระหว�าง	2	-	63	ปี

ก) ส่ินที่รัพัย์สิ่ที่ธุิการใชุ้ 
รายการเปล่�ยนิแปลงของบัญช่ของสินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้สำาหรับปีสิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�

ข) หุ้น่�ส่ินต้ามส่ัญญาเชุ่า

รายการ

งบการเงินรวม

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า ยานพาหนะ รวม

ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563 (หุ้มายเหุ้ตุ้ 4)  407,671   160,677   1,408   569,756  

เพื่่�มขึ�นิ 11,438 	- 	- 11,438

ลดำลงจัากการเปล่�ยนิแปลงสัญญาเช�า (44,159) 	- 	- (44,159)

ค�าเส่�อมราคาสำาหรับปี (6,514) 	(23,780)  (609) 	(30,903)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563  368,436   136,897  799   506,132  

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า ยานพาหนะ รวม

ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563 (หุ้มายเหุ้ตุ้ 4) 1,399  5,527  1,408  8,334

ค�าเส่�อมราคาสำาหรับปี  (732)   (705)  (609) 		(2,046)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563  667  4,822  799   6,288  

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

จัำานิวนิเงินิท่�ต้องจั�ายตามสัญญาเช�า 	1,578,807		 -  803  -

หัก	:	ดำอกเบ่�ยรอการตัดำจัำาหนิ�าย 	(1,122,393) -  (13) -

รวม 	456,414		 -  790  -

หัก:	ส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี 	(19,336) -  (790) -

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า	-	ส่ทธุิ

จัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี
437,078		 - - -

รายการ

สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค�าเส่�อมราคาของสินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้ 25,120 2,046

ดำอกเบ่�ยจั�ายของหนิ่�สินิตามสัญญาเช�า 5,052 63

ค�าใช้จั�ายท่�เก่�ยวกับสัญญาเช�าระยะสั�นิ 11,578 7,032

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

	 การวิเคราะห์การครบกำาหนิดำของจัำานิวนิเงินิท่�ต้องจั�ายตามสัญญาเช�าเปิดำเผู้ยข้อมูลอยู�ในิหมายเหต่ประกอบ
งบการเงินิข้อ	40	ภายใต้หัวข้อความเส่�ยงดำ้านิสภาพื่คล�อง
 
ค)  ค่าใชุ้จ่ายเก่�ยวกับส่ัญญาเชุ่าท่ี่�รับรู้ในส่่วนของกำาไรหุ้รือขาดำทุี่น

ง)  อื�น ๆ 
	 กล่�มบริษััทม่กระแสเงินิสดำจั�ายทั�งหมดำของสัญญาเช�าสำาหรับปีสิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	จัำานิวนิ	37	ล้านิ
บาท	ซื่ึ�งรวมถูึงกระแสเงินิสดำจั�ายของสัญญาเช�าระยะสั�นิ	สัญญาเช�าซื่ึ�งสินิทรัพื่ย์อ้างอิงม่มูลค�าตำ�า	และค�าเช�าผัู้นิแปร
ท่�ไม�ขึ�นิอยู�กับดำัชนิ่หรืออัตรา	นิอกจัากนิ่�	 กล่�มบริษััทม่รายการท่�มิใช�เงินิสดำเพื่่�มขึ�นิสำาหรับสินิทรัพื่ย์สิทธุิการใช้และ
หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า	จัำานิวนิ	11	ล้านิบาท	
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17.2 กลุ่มบริษัที่ในฐานะผู้ใหุ้้เชุ่า
	 กล่�มบริษััทเข้าทำาสัญญาเช�าดำำาเนิินิงานิสำาหรับอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิซื่ึ�งประกอบดำ้วยอาคารให้เช�า
และห้องช่ดำให้เช�า	โดำยม่อาย่สัญญาระหว�าง	2	-	10	ป	ี

	 กล่�มบริษััทม่จัำานิวนิเงินิขั�นิตำ�าท่�คาดำว�าจัะไดำ้รับในิอนิาคตจัากการให้เช�าภายใต้สัญญาเช�าดำำาเนิินิงานิท่�ยกเลิก
ไม�ไดำ้	ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	ดัำงนิ่�

มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ของสินิทรัพื่ย์ ไม�ม่ตัวตนิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562	แสดำงไดำ้ดัำงนิ่�	(ต�อ)

การกระทบยอดำมูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ของสินิทรัพื่ย์ ไม�ม่ตัวตนิสำาหรับปี	2563	และ	2562	แสดำงไดำ้ดัำงนิ่�
18. ส่ินที่รัพัย์ ไม่ม่ต้ัวต้น
มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ของสินิทรัพื่ย์ ไม�ม่ตัวตนิ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562	แสดำงไดำ้ดัำงนิ่�

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายในิ	1	ปี 16,977 548

มากกว�า	1	ปี	แต�ไม�เกินิ	5	ปี 67,761 197

มากกว�า	5	ปี 36,000 -

รวม 120,738 745

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ตราสินค้า* คอมพิวเตอร์
ซ่อฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์
ซ่อฟต์แวร์

ระหว่างติดตั�ง
รวม คอมพิวเตอร์

ซ่อฟต์แวร์

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562:

ราคาท่นิ 	247,946	 	54,607	 	14,235	 	316,788	 	45,465	

หัก:	ค�าตัดำจัำาหนิ�ายสะสม (67,235) (14,014) - (81,249) (12,448)

มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ 	180,711	 	40,593	 	14,235	 	235,539	 	33,017	

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ตราสินค้า* คอมพิวเตอร์
ซ่อฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์
ซ่อฟต์แวร์

ระหว่างติดตั�ง
รวม คอมพิวเตอร์

ซ่อฟต์แวร์

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563:

ราคาท่นิ 247,946 59,392 10,717 318,055 46,205

หัก:	ค�าตัดำจัำาหนิ�ายสะสม (76,430) (22,195) - (98,625) (19,406)

มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ 171,516 37,197 10,717 219,430 26,799

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

	 *	 ตราสินิค้าท่�ไดำ้มาจัากการรวมธุ่รกิจั	ค่อ	ตราสินิค้า	“พื่าร์ค”	ซึื่�งเป็นิตราสินิค้าสำาหรับโครงการคอนิโดำมิเนิ่ยมระดัำบบนิ	

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ต้นิปี 235,539 	237,276	 33,017 	32,529	

ซื่่�อเพื่่�ม 1,267 12,961	 740 	6,775	

ค�าตัดำจัำาหนิ�ายสำาหรับปี (17,376) (14,687) (6,958) (6,287)

ลดำลงจัากการจัำาหนิ�ายบริษััทย�อย	 - (11) - -

มูลค�าส่ทธุิตามบัญช่ปลายปี 219,430 	235,539	 26,799 	33,017	
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19.  ค่าความนิยม
	 เม่�อวันิท่�	 2	 ต่ลาคม	2560	บริษััทฯม่อำานิาจัควบค่มในิบริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	 จัำากัดำ	ตามสัญญา	 “ซื่่�อขายห่้นิ”	
ดำังนิั�นิ	บริษััทฯจัึงไดำ้ทำาการวัดำมูลค�าย่ติธุรรมของสินิทรัพื่ย์ท่�ระบ่ไดำ้และหนิ่�สินิท่�รับมาส่ทธิุของบริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	
จัำากัดำ	และเปรียบเท่ยบกับมูลค�าย่ติธุรรมตามสัดำส�วนิทั�งหมดำของห่้นิสามัญของบริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ	และไดำ้
รับรู้ต้นิท่นิของเงินิลงท่นิส�วนิท่�สูงกว�ามูลค�าย่ติธุรรมของส�วนิแบ�งท่�บริษััทฯม่ในิสินิทรัพื่ย์ส่ทธุิท่�ระบ่ไดำ้เป็นิค�าความ
นิิยมในิงบแสดำงฐานิะการเงินิรวมตั�งแต�นิั�นิมา

	 กล่�มบริษััทพื่่จัารณามูลค�าท่�คาดำว�าจัะไดำ้รับค่นิของหนิ�วยสินิทรัพื่ย์ท่�ก�อให้เกิดำเงินิสดำจัากมูลค�าจัากการใช้
สินิทรัพื่ย์	 โดำยประมาณการกระแสเงินิสดำในิอนิาคตท่�กิจัการคาดำว�าจัะไดำ้รับอ้างอิงจัากประมาณการทางการเงินิซื่ึ�ง
ไดำ้รับอนิ่มัติจัากฝ่่ายบริหาร	ประมาณการกระแสเงินิสดำดัำงกล�าวครอบคล่มระยะเวลา	5	ปี	ตามแผู้นิพัื่ฒนิาโครงการ
ในิปัจัจัุบันิ

	 ข้อสมมติท่�สำาคัญในิการคำานิวณมูลค�าจัากการใช้สินิทรัพื่ย์	สร่ปไดำ้ดำังนิ่�

	 โดำยฝ่่ายบริหารไดำ้พื่่จัารณาถูึงศักยภาพื่ทางการตลาดำและลักษัณะราคาระดำับสินิค้าของหนิ�วยสินิทรัพื่ย์แต�ละ
หนิ�วย	รวมถูึงเงินิลงท่นิตามแผู้นิการลงท่นิโดำยอ้างอิงจัากสิ�งท่�เกิดำขึ�นิจัริงตามข้อตกลงและฐานิข้อมูลในิอดำ่ตประกอบ
การจััดำทำาประมาณการ	ตลอดำจันิอัตราคิดำลดำซึื่�งเป็นิอัตราก�อนิภาษ่ัท่�สะท้อนิถึูงความเส่�ยงซื่ึ�งเป็นิลักษัณะเฉัพื่าะท่�
เก่�ยวข้องกับหนิ�วยธุ่รกิจันิั�นิ	ๆ

	 จัากการประมาณการกระแสเงินิสดำข้างต้นิ	ฝ่่ายบริหารพื่่จัารณาแล้วว�าค�าความนิิยมไม�เกิดำการดำ้อยค�า

	 เงินิเบิกเกินิบัญช่จัากธุนิาคารของกล่�มบริษััทคำ�าประกันิโดำยการจัำานิองท่�ดำินิพื่ร้อมสิ�งปลูกสร้างของกล่�มบริษััท	
และเงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากธุนิาคารเป็นิตั�วสัญญาใช้เงินิท่�ออกให้แก�ธุนิาคารพื่าณิชย์โดำยการจัำานิองท่�ดำินิพื่ร้อมสิ�ง
ปลูกสร้างของกล่�มบริษััท	และคำ�าประกันิโดำยบริษััทฯ	(เฉัพื่าะบริษััทฯ:	จัำานิองท่�ดำินิพื่ร้อมสิ�งปลูกสร้างของบริษััทย�อย)	
นิอกจัากนิ่�กล่�มบริษััทต้องปฏิิบัติตามเงื�อนิไขทางการเงินิตามท่�ระบ่ในิสัญญา	เช�นิ	การคิดำสัดำส�วนิโครงสร้างของผูู้้ถู่อ
ห่้นิและการดำำารงอัตราหนิ่�สินิรวมท่�ม่ดำอกเบ่�ยต�อส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	เป็นิต้นิ

21.  ต้ั�วแลกเงิน

ตั�วแลกเงินิข้างต้นิเสนิอขายเฉัพื่าะแก�ผูู้้ลงท่นิกล่�มสถูาบันิและผูู้้ลงท่นิรายใหญ�โดำยไม�ม่หลักประกันิ

20.  เงินเบิกเกินบัญชุ่และเงินกู้ยืมระยะส่ั�นจากธุนาคาร

อัตราคิดำลดำก�อนิภาษั่	 	 5.20	-	8.56
(หนิ�วย:	ร้อยละต�อปี)

รายการ

อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

เงินิเบิกเกินิบัญช่ MOR MOR 14,979 14,397 - -

เงินิกู้ย่มระยะสั�นิ 3.25	-	3.48 3.10	-	4.10 578,000 1,374,340 500,000 745,500

รวม 592,979 1,388,737 500,000 745,500

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

รายการ

อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/                                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ราคาตามมูลค�าหนิ้าตั�ว 3.60	-	3.75 3.55	-	3.60 	961,000	 	350,000	

หัก:	ดำอกเบ่�ยจั�ายล�วงหนิ้า 	(10,405) 	(1,842)

ตั�วแลกเงินิ	-	ส่ทธุิ 	950,595	 	348,158	

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

22.  เจ้าหุ้น่�การค้าและเจ้าหุ้น่�อื�น 23.  เงินกู้ยืมระยะยาว(หนิ�วย:	พื่ันิบาท) (หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เจ้าหุ้น่�การค้าและประมาณการค่าใชุ้จ่ายฝ้�ายโครงการ

กิจการที่่�ไม่เก่�ยวข้องกัน

เจั้าหนิ่�การค้า 1,151,594 1,031,781	 31,905 	64,362	

ประมาณการค�าใช้จั�ายฝ่่ายโครงการ 660,376 	688,837	 8,390 	27,209

รวมเจั้าหนิ่�การค้าและประมาณการค�าใช้จั�ายฝ่่ายโครงการ 1,811,970 1,720,618	 40,295 91,571	

เจ้าหุ้น่�อื�น

กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน

เงินิรับล�วงหนิ้าค�าบริหารงานิก�อสร้าง - - 163,256 	422,256		

อ่�นิ	ๆ	 830 889 7,544 87,284

รวม 830 889 170,800 509,540

กิจการที่่�ไม่เก่�ยวข้องกัน 

ค�าใช้จั�ายค้างจั�าย 155,036 260,341		 38,949 52,790		

เงินิประกันิผู้ลงานิ 277,324 	274,680		 52,205 	58,763		

เงินิปันิผู้ลค้างจั�าย 245,286 - 245,286 	-

อ่�นิ	ๆ 383,095 317,869 47,070 57,606

รวม 1,060,741 852,890 383,510 169,159

รวมเจั้าหนิ่�อ่�นิ 1,061,571 	853,779		 554,310 	678,699		

รวมเจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ 2,873,541 2,574,397		 594,605 	770,270		

เงินกู้ยืมระยะยาว
โดย

อัตราดอกเบี�ยตามสัญญา 
(ร้อยละต่อปี) การชำาระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษััทฯ MLR-1.05 MLR-0.75
ภายในิเดำ่อนิ

ก่มภาพื่ันิธุ์	2566

ภายในิเดำ่อนิ

มกราคม	2563
	535,484	 140,000 535,484 140,000

บริษััทย�อย
MLR-2.175	ถูึง	

MLR-2.00

SPRL-3.55	ถูึง	

MLR-1.75

ภายในิเดำ่อนิ

กันิยายนิ	2573

ภายในิเดำ่อนิ

กันิยายนิ	2573
	7,551,728	 6,633,893 - -

รวม 8,087,212 6,773,893 535,484 140,000

หัก:	ค�าธุรรมเนิ่ยมทางการเงินิรอตัดำจั�าย (10,330) (2,196) (5,704) -

เงินิกู้ย่มระยะยาว	-	ส่ทธุิ 8,076,882 6,771,697 529,780 140,000

หัก:	ส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี (5,301,293) (2,708,198) (529,780) (140,000)

เงินิกู้ย่มระยะยาว	-	ส่ทธุิจัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี 2,775,589 4,063,499 - -

การเปล่�ยนิแปลงของบัญช่เงินิกู้ย่มระยะยาวสำาหรับปีสิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	ม่รายละเอ่ยดำดัำงนิ่�

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดำคงเหุ้ลือ ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563 6,773,893 140,000

บวก:	กู้เพื่่�ม 5,944,480 1,594,336

หัก:	จั�ายค่นิเงินิกู้ (4,266,174) (1,198,852)

หัก:	ลดำลงจัากการจัำาหนิ�ายบริษััทย�อย	(หมายเหต่	34) (364,987) -

ยอดำคงเหุ้ลือ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 8,087,212 535,484

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

	 เงินิกู้ย่มระยะยาวของกล่�มบริษััทส�วนิใหญ�ม่เงื�อนิไขการชำาระค่นิเงินิต้นิในิอัตราตามท่�ระบ่ในิสัญญาเม่�อม่การ
ปลอดำจัำานิองหลักประกันิท่�วางไว้กับธุนิาคาร	และชำาระค่นิเป็นิรายไตรมาส	โดำยม่กำาหนิดำชำาระดำอกเบ่�ยท่กเดำ่อนิ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	และ	2562	เงินิกู้ย่มดัำงกล�าวคำ�าประกันิโดำยการจัำานิองท่�ดำินิพื่ร้อมสิ�งปลูกสร้างของกล่�มบริษััท	

	 ภายใต้สัญญาเงินิกู้	 กล่�มบริษััทต้องปฏิิบัติตามเง่�อนิไขทางการเงินิบางประการตามท่�ระบ่ในิสัญญา	 เช�นิ	การคงสัดำส�วนิโครงสร้างของผูู้้ถู่อห่้นิ	 การดำำารงอัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิ	 และการดำำารงอัตราส�วนิ
ความสามารถูในิการชำาระหนิ่�ให้เป็นิไปตามอัตราท่�กำาหนิดำในิสัญญา	เป็นิต้นิ

	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	กล่�มบริษััทม่วงเงินิกู้ย่มระยะยาวตามสัญญาเงินิกู้ย่มท่�ยังมิไดำ้เบิกใช้เป็นิจัำานิวนิ	5,389	ล้านิบาท	(2562:	7,597	ล้านิบาท)	(เฉัพื่าะบริษััทฯ:	ไม�ม่	2562:	386	ล้านิบาท)

24. หุุ้้นกู้ระยะยาว
	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	และ	2562	ห่้นิกู้ระยะยาวแสดำงรายละเอ่ยดำไดำ้ดัำงนิ่�

ชุดที่ วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวนหน่วย (พันหน่วย) มูลค่าตราไว้ต่อหน่วย (บาท) อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) กำาหนดชำาระดอกเบี�ย

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี

2563 2562

1 ทั�งจัำานิวนิในิวันิท่�	25	กรกฎาคม	2563	(2.5	ปี) 2,000 1,000 4.30 ท่กสามเดำ่อนิ - 2,000,000

2 ทั�งจัำานิวนิในิวันิท่�	11	พื่ฤษัภาคม	2564	(3	ปี) 800 1,000 4.35 ท่กสามเดำ่อนิ 800,000 800,000

3 ทั�งจัำานิวนิในิวันิท่�	10	ต่ลาคม	2564	(3	ปี) 1,239 1,000 4.30 ท่กสามเดำ่อนิ 1,238,700 1,238,700

4 ทั�งจัำานิวนิในิวันิท่�	10	พื่ฤษัภาคม	2565	(3	ปี) 1,607 1,000 4.15 ท่กสามเดำ่อนิ 1,607,000	 1,607,000	

5 ทั�งจัำานิวนิในิวันิท่�	12	กันิยายนิ	2565	(3	ปี) 1,919 1,000 4.10 ท่กสามเดำ่อนิ 1,919,000	 1,919,000	

6 ทั�งจัำานิวนิในิวันิท่�	10	ต่ลาคม	2564	(1	ปี	1	เดำ่อนิ) 288 1,000 3.10 ท่กสามเดำ่อนิ 287,500 -

7 ทั�งจัำานิวนิในิวันิท่�	3	กันิยายนิ	2566	(3	ปี) 703 1,000 4.40 ท่กสามเดำ่อนิ 703,100 -

รวม 6,555,300 7,564,700

หัก:	ค�าใช้จั�ายในิการออกห่้นิกู้รอตัดำบัญช่ 	(17,395) (22,967)

ห่้นิกู้ระยะยาว	-	ส่ทธุิ 	6,537,905		 7,541,733	

หัก:	ส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี 	(2,323,020) (1,998,909)

ห่้นิกู้ระยะยาว	-	ส่ทธุิจัากส�วนิท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปี 	4,214,885		 5,542,824

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 ห่้นิกู้ระยะยาวเป็นิห่้นิกู้ชนิิดำไม�ม่หลักประกันิ	 ไม�ดำ้อยสิทธุิ	สก่ลเงินิบาทและม่อัตราดำอกเบ่�ยคงท่�	 ห่้นิกู้ดัำงกล�าวม่
ข้อกำาหนิดำว�าดำ้วยหนิ้าท่�ของผูู้้ออกห่้นิกู้	ซื่ึ�งรวมถูึงข้อกำาหนิดำเรื�องการไม�จัำาหนิ�ายจั�ายโอนิทรัพื่ย์สินิ	การไม�ประกาศ
หรือจั�ายเงินิปันิผู้ลในิกรณ่ท่�ผูู้้ออกห่้นิกู้ ไม�ชำาระเงินิต้นิ	 และ/หรือดำอกเบ่�ยห่้นิกู้หรือผู้ิดำนัิดำชำาระหนิ่�ใดำ	 ๆ	ตามห่้นิกู้นิ่�
และม่ข้อกำาหนิดำเรื�องการดำำารงอัตราส�วนิของหนิ่�สินิต�อส�วนิผูู้้ถู่อห่้นิ

25.  ส่ำารองผลประโยชุน์ระยะยาวของพันักงาน 
	 จัำานิวนิเงินิสำารองผู้ลประโยชนิ์ระยะยาวของพื่นิักงานิซื่ึ�งเป็นิเงินิชดำเชยพื่นิักงานิเม่�อออกจัากงานิแสดำงไดำ้ดำังนิ่�

	 กล่�มบริษััทคาดำว�าจัะม่การจั�ายชำาระผู้ลประโยชนิ์ระยะยาวของพื่นัิกงานิภายในิ	1	ปีข้างหนิ้าเป็นิจัำานิวนิประมาณ	
5	ล้านิบาท	(2562:	4	ล้านิบาท)	(เฉัพื่าะบริษััทฯ:	3	ล้านิบาท	2562:	2	ล้านิบาท)

	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	ระยะเวลาเฉัล่�ยถู�วงนิำ�าหนิักในิการจั�ายชำาระผู้ลประโยชนิ์ระยะยาวของพื่นัิกงานิของ
กล่�มบริษััทประมาณ	3	-	16	ปี	(2562:	4	-	16	ปี)	(เฉัพื่าะบริษััทฯ:	10	ปี	2562:	10	ปี)

	 สมมติฐานิท่�สำาคัญในิการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย	สร่ปไดำ้ดำังนิ่�
(หนิ�วย:	พื่ันิบาท) (หนิ�วย:	ร้อยละต�อปี)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ส่ำารองผลประโยชุน์ระยะยาวของพันักงานต้้นปี 19,077  15,559 6,591  7,893 

ส่่วนที่่�รับรู้ในกำาไรหุ้รือขาดำทีุ่น:

ต้นิท่นิบริการในิปัจัจัุบันิ	 8,018 7,653 1,746 2,760

ต้นิท่นิดำอกเบ่�ย 272 373 100 184

ต้นิท่นิบริการในิอดำ่ตและผู้ลกำาไรหรือขาดำท่นิท่�เกิดำขึ�นิ

จัากการจั�ายชำาระผู้ลประโยชนิ์
681 871 - 422

ส่่วนที่่�รับรู้ในกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จอื�น:

(กำาไร)	ขาดำท่นิจัากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย

ส�วนิท่�เกิดำจัากการเปล่�ยนิแปลงข้อสมมติดำ้านิประชากรศาสตร์ (261) (13,130) - 32

ส�วนิท่�เกิดำจัากการเปล่�ยนิแปลงข้อสมมติทางการเงินิ  42 2,727 - 398

ส�วนิท่�เกิดำจัากการปรับปร่งจัากประสบการณ์ (665) 5,024 - (5,098)

ผู้ลประโยชนิ์ท่�จั�ายในิระหว�างปี (699) - - -

ส่ำารองผลประโยชุน์ระยะยาวของพันักงานปลายปี 26,465  19,077 8,437  6,591 

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

อัตราคิดำลดำ 0.36	-	2.31 1.19	-	2.28 1.72 1.72

อัตราการขึ�นิเงินิเดำ่อนิ	 5.00	-	6.00 5.00	-	6.00 6.00 6.00

อัตราการเปล่�ยนิแปลงในิจัำานิวนิพื่นิักงานิ 5.00	-	40.00 5.00	-	40.00 5.00	-	20.00 5.00	-	20.00
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	 ผู้ลกระทบของการเปล่�ยนิแปลงสมมติฐานิท่�สำาคัญต�อมูลค�าปัจัจัุบันิของภาระผูู้กพัื่นิผู้ลประโยชนิ์ระยะยาวของ
พื่นิักงานิ	ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	และ	2562	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

อัต้ราคิดำลดำ

	 เพื่่�มขึ�นิร้อยละ	1 (1,905) (1,539) (407) (400)

	 ลดำลงร้อยละ	1 2,173 1,783 462 400

อัต้ราการข้�นเงินเดำือน

	 เพื่่�มขึ�นิร้อยละ	1 2,307 1,690 501 430

	 ลดำลงร้อยละ	1 (2,038) (1,495) (450) (388)

อัต้ราการเปล่�ยนแปลงในจำานวนพันักงาน

	 เพื่่�มขึ�นิร้อยละ	20	ของฐานิแต�ละช�วงอาย่ (4,734) (3,482) (1,040) (882)

	 ลดำลงร้อยละ	20	ของฐานิแต�ละช�วงอาย่ 7,107 5,195 1,436 1,207

26. ทีุ่นเรือนหุุ้้น
26.1 เมื�อวันท่ี่� 25 เมษายน 2562 ท่ี่�ประชุุมส่ามัญผู้ถูือหุุ้้นของบริษัที่ฯ ไดำ้ม่มต้ิอนุมัต้ิเรื�องดำังต้่อไปน่�
	 1)	 การลดำท่นิจัดำทะเบ่ยนิของบริษััทฯ	จัำานิวนิ	827,917	บาท	โดำยการตัดำห่้นิสามัญจัดำทะเบ่ยนิท่�คงเหล่อจัาก
	 	 การจััดำสรรห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิเพื่่�อรองรับการใช้สิทธุิตามใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญ	(ORI-W1)	
	 	 จัำานิวนิ	1,655,834	ห่้นิ	มูลค�าห่้นิท่�ตราไว้ห่้นิละ	0.50	บาท	
	 2)	 การเพื่่�มท่นิจัดำทะเบ่ยนิของบริษััทฯอ่กจัำานิวนิ	4	ล้านิบาท	จัากท่นิจัดำทะเบ่ยนิปัจัจัุบันิจัำานิวนิ	1,542	ล้านิบาท
	 	 เปน็ิจัำานิวนิ	1,546	ลา้นิบาท	โดำยการออกห่น้ิสามญัเพื่่�มทน่ิจัำานิวนิ	8	ลา้นิห่น้ิ	มลูค�าห่น้ิท่�ตราไวห้่น้ิละ	0.50	บาท
	 3)	 การจััดำสรรห่้นิสามัญเพื่่�มท่นิของบริษััทฯจัำานิวนิ	8	ล้านิห่้นิ	มูลค�าท่�ตราไว้	ห่้นิละ	0.50	บาท	เพื่่�อรองรับการ
	 	 ใช้สิทธุิตาม	ORI-WD

26.2 ในระหุ้ว่างปี 2563 และ 2562 บริษัที่ฯไดำ้ออกหุุ้้นส่ามัญจากการใชุ้ส่ิที่ธุิใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิและจดำที่ะเบ่ยน
เพัิ�มทีุ่นชุำาระแล้วกับกระที่รวงพัาณิชุย์ ดำังน่�

26.3 รายการกระที่บยอดำจำานวนหุุ้้นส่ามัญจดำที่ะเบ่ยนและจำานวนหุุ้้นส่ามัญท่ี่�ออกและชุำาระแล้วส่ำาหุ้รับ ปี 2563 
และ 2562 ม่ดำังน่�

วันที่จดทะเบียน ประเภทใบสำาคัญ
แสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ

จำานวนหุ้นสามัญที่ออก
และชำาระแล้ว (หุ้น)

8	ต่ลาคม	2563 ORI-W1 723

รวมจำานวนหุุ้้นส่ามัญที่่�ออกและชุำาระแล้วส่ำาหุ้รับปี 2563 723

1	ต่ลาคม	2562 ORI-WB 3,787,798

รวมจำานวนหุุ้้นส่ามัญที่่�ออกและชุำาระแล้วส่ำาหุ้รับปี 2562 3,787,798

รายการ หุ้นสามัญจดทะเบียน หุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว

จำานวนหุุ้้นส่ามัญ ณ วันที่่� 1 มกราคม 2562 3,085,208,279 2,449,073,932

ลดำท่นิโดำยการตัดำห่้นิสามัญจัดำทะเบ่ยนิท่�คงเหล่อ (1,655,834) -

เพื่่�มท่นิเพื่่�อรองรับการใช้สิทธุิตาม	ORI-WD 8,000,000 -

ออกห่้นิสามัญจัากการใช้สิทธุิใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิ
สามัญของบริษััทฯ

- 3,787,798

จัำานิวนิห่้นิสามัญ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2562 3,091,552,445 2,452,861,730

ออกห่้นิสามัญจัากการใช้สิทธุิใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิ
สามัญของบริษััทฯ

- 723

จำานวนหุุ้้นส่ามัญ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 3,091,552,445 2,452,862,453

(หนิ�วย:	ห่้นิ)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

27. ใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธิุ
 รายการกระทบยอดำจัำานิวนิใบสำาคัญแสดำงสิทธุิสำาหรับปีม่ดำังนิ่�นิวนิ	8	ล้านิห่้นิ	มูลค�าท่�ตราไว้	ห่้นิละ	0.50	บาท	
เพื่่�อรองรับการใช้สิทธุิตาม	ORI-WD

27.1 ใบส่ำาคัญแส่ดำงสิ่ที่ธุิท่ี่�จัดำส่รรใหุ้้แก่กรรมการ ผู้บริหุ้าร และพันักงานของกลุ่มบริษัที่
	 ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิเป็นิใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	ประเภทระบ่ช่�อผูู้้ถู่อและไม�สามารถูโอนิ
เปล่�ยนิม่อไดำ้	โดำยไม�ม่ราคาเสนิอขาย	โดำยม่อัตราการใช้สิทธุิและราคาใช้สิทธุิตามท่�กำาหนิดำ	ในิกรณ่ท่�ผูู้้ถู่อใบสำาคัญ
แสดำงสิทธุิพื่้นิสภาพื่จัากการเป็นิกรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิไม�ว�าดำ้วยเหต่ใดำ	คณะกรรมการบริหารของบริษััทฯ	
ม่อำานิาจัจััดำสรรใบสำาคัญแสดำงสิทธุิส�วนิท่�เหล่อให้แก�ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิของกล่�มบริษััท	การออกและเสนิอขายใบ
สำาคัญแสดำงสิทธิุดำังกล�าวเป็นิไปตามท่�ไดำ้รับอนิ่มัติจัากท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	ซื่ึ�งอนิ่มัติให้ออก	“ใบสำาคัญแสดำง
สิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)	ท่�ออกให้แก�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพื่นัิกงานิ
ของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย”		

	 กรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นัิกงานิของบริษััทฯและบริษััทย�อยสามารถูใช้สิทธิุซื่่�อห่้นิสามัญตามจัำานิวนิท่�บริษััทฯ
กำาหนิดำโดำยใช้สิทธุิไดำ้ปีละ	 2	ครั�งในิวันิทำาการส่ดำท้ายของเดำ่อนิม่นิาคมและเดำ่อนิกันิยายนิของแต�ละปี	 กำาหนิดำวันิใช้
สิทธุิครั�งแรกและครั�งส่ดำท้าย	เป็นิไปตามท่�กำาหนิดำ

	 ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯม่รายละเอ่ยดำสร่ปไดำ้ดำังนิ่�

	 ในิระหว�างปี	 กล่�มบริษััทบันิทึกค�าใช้จั�ายสำาหรับโครงการใบสำาคัญแสดำงสิทธิุ	 ซื่ึ�งแสดำงเป็นิค�าใช้จั�ายเก่�ยวกับ
พื่นิกังานิพื่รอ้มกบัรับรู	้“สำารองส�วนิทน่ิจัากการจั�ายโดำยใชห้่น้ิเปน็ิเกณฑ์”์	ในิส�วนิของผูู้ถู้อ่ห่น้ิดำว้ยจัำานิวนิเดำย่วกันิ	ดัำงนิ่�

ประเภทใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 
1 มกราคม 2563

จำานวนใบสำาคัญ
แสดงสิทธิที่มีการ
ใช้สิทธิในระหว่างปี

จำานวนใบสำาคัญ
แสดงสิทธิที่มี
การยกเลิกใน

ระหว่างปี

หมดอายุการ
ใช้สิทธิใน
ระหว่างปี

จำานวนใบสำาคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ORI-WB	 5,701,435 - (224,625) (5,476,810) -

ORI-W1		 609,860,985 (723) - (609,860,262) -

ORI-WC 5,306,200 - (1,066,000) 	- 4,240,200

ORI-WD 6,701,000 - (1,171,000) - 5,530,000

ประเภทใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

จำานวนหน่วย
(ไม่เกิน)

ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ

อัตราการใช้สิทธิ
ต่อ 1 หน่วยใบ

สำาคญัแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิได้

ครั�งแรก
วันใช้สิทธิได้
ครั�งสุดท้าย

ORI-WB 13.5	ล้านิหนิ�วย 6.7160 1:1.5 29	กันิยายนิ	2560 25	ม่นิาคม	2563

ORI-WC 8.0	ล้านิหนิ�วย 12.7320 1:1.5 28	กันิยายนิ	2561 31	ม่นิาคม	2564

ORI-WD 8.0	ล้านิหนิ�วย 10.0000 1:1 30	กันิยายนิ	2562 31	ม่นิาคม	2565

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

ประเภทใบสำาคัญแสดงสิทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ORI-WB 	1,532	 	16,052	  561 	8,823	

ORI-WC 	6,172	 	13,923	 	1,645	 	6,412	

ORI-WD 	3,033	 	2,895	  465  713 

รวม  10,737  32,870  2,671  15,948 
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 บริษััทฯคำานิวณมูลค�าย่ติธุรรม	โดำยใช้แบบจัำาลองการกำาหนิดำราคาสิทธุิของ	Black-Scholes	model	ซื่ึ�งมูลค�า
ย่ติธุรรมท่�คำานิวณดำังกล�าวไม�แตกต�างอย�างเป็นิสาระสำาคัญกับมูลค�าย่ติธุรรมท่�คำานิวณโดำยใช้แบบจัำาลองของ	
Lattice	ซื่ึ�งเป็นิแบบจัำาลองท่�เหมาะสมกับข้อกำาหนิดำการใช้สิทธุิ

	 มูลค�าย่ติธุรรมและข้อมูลท่�สำาคัญท่�ใช้ ในิการคำานิวณ(*)	ม่รายละเอ่ยดำดัำงนิ่�

27.2 ใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิท่ี่�จัดำส่รรใหุ้้แก่ผู้ถูือหุุ้้นของบริษัที่ฯ (ORI-W1)
	 บริษััทฯไดำ้ออก	“ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิท่�จัะซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯ	ครั�งท่�	1”	(ORI-W1)	ประเภทระบ่ช่�อผูู้้ถู่อและ
สามารถูโอนิเปล่�ยนิม่อไดำ้	โดำยจััดำสรรให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯตามสัดำส�วนิการถู่อห่้นิในิอัตราส�วนิห่้นิสามัญเดิำม	4	
ห่้นิต�อใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ	1	หนิ�วย	โดำยไม�ม่ราคาเสนิอขาย	การออกและเสนิอขายใบสำาคัญแสดำงสิทธุิดำังกล�าวเป็นิ
ไปตามมติท่�ประช่มวิสามัญผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	

	 ผูู้้ถู่อห่้นิสามารถูใช้สิทธุิห่้นิสามัญไดำ้ท่กวันิทำาการส่ดำท้ายของไตรมาสกำาหนิดำวันิใช้สิทธุิครั�งแรกและครั�งส่ดำท้าย	
เป็นิไปตามท่�กำาหนิดำ
 
	 ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิซื่่�อห่้นิสามัญของบริษััทฯม่รายละเอ่ยดำสร่ปไดำ้ดัำงนิ่�

28. ส่ำารองต้ามกฎหุ้มาย
	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	 แห�งพื่ระราชบัญญัติบริษััทมหาชนิจัำากัดำ	พื่.ศ.	 2535	บริษััทฯต้องจััดำสรร
กำาไรส่ทธิุประจัำาปีส�วนิหนิึ�งไว้เป็นิท่นิสำารองไม�นิ้อยกว�าร้อยละ	 5	 ของกำาไรส่ทธิุประจัำาปี	 หักดำ้วยยอดำขาดำท่นิสะสม
ยกมา	(ถู้าม่)	จันิกว�าท่นิสำารองนิ่�จัะม่จัำานิวนิไม�นิ้อยกว�าร้อยละ	10	ของท่นิจัดำทะเบ่ยนิ	สำารองตามกฎหมายดำังกล�าว
ไม�สามารถูนิำาไปจั�ายเงินิปันิผู้ลไดำ้	ในิปัจัจัุบันิ	บริษััทฯไดำ้จััดำสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถู้วนิแล้ว

29. รายไดำ้จากการขายอส่ังหุ้าริมที่รัพัย์
รายไดำ้ท่ี่�คาดำว่าจะรับรู้ส่ำาหุ้รับภาระท่ี่�ยังปฏิิบัต้ิไม่เส่ร็จส่ิ�น
	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	กล่�มบริษััทม่มูลค�าของสัญญาจัะซื่่�อจัะขายบ้านิและห้องช่ดำท่�ไดำ้ทำากับลูกค้าแล้วแต�ยัง
ไม�โอนิกรรมสิทธุิ์*		เป็นิจัำานิวนิ	14,418	ล้านิบาท	(2562:	15,905	ล้านิบาท)	(เฉัพื่าะบริษััทฯ:	105	ล้านิบาท	2562:	
758	ล้านิบาท)	ซื่ึ�งกล่�มบริษััทคาดำว�าจัะปฏิิบัติตามภาระท่�ต้องปฏิิบัติของสัญญาดัำงกล�าวเสร็จัสิ�นิภายในิ	3	ปี	(2562:	
3	ปี)	(เฉัพื่าะบริษััทฯ:	1	ปี	2562:	1	ปี)

ประเภทใบ
สำาคัญ

แสดงสิทธิ

วันที่ออก
ใบสำาคัญแสดง

สิทธิ

มูลค่า
ยุติธรรม

โดยประมาณ
(บาท)

ราคาหุ้น
ต่อ 1 หุ้น

(บาท)

ความ
ผันผวน
ที่คาด

(ร้อยละ)

ความคาดหวัง
อัตราการจ่าย

เงินปันผล
(ร้อยละ)

อายุ
สัญญา

(ปี)

อัตราดอกเบี�ย
ปลอดความ

เสี่ยง
(ร้อยละ)

ORI-WB

4	เมษัายนิ	2560 3.24	-	5.26 12.10
58.16	-	
67.14

1.03 3.0 1.50	-	1.69

5	พื่ฤษัภาคม	2560 2.82	-	4.89 11.50
58.16	-	
67.14

0.77 3.0 1.49	-	1.71

9	กันิยายนิ	2560 6.46	-	8.46 16.00
58.16	-	
67.14

0.56 3.0 1.40	-	1.57

6	ม่นิาคม	2561 11.12	-	12.49 21.00
58.16	-	
67.14

0.40 2.0 1.28	-	1.48

10	กันิยายนิ	2561 7.50	-	8.14 17.40
58.16	-	
67.14

3.44 1.5 1.51	-	1.91

16	กันิยายนิ	2562 1.47	-	1.99 7.80
30.05	-	
41.60

4.96 0.5 1.36

ORI-WC

31	พื่ฤษัภาคม	2561 4.01	-	7.12 20.00
58.16	-	
67.14

2.99 3.0 1.50	-	1.87

10	กันิยายนิ	2561 2.53	-	5.40 17.40
58.16	-	
67.14

3.44 3.0 1.51	-	2.03

ORI-WD 4	มิถู่นิายนิ	2562 0.50	-	1.53 7.10
58.16	-	
67.14

5.45 3.0 1.78	-	1.86

	 *	ข้อมูลท่�ใช้ ในิการคำานิวณ	เป็นิข้อมูล	ณ	วันิท่�ม่การออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิให้กับกรรมการ	ผูู้้บริหารและพื่นิักงานิ

*		มูลค�าของรายไดำ้ท่�คาดำว�าจัะรับรู้สำาหรับภาระท่�ยังปฏิิบัติไม�เสร็จัสิ�นิดำังกล�าวอาจัเปล่�ยนิแปลงไดำ้ขึ�นิอยู�กับทั�งปัจัจััยภายในิและภายนิอก	ไดำ้แก�	ความสามารถูในิการจั�ายชำาระ

ของลูกค้าและการอนิ่มัติสินิเช่�อของลูกค้าจัากธุนิาคารพื่าณิชย์	ความค่บหนิ้าในิการก�อสร้างโครงการของบริษััทฯและบริษััทย�อย	รวมทั�งภาวะเศรษัฐกิจัและการเม่อง

ประเภทใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

จำานวนหน่วย
(ไม่เกิน)

ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ

อัตราการใช้สิทธิ
ต่อ 1 หน่วยใบ

สำาคญัแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิได้

ครั�งแรก
วันใช้สิทธิได้
ครั�งสุดท้าย

ORI-W1 610	ล้านิหนิ�วย 13.3333 1:1
15	พื่ฤศจัิกายนิ

2561
14	พื่ฤศจัิกายนิ	

2563
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30.  ต้้นทุี่นที่างการเงิน

31.  ค่าใชุ้จ่ายต้ามลักษณะ
รายการค�าใช้จั�ายแบ�งตามลักษัณะประกอบดำ้วยรายการค�าใช้จั�ายท่�สำาคัญดำังต�อไปนิ่�

32. ภาษ่เงินไดำ้
ค�าใช้จั�ายภาษั่เงินิไดำ้สำาหรับปีสิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�

จัำานิวนิภาษ่ัเงินิไดำ้ท่�เก่�ยวข้องกับส�วนิประกอบแต�ละส�วนิของกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิสำาหรับปีสิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธัุนิวาคม	
2563	และ	2562	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�	

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค�าใช้จั�ายดำอกเบ่�ยของเงินิกู้ย่ม 258,404 272,723 372,997 336,443

ค�าใช้จั�ายดำอกเบ่�ยของหนิ่�สินิตามสัญญาเช�า 5,052 62 63 62

รวมต้้นทีุ่นที่างการเงิน 263,456 272,785 373,060 336,505

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ซื่่�อท่�ดำินิและจั�ายค�าก�อสร้างระหว�างปี 7,205,347 9,436,953 285,334 471,884

การเปล่�ยนิแปลงในิต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิา

อสังหาริมทรัพื่ย์
(847,621) (2,430,718) 934,481 510,906

เงินิเดำ่อนิและผู้ลประโยชนิ์อ่�นิของพื่นิักงานิ 521,375 563,499 60,627 	189,050		

ค�าเส่�อมราคาและค�าตัดำจัำาหนิ�าย 165,011 118,656 39,433 	46,307		

ค�าโฆษัณาและส�งเสริมการขาย 362,355 1,103,946 66,858 320,445

ค�าธุรรมเนิ่ยมการโอนิและค�าภาษั่ธุ่รกิจัเฉัพื่าะ 415,237 522,089 78,021 83,352

ค�าท่�ปรึกษัาและค�าธุรรมเนิ่ยมวิชาช่พื่ 61,572 61,317 16,205 22,510

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษ่เงินไดำ้ปัจจุบัน:

ภาษั่เงินิไดำ้นิิติบ่คคลสำาหรับปี 564,812 967,556 117,536 164,547

ภาษ่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญชุ่: 

ภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่จัากการเกิดำผู้ลแตกต�าง
ชั�วคราวและการกลับรายการผู้ลแตกต�างชั�วคราว

(4,411) (119,364) (5,729) 8,936

ค่าใชุ้จ่ายภาษ่เงินไดำ้ที่่�แส่ดำงอยู่ในส่่วนของกำาไรหุ้รือ
ขาดำทีุ่น

560,401 848,192 111,807 173,483

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ท่�เก่�ยวข้องกับกำาไรจัากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย

177 1,076 - 933
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รายการกระทบยอดำระหว�างกำาไรทางบัญช่กับค�าใช้จั�ายภาษ่ัเงินิไดำ้ม่ดำังนิ่� ส�วนิประกอบของสินิทรัพื่ย์ภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่และหนิ่�สินิภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ประกอบดำ้วยรายการ
ดำังต�อไปนิ่�(หนิ�วย:	พื่ันิบาท) (หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กำาไรทางบัญช่ก�อนิภาษั่เงินิไดำ้นิิติบ่คคล 3,324,780 3,988,900 117,536 3,198,439

อัตราภาษั่เงินิไดำ้นิิติบ่คคล ร้อยละ	20 ร้อยละ	20 (5,729) ร้อยละ	20

กำาไรทางบัญช่ก�อนิภาษั่เงินิไดำ้นิิติบ่คคลคูณอัตราภาษั่ 664,956 797,780 111,807 639,688

ส�วนิแบ�ง	(กำาไร)	ขาดำท่นิจัากเงินิลงท่นิในิการร�วมค้า (120,822) 47,796 -

ผู้ลกระทบทางภาษั่จัากการตัดำรายการระหว�างกันิ 4,908 (6,203) -

ผู้ลแตกต�างของอตัราภาษ่ัเงนิิไดำท้่�ไม�เท�ากันิของกล่�มบรษิัทั (118) - -

ผู้ลกระทบต�อภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ท่�เก่�ยวข้องกับ
รายการผู้ลแตกต�างชั�วคราวและขาดำท่นิทางภาษั่

5,054 4,027 -

ผลกระที่บที่างภาษ่ส่ำาหุ้รับ:

รายไดำ้ท่�ไดำ้รับการยกเว้นิ (447,705) (467,491)

ค�าใช้จั�ายต้องห้าม 8,041 6,395 2,214 2,804

ค�าใช้จั�ายท่�ม่สิทธุิหักไดำ้เพื่่�มขึ�นิ (1,208) (1,193) (228) (1,108)

รายจั�ายเพื่่�อการลงท่นิในิสินิทรัพื่ย์ท่�หักไดำ้สองเท�า (410) (410) (410) (410)

รวม 6,423 4,792 (446,129) (466,205)

ค�าใช้จั�ายภาษัเ่งินิไดำท้่�แสดำงอยู�ในิส�วนิของกำาไรหรือขาดำทน่ิ 560,401 848,192 111,807 173,483

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ส่ินที่รัพัย์ภาษ่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญชุ่

ค�าเส่�อมราคาสะสม	-	อาคาร 8,635 7,400 2,938 2,639

เงินิมัดำจัำารับและเงินิรับล�วงหนิ้าจัากลูกค้า 96 320 54 93

สำารองผู้ลประโยชนิ์ระยะยาวของพื่นิักงานิ 5,293 3,815 1,687 1,318

ขาดำท่นิทางภาษั่ท่�ยังไม�ไดำ้ใช้ 107,327 89,774 - -

ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย 24,104 21,905 - -

ประมาณการหนิ่�สินิ 3,210 1,367 266 -

กำาไรจัากการขายทรัพื่ย์สินิระหว�างกันิ 37,701 96,041 - -

ค�าเผู้่�อการดำ้อยค�าของเงินิลงท่นิ 3,600 - 3,600 -

สัญญาเช�า 430 - - -

รวม 190,396 220,622 8,545 4,050
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ส�วนิประกอบของสินิทรัพื่ย์ภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่และหนิ่�สินิภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ประกอบดำ้วยรายการ
ดำังต�อไปนิ่�	(ต�อ)

	 ณ	 วันิท่�	31	 ธัุนิวาคม	2563	กล่�มบริษััทม่รายการขาดำท่นิทางภาษั่ท่�ยังไม�ไดำ้ ใช้จัำานิวนิ	3	ล้านิบาท	 (2562:	20	
ล้านิบาท)	 ท่�กล่�มบริษััทไม�ไดำ้บันิทึกสินิทรัพื่ย์ภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่	 เนิ่�องจัากกล่�มบริษััทพื่่จัารณาแล้วเห็นิว�า
กล่�มบริษััทอาจัไม�ม่กำาไรทางภาษ่ัในิอนิาคตเพื่ียงพื่อท่�จัะนิำาผู้ลขาดำท่นิทางภาษั่มาใช้ประโยชนิ์ ไดำ้	

	 ผู้ลขาดำท่นิทางภาษั่ท่�ยังไม�ไดำ้ ใช้ม่จัำานิวนิเงินิ	677	ล้านิบาท	(2562:	476	ล้านิบาท)	(เฉัพื่าะบริษััทฯ:	ไม�ม่	2562:	
ไม�ม่)	ซื่ึ�งจัะทยอยสิ�นิส่ดำระยะเวลาการให้ประโยชนิ์ภายในิปี	2568	(2562:	ปี	2567)

รายการเคล่�อนิไหวของสินิทรัพื่ย์	(หนิ่�สินิ)	ภาษ่ัเงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่	-	ส่ทธิุ	แสดำงไดำ้ดำังนิ่�

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท) (หนิ�วย:	พื่ันิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

หุ้น่�ส่ินภาษ่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญชุ่

ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อขาย (572,654) (599,579) - -

ต้นิท่นิในิการไดำ้มาซื่ึ�งสัญญา (28,039) (32,236) (22) (1,259)

อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ (27,454) (28,471) - -

สินิทรัพื่ย์ไม�ม่ตัวตนิ (33,798) (35,638) - -

สัญญาเช�า - - (3) -

รวม (661,945) (695,924) (25) (1,259)

ส่ินที่รัพัย์ (หุ้น่�ส่ิน) ภาษ่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญชุ่ - สุ่ที่ธุิ (471,549) (475,302) 8,520 2,791

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ณ วันที่่� 1 มกราคม (475,302) (537,188) 2,791 15,216

หนิ่�สินิภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่เพื่่�มขึ�นิจัากต้นิท่นิ
ในิการไดำ้มาซื่ึ�งสัญญา

- (51,820) - (2,556)

รายไดำ้	(ค�าใช้จั�าย)	ภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ท่�รับรู้												
เข้าส�วนิของกำาไรหรือขาดำท่นิ

4,411 119,364 5,729 (8,936)

ค�าใช้จั�ายภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ท่�รับรู้เข้า													
กำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิ

(177) (1,076) - (933)

หนิ่�สินิภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่เพื่่�มขึ�นิจัาก																								
การซื่่�อเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย

533 - - -

สินิทรัพื่ย์ภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ลดำลงจัาก																					
การจัำาหนิ�ายเงินิลงท่นิในิบริษััทย�อย

(1,014) (4,582) - -

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม (471,549) (475,302) 8,520 2,791
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33. กำาไรต้่อหุุ้้น
	 กำาไรต�อห่้นิขั�นิพื่่�นิฐานิคำานิวณโดำยหารกำาไรสำาหรับปีส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	(ไม�รวมกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิ)	ดำ้วยจัำานิวนิถูัวเฉัล่�ยถู�วงนิำ�าหนิักของห่้นิสามัญท่�ออกอยู�ในิระหว�างปี

	 กำาไรต�อห่้นิปรับลดำคำานิวณโดำยหารกำาไรสำาหรับปีส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	(ไม�รวมกำาไรขาดำท่นิเบ็ดำเสร็จัอ่�นิ)	ดำ้วยผู้ลรวมของจัำานิวนิถัูวเฉัล่�ยถู�วงนิำ�าหนิักของห่้นิสามัญท่�ออกอยู�ในิระหว�างปี	กับจัำานิวนิถัูวเฉัล่�ยถู�วงนิำ�าหนิักของ
ห่้นิสามัญท่�บริษััทฯอาจัต้องออกเพื่่�อแปลงห่้นิสามัญเท่ยบเท�าปรับลดำทั�งสิ�นิให้เป็นิห่้นิสามัญ	โดำยสมมติว�าไดำ้ม่การแปลงเป็นิห่้นิสามัญ		ณ	วันิต้นิปีหรือ	ณ	วันิออกห่้นิสามัญเท่ยบเท�า

	 กำาไรต�อห่้นิขั�นิพื่่�นิฐานิและกำาไรต�อห่้นิปรับลดำ	แสดำงการคำานิวณไดำ้ดำังนิ่�

ไม�ม่การคำานิวณจัำานิวนิห่้นิสามัญเท่ยบเท�าท่�บริษััทฯอาจัต้องออกสำาหรับ	OR1-W1,	ORI-WB,	ORI-WC	และ	ORI-WD	สำาหรับปีสิ�นิส่ดำวันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	เน่ิ�องจัากราคาการใช้สิทธุิสูงกว�ามูลค�าย่ติธุรรมของห่้นิสามัญ

รายการ

งบการเงินรวม

กำาไรสำาหรับปี จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนำ�าหนัก กำาไรต่อหุ้น

2563
(พันบาท)

2562
(พันบาท)

2563
(พันหุ้น)

2562
(พันหุ้น)

2563
(บาท)

2562
(บาท)

กำาไรต้่อหุุ้้นขั�นพั้�นฐาน

กำาไรส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ 2,661,894 3,027,133 2,452,862 2,449,998 1.08522 1.23557

ผลกระที่บของหุุ้้นส่ามัญเที่่ยบเที่่าปรับลดำ

ORI-WB	(หมายเหต่	27) - - - 1,319 - -

กำาไรต้่อหุุ้้นปรับลดำ

กำาไรท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิสามัญสมมติว�าม่การใช้สิทธุิ
ซื่่�อห่้นิสามัญจัากใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

2,661,894 3,027,133 2,452,862 2,451,317 1.08522 1.23490

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไรสำาหรับปี จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนำ�าหนัก กำาไรต่อหุ้น

2563
(พันบาท)

2562
(พันบาท)

2563
(พันหุ้น)

2562
(พันหุ้น)

2563
(บาท)

2562
(บาท)

กำาไรต้่อหุุ้้นขั�นพั้�นฐาน

กำาไรส�วนิท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ 2,677,873 3,024,955 2,452,862 2,449,998 1.09173 1.23468

ผลกระที่บของหุุ้้นส่ามัญเที่่ยบเที่่าปรับลดำ

ORI-WB	(หมายเหต่	27) - - - 1,319 - -

กำาไรต้่อหุุ้้นปรับลดำ

กำาไรท่�เป็นิของผูู้้ถู่อห่้นิสามัญสมมติว�าม่การใช้สิทธุิ
ซื่่�อห่้นิสามัญจัากใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

2,677,873 3,024,955 2,452,862 2,451,317 1.09173 1.23401
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34. การสู่ญเส่่ยการควบคุมในบริษัที่ย่อย
	 ในิระหว�างปีปัจัจัุบันิ	กล่�มบริษััทไดำ้สูญเส่ยการควบค่มในิบริษััทย�อย	ตามท่�ไดำ้กล�าวไว้ ในิหมายเหต่ประกอบงบการเงินิข้อ	1.2	โดำยมูลค�าของสินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิ	ณ	วันิท่�สูญเส่ยการควบค่มปรากฏิดัำงนิ่�

รายการ บริษัท ออริจิ�น ลาดพร้าว จำากัด บริษัท พาร์ค 
พิลลาร์ อาร์4 จำากัด รวม

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ 638 884 1,522

ลูกหนิ่�อ่�นิ - 7 7

ต้นิท่นิโครงการพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์ 427,787 470,615 898,402

เงินิจั�ายล�วงหนิ้า	-	ค�างานิก�อสร้าง 448 - 448

สินิทรัพื่ย์หม่นิเวียนิอ่�นิ - 2 2

อาคารและอ่ปกรณ์ 9,519 7,791 17,310

สินิทรัพื่ย์ภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ 71 943 1,014

สินิทรัพื่ย์ไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ 65 956 1,021

เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ (236,790) (8,411) (245,201)

เงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากกิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ (154,952) (156,500) (311,452)

หนิ่�สินิหม่นิเวียนิอ่�นิ (79) (62) (141)

เงินิกู้ย่มระยาวจัากธุนิาคาร (45,990) (318,997) (364,987)

สินิทรัพื่ย์	(หนิ่�สินิ)	ส่ทธุิก�อนิการตัดำรายการ
ระหว�างกันิและอ่�นิ	ๆ

717 (2,772) (2,055)

การตัดำรายการระหว�างกันิและอ่�นิ	ๆ (1,426) (506) (1,932)

หนิ่�สินิส่ทธุิ (709) (3,278) (3,987)

รายการ บริษัท ออริจิ�น ลาดพร้าว จำากัด บริษัท พาร์ค 
พิลลาร์ อาร์4 จำากัด รวม

จัำานิวนิเงินิท่�ไดำ้รับจัากการจัำาหนิ�ายเงินิ
ลงท่นิในิบริษััทย�อย

63,529 115,276 178,805

หัก:	เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำของ
บริษััทย�อย

(638) (884) (1,522)

กระแสเงินิสดำรับส่ทธุิจัากการจัำาหนิ�ายเงินิ
ลงท่นิในิบริษััทย�อย

62,891 114,392 177,283

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท)
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35.  ข้อมูลที่างการเงินจำาแนกต้ามส่่วนงาน
	 ข้อมูลส�วนิงานิดำำาเนิินิงานิท่�นิำาเสนิอน่ิ�สอดำคล้องกับรายงานิภายในิของบริษััทฯท่�ผูู้้ม่อำานิาจัตัดำสินิใจัสูงส่ดำดำ้านิ
การดำำาเนิินิงานิไดำ้รับและสอบทานิอย�างสมำ�าเสมอเพื่่�อใช้ ในิการตัดำสินิใจัในิการจััดำสรรทรัพื่ยากรให้กับส�วนิงานิและ
ประเมินิผู้ลการดำำาเนิินิงานิของส�วนิงานิ	

	 กล่�มบริษััทม่ธุ่รกิจัหลักในิส�วนิงานิดำำาเนิินิงานิท่�รายงานิเพื่ียงส�วนิงานิเดำ่ยว	ค่อ	การพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	และ
ดำำาเนิินิธุ่รกิจัในิเขตภูมิศาสตร์เดำ่ยว	ค่อ	ประเทศไทย บริษััทฯประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิของส�วนิงานิโดำยพื่่จัารณาจัาก
กำาไรหรือขาดำท่นิจัากการดำำาเนิินิงานิซึื่�งวัดำมูลค�าโดำยใช้เกณฑ์์เดำ่ยวกับท่�ใช้ ในิการวัดำกำาไรหรือขาดำท่นิจัากการดำำาเนิินิ
งานิในิงบการเงินิ	ดัำงนิั�นิ	รายไดำ้	กำาไรจัากการดำำาเนิินิงานิ	และสินิทรัพื่ย์ท่�แสดำงอยู�ในิงบการเงินิ	จัึงถู่อเป็นิการรายงานิ
ตามส�วนิงานิดำำาเนิินิงานิและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

	 ในิปี	2563	และ	2562	กล่�มบริษััทไม�ม่รายไดำ้จัากลูกค้ารายใดำท่�ม่มูลค�าเท�ากับหรือมากกว�าร้อยละ	10	ของราย
ไดำ้ของกิจัการ

36. กองทีุ่นส่ำารองเล่�ยงชุ่พั
	 กล่�มบริษััทและพื่นิักงานิของกล่�มบริษััทไดำ้ร�วมกันิจััดำตั�งกองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่ขึ�นิตามพื่ระราชบัญญัติกองท่นิ
สำารองเล่�ยงช่พื่	พื่.ศ.	2530	โดำยกล่�มบริษััทและพื่นิักงานิจัะจั�ายสมทบเข้ากองท่นิเป็นิรายเดำ่อนิในิอัตราร้อยละ	2	-	7	
ของเงินิเดำ่อนิ	กองท่นิสำารองเล่�ยงช่พื่นิ่�บริหารโดำยบริษััทหลักทรัพื่ย์จััดำการกองท่นิกสิกรไทย	จัำากัดำ	 และบริษััทหลัก
ทรัพื่ย์จััดำการกองท่นิ	ทิสโก้	จัำากัดำ	และจัะจั�ายให้แก�พื่นิักงานิเม่�อพื่นิักงานินิั�นิออกจัากงานิตามระเบ่ยบว�าดำ้วยกองท่นิ
ของกล่�มบริษััท	ในิระหว�างปี	2563	กล่�มบริษััทรับรู้เงินิสมทบดำังกล�าวเป็นิค�าใช้จั�ายจัำานิวนิเงินิ	11	ล้านิบาท	(2562:	
10	ล้านิบาท)	(เฉัพื่าะบริษััทฯ:	2	ล้านิบาท	2562:	4	ล้านิบาท)

37.  เงินปันผล

38. ภาระผูกพัันและหุ้น่�สิ่นท่ี่�อาจจะเกิดำข้�น
38.1 ภาระผูกพัันเก่�ยวกับรายจ่ายฝ้�ายทีุ่น
ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562	กล่�มบริษััทม่ภาระผูู้กพื่ันิเก่�ยวกับสัญญาก�อสร้างโครงการและรายจั�ายฝ่่าย
ท่นิ	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย (ล้าน
บาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท)

เงินิปันิผู้ลประจัำาปี	2561 ท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิเม่�อวันิท่�	25	เมษัายนิ	2562 735 0.30

เงินิปันิผู้ลระหว�างกาลสำาหรับปี	2562 ท่�ประชม่คณะกรรมการบริษัทัฯเม่�อวนัิท่�	14	สิงหาคม	2562 502 0.21

รวมเงินปันผลส่ำาหุ้รับปี 2562 1,237 0.51

เงินิปันิผู้ลประจัำาปี	2562 ท่�ประช่มสามัญผูู้้ถู่อห่้นิ		เม่�อวันิท่�	27	สิงหาคม	2563 711 0.29

เงินิปันิผู้ลระหว�างกาลสำาหรับปี	2563 ท่�ประชม่คณะกรรมการบริษัทัฯเม่�อวันิท่�	24	ธัุนิวาคม	2563 246 0.10

รวมเงินปันผลส่ำาหุ้รับปี 2563 957 0.39

(หนิ�วย:	ล้านิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สัญญาก�อสร้างโครงการ	 5,570 5,072 - 161

สัญญาก�อสร้างโรงแรม 56 148 - -

สัญญาจัะซื่่�อจัะขายท่�ดำินิ 3,577 3,915 - -
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ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	และ	2562	การร�วมค้าม่ภาระผูู้กพื่ันิเก่�ยวกับสัญญาก�อสร้างโครงการและรายจั�ายฝ่่าย
ท่นิ	สร่ปไดำ้ดัำงนิ่�

เพื่่�อดำำาเนิินิกิจัการโรงแรม	โดำยม่ระยะเวลา	20	ปี	นิับแต�วันิท่�โรงแรมเปิดำดำำาเนิินิการ	ภายใต้ข้อกำาหนิดำในิสัญญา	บริษััท
ย�อยและการร�วมค้าตกลงจัะจั�ายค�าธุรรมเนิ่ยมในิการบริหารค�าโฆษัณาและส�งเสริมการขายในิอัตราต�าง	ๆ 	ซึื่�งขึ�นิอยู�
กับจัำานิวนิรายไดำ้จัากการดำำาเนิินิกิจัการโรงแรม	และตกลงท่�จัะปฏิิบัติตามข้อกำาหนิดำและเงื�อนิไขตามท่�ระบ่ไว้ ในิสัญญา

38.5 การคำ�าประกัน
	 1)	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	บริษััทฯคำ�าประกันิวงเงินิกู้และวงเงินิสินิเช่�อให้แก�บริษััทย�อยในิวงเงินิ	2,416	ล้านิ
	 	 บาท	(2562:	2,599	ล้านิบาท)	และบริษััทย�อยคำ�าประกันิวงเงินิกู้และวงเงินิสินิเช่�อให้แก�บริษััทฯในิวงเงินิ	1,032	
	 	 ล้านิบาท	(2562:	546	ล้านิบาท)	

	 	 ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	บริษััทฯคำ�าประกันิวงเงินิกู้และวงเงินิสินิเช่�อให้แก�การร�วมค้าในิวงเงินิ	663	ล้านิ
	 	 บาท	(2562:	ไม�ม่)

	 2)	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	และ	2562	กล่�มบริษััทม่หนัิงส่อคำ�าประกันิซื่ึ�งออกโดำยธุนิาคารในินิามของกล่�ม
	 	 บริษััทเพื่่�อคำ�าประกันิดำังต�อไปนิ่�

	 3)	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	กล่�มบริษััทม่ตั�วสัญญาใช้เงินิท่�อาวัลโดำยธุนิาคารในินิามของกล่�มบริษััทเพื่่�อคำ�า
	 	 ประกันิการจั�ายชำาระซื่่�อท่�ดำินิ	609	ล้านิบาท	(2562:	526	ล้านิบาท)

38.3 ภาระผูกพัันเก่�ยวกับส่ัญญาเชุ่าระยะยาวท่ี่�ยังไม่ม่ผลบังคับใชุ้
	 ในิระหว�างปี	บริษััทย�อยแห�งหนึิ�งไดำ้เข้าทำาสัญญาเช�าท่�ดำินิกับบริษััทท่�ไม�เก่�ยวข้องกันิ	เพื่่�อใช้ท่�ดำินิดำังกล�าวเป็นิท่�ตั�ง
ของอาคารให้เช�า	สัญญาเช�าไดำ้กำาหนิดำเงื�อนิไขให้บริษััทย�อยทำาการก�อสร้างและพื่ัฒนิาโครงการให้แล้วเสร็จัภายในิ	4	
ปี	นัิบแต�วันิท่�จัดำทะเบ่ยนิสิทธุิการเช�าท่�ดำินิ	และม่ระยะเวลาการเช�าท่�ดำินิ	30	ปี	นัิบจัากวันิท่�ครบกำาหนิดำระยะเวลาพัื่ฒนิา
โครงการดำังกล�าว	ซึื่�งผูู้้ ให้เช�าจัะต้องจััดำเตรียมพื่่�นิท่�ให้พื่ร้อมใช้งานิ	โดำยบริษััทย�อยจัะสามารถูเข้าใช้พื่่�นิท่�ไดำ้เม่�อผูู้้เช�า
เดำิมย้ายออกทั�งหมดำ	ทั�งนิ่�คาดำว�าบริษััทย�อยจัะจัดำทะเบ่ยนิสิทธุิการเช�าในิวันิท่�	31	ม่นิาคม	2564	

38.4 ภาระผูกพัันเก่�ยวกับส่ัญญาใหุ้้บริการระยะยาว
บริษััทย�อย	3	แห�งและการร�วมค้า	4	แห�งไดำ้ทำาสัญญาบริหารจััดำการ	(Management	agreement)	กับบริษััทแห�งหนิึ�ง

38.2 ภาระผูกพัันเก่�ยวกับเงินลงทุี่นท่ี่�ยังไม่เรียกชุำาระ
	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	และ	2562	กล่�มบริษััทม่ภาระผูู้กพัื่นิเก่�ยวกับส�วนิของเงินิลงท่นิท่�ยังไม�เรียกชำาระ	ดัำงนิ่�

รายการ สกุลเงิน 2563 2562

สัญญาก�อสร้างโครงการ	 บาท 3,827 4,362

สัญญาก�อสร้างโรงแรม บาท 1,248 85

เหรียญสหรัฐ - 1

เยนิ 7 10

(หนิ�วย:	ล้านิ)

(หนิ�วย:	พื่ันิบาท) (หนิ�วย:	ล้านิบาท)

เงินลงทุนใน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

บริษััทย�อย - - 235,560 446,599

การร�วมค้า 585,115 344,676 159,666 74,837

รวม 585,115 344,676 395,226 521,436

รายการ

งบการเงินรวม

2563 2562

ความเส่ยหายท่�อาจัจัะเกิดำขึ�นิจัากการก�อสร้าง 10 25

การจััดำทำาสาธุารณูปโภค 844 518

การจั�ายชำาระเงินิให้กับเจั้าหนิ่� 1 -

รวม 855 543
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

39. ลำาดัำบชุั�นของมูลค่ายุต้ิธุรรม
	 ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	และ	2562	กล่�มบริษััทม่สินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิท่�วัดำมูลค�าดำ้วยมูลค�าย่ติธุรรมหรือเปิดำ
เผู้ยมูลค�าย่ติธุรรม	โดำยแยกแสดำงตามลำาดำับชั�นิของมูลค�าย่ติธุรรม	ดำังนิ่�

40.  เครื�องมือที่างการเงิน
40.1 วัต้ถูุประส่งค์และนโยบายการบริหุ้ารความเส่่�ยงที่างการเงิน
	 เครื�องม่อทางการเงินิท่�สำาคัญของกล่�มบริษััท	ประกอบดำ้วย	เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ	ลูกหนิ่�อ่�นิ	เงินิให้
กู้ย่ม	เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ	หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า	เงินิกู้ย่ม	และห่้นิกู้ระยะยาว	กล่�มบริษััทม่ความเส่�ยงทางการ
เงินิท่�เก่�ยวข้องกับเครื�องม่อทางการเงินิดัำงกล�าว	และม่นิโยบายการบริหารความเส่�ยง	ดำังนิ่�

ความเส่่�ยงดำ้านเครดำิต้
	 กล่�มบริษััทม่ความเส่�ยงดำ้านิเครดิำตท่�เก่�ยวเน่ิ�องกับลูกหนิ่�อ่�นิ	และเงินิให้กู้ย่ม	ฝ่่ายบริหารควบค่มความเส่�ยงนิ่�โดำย
การกำาหนิดำให้ม่นิโยบายและวิธุ่การในิการควบค่มสินิเช่�อท่�เหมาะสม	ดำังนิั�นิกล่�มบริษััทจัึงไม�คาดำว�าจัะไดำ้รับความเส่ย
หายท่�เป็นิสาระสำาคัญจัากการให้สินิเช่�อ	 จัำานิวนิเงินิสูงส่ดำท่�กล่�มบริษััทอาจัต้องสูญเส่ยจัากการให้สินิเช่�อค่อมูลค�า
ตามบัญช่ของเงินิให้กู้ย่มและลูกหนิ่�อ่�นิท่�แสดำงอยู�ในิงบแสดำงฐานิะการเงินิ

ความเส่่�ยงจากอัต้ราดำอกเบ่�ย
	 กล่�มบริษััทม่ความเส่�ยงจัากอัตราดำอกเบ่�ยท่�สำาคัญอันิเก่�ยวเน่ิ�องกับ	 เงินิให้กู้ย่ม	 เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่ม
ระยะสั�นิจัากธุนิาคาร	ตั�วแลกเงินิ	หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า	เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร	และห่้นิกู้ระยะยาว	สินิทรัพื่ย์
และหนิ่�สินิทางการเงินิส�วนิใหญ�ม่อัตราดำอกเบ่�ยท่�ปรับขึ�นิลงตามอัตราตลาดำ	หรือม่อัตราดำอกเบ่�ยคงท่�ซึื่�งใกล้เค่ยง
กับอัตราตลาดำในิปัจัจัุบันิ	

	 กล่�มบริษััทบริหารความเส่�ยงจัากอัตราดำอกเบ่�ยโดำยการจััดำหาเงินิกู้ย่มท่�ม่ทั�งอัตราดำอกเบ่�ยคงท่�และอัตรา
ดำอกเบ่�ยผู้ันิแปรในิสัดำส�วนิท่�ใกล้เค่ยงกันิ	

	 ณ	วันิท่�	31	ธัุนิวาคม	2563	และ	2562	สินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิทางการเงินิท่�สำาคัญสามารถูจััดำตามประเภทอัตรา
ดำอกเบ่�ย	 และสำาหรับสินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิทางการเงินิท่�ม่อัตราดำอกเบ่�ยคงท่�สามารถูแยกตามวันิท่�ครบกำาหนิดำ	หรือ
วันิท่�ม่การกำาหนิดำอัตราดำอกเบ่�ยใหม�	(หากวันิท่�ม่การกำาหนิดำอัตราดำอกเบ่�ยใหม�ถูึงก�อนิ)	ไดำ้ดำังนิ่�

(หนิ�วย:	ล้านิบาท)

(หนิ�วย:	ล้านิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

ส่ินที่รัพัย์ที่่�วัดำดำ้วยมูลค่ายุต้ิธุรรม

สินิทรัพื่ย์ทางการเงินิไม�หม่นิเวียนิอ่�นิ - - 8  8  - - - -

ส่ินที่รัพัย์ที่่�เปิดำเผยมูลค่ายุต้ิธุรรม

อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ -  469   97  566 - 403 91 494

หุ้น่�ส่ินที่่�เปิดำเผยมูลค่ายุต้ิธุรรม 

ห่้นิกู้ระยะยาว - 6,610		 - 6,610		 - 7,630		 - 7,630		

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

ส่ินที่รัพัย์ที่่�เปิดำเผยมูลค่ายุต้ิธุรรม

อสังหาริมทรัพื่ย์เพื่่�อการลงท่นิ - 53  - 53 - 42  - 42  

หุ้น่�ส่ินที่่�เปิดำเผยมูลค่ายุต้ิธุรรม 

ห่้นิกู้ระยะยาว - 6,610		 - 6,610 - 7,630		 - 7,630		
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(หนิ�วย:	ล้านิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี�ยคงที่
อัตราดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลงตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี�ย รวม
อัตราดอกเบี�ยที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี

2563 2562 2562 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ส่ินที่รัพัย์ที่างการเงิน

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ - - - - 797 1,320		 11 10  808 1,330		 หมายเหต่	8

ลูกหนิ่�อ่�นิ - - - - - - 314 530  314 530  	-

เงินิให้กู้ย่มระยะสั�นิแก�กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 76 308  - - - - - - 76 308  หมายเหต่	7

เงินิฝ่ากธุนิาคารท่�ติดำภาระคำ�าประกันิ - - - - 47 28 - - 47 28 หมายเหต่	8

76 308  - - 844 1,348  325 540 1,245 2,196  

หุ้น่�ส่ินที่างการเงิน

เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่ม
ระยะสั�นิจัากธุนิาคาร

578 1,374	 - - 15 15 - - 593 1,389 หมายเหต่	20

ตั�วแลกเงินิ 951 348 - - - - - - 951 348  หมายเหต่	21

เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ - - - - - - 2,874 2,574		 2,874 2,574		 -

เงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากกิจัการ
และบ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิ

3 3  - - - - - - 3 3 หมายเหต่	7

เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร - - - - 8,077 6,772		 - - 8,077 6,772 หมายเหต่	23

ห่้นิกู้ระยะยาว 2,323 1,999		 4,215 5,543		 - - - - 6,538 7,542		 หมายเหต่	24

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า 19 - 437 - - - - - 456 - หมายเหต่	4

3,874 3,724 4,652 5,543  8,092 6,787 2,874 2,574  19,492 18,628
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

(หนิ�วย:	ล้านิบาท)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี�ยคงที่
อัตราดอกเบี�ย

ปรับข้�นลงตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี�ย รวม
อัตราดอกเบี�ยที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี

2563 2562 2562 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ส่ินที่รัพัย์ที่างการเงิน

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ - - - - 212 124  8 6      220 130  หมายเหต่	8

ลูกหนิ่�อ่�นิ - - - - - - 1,120 866  1,120 866  -

เงินิให้กู้ย่มระยะสั�นิแก�กิจัการท่�เก่�ยวข้องกันิ 241 8,809		 - - - - - - 241 8,809		 หมายเหต่	7

เงินิฝ่ากธุนิาคารท่�ติดำภาระคำ�าประกันิ 11,073 - - - - - - - 11,073 - หมายเหต่	7

11,314 8,809  - - 211 124 1,128 872 12,654 9,805  

หุ้น่�ส่ินที่างการเงิน

เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่ม
ระยะสั�นิจัากธุนิาคาร

500 746  - - - - - - 500 746  หมายเหต่	20

ตั�วแลกเงินิ 951 348 - - - - - - 951 348  หมายเหต่	21

เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ - - - - - - 595 770  595 770  -

เงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากกิจัการ
และบ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิ

810 371 - - - - - - 810 371 หมายเหต่	7

เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร - - - - 530 140  - - 530 140  หมายเหต่	23

ห่้นิกู้ระยะยาว 2,323 1,999		 4,215 5,543		 - - - - 6,538 7,542		 หมายเหต่	24

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า 1 - - - - - - - 1 - หมายเหต่	4

4,585 3,464  4,215 5,543  530 140 595 770 9,925 9,917
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 ผู้ลกระทบต�อกำาไรก�อนิภาษ่ัของกล่�มบริษััทจัากการเปล่�ยนิแปลงท่�อาจัเกิดำขึ�นิอย�างสมเหต่สมผู้ลของอัตราดำอกเบ่�ยของเงินิกู้ย่มท่�ม่อัตราดำอกเบ่�ยท่�ปรับขึ�นิลงตามอัตราตลาดำ	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	แสดำงไดำ้ดำังนิ่�

ความเส่่�ยงดำ้านส่ภาพัคล่อง 
	 กล่�มบริษััทม่การติดำตามความเส่�ยงจัากการขาดำสภาพื่คล�องโดำยการใช้เงินิเบิกเกินิบัญช่	เงินิกู้ย่มจัากกิจัการและบ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิ	เงินิกู้ย่มจัากธุนิาคารและสัญญาเช�า	กล่�มบริษััทไดำ้ประเมินิการกระจัุกตัวของความเส่�ยงท่�เก่�ยวข้อง
กับการกู้ย่มเงินิเพื่่�อนิำาไปชำาระหนิ่�สินิเดำิมและไดำ้ข้อสร่ปว�าความเส่�ยงดำังกล�าวอยู�ในิระดำับตำ�า

	 รายละเอ่ยดำการครบกำาหนิดำชำาระของหนิ่�สินิทางการเงินิท่�ไม�ใช�ตราสารอนิ่พัื่นิธุ์และเครื�องม่อทางการเงินิท่�เป็นิตราสารอนิ่พัื่นิธุ์ของกล่�มบริษััท	ณ	วันิท่�	 31	ธุันิวาคม	2563	ซื่ึ�งพื่่จัารณาจัากกระแสเงินิสดำตามสัญญาท่�ยังไม�คิดำลดำเป็นิ
มูลค�าปัจัจัุบันิ	สามารถูแสดำงไดำ้ดำังนิ่�

สกุลเงิน เพิ่มข้�น / ลดลง
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อกำาไร
ก่อนภาษี
(พันบาท)

บาท

+1.00 21,601

-1.00 (21,601)

(หนิ�วย:	ล้านิบาท) (หนิ�วย:	ล้านิบาท)

รายการ

งบการเงินรวม

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการที่่�ไม่ใชุ่ต้ราส่ารอนุพัันธุ์

เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากธุนิาคาร - 595,798 - - 595,798

ตั�วแลกเงินิ - 961,000 - - 961,000

เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ - 2,837,564 - - 2,837,564

เงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากกิจัการและบ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิ 2,976 - - - 2,976

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า - 25,200 190,142 1,363,465 1,578,807

เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร - 5,468,745 2,487,861 416,534 8,373,140

ห่้นิกู้ระยะยาว - 2,596,891 4,359,124 - 6,956,015

รวมรายการที่่�ไม่ใชุ่ต้ราส่ารอนุพัันธุ์ 2,976 12,485,198 7,037,127 1,779,999 21,305,300

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการที่่�ไม่ใชุ่ต้ราส่ารอนุพัันธุ์

เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากธุนิาคาร - 502,278 - - 502,278

ตั�วแลกเงินิ - 961,000 - - 961,000

เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ - 559,873 - - 559,873

เงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากกิจัการและบ่คคลท่�เก่�ยวข้องกันิ 810,760 - - - 810,760

หนิ่�สินิตามสัญญาเช�า - 803 - - 803

เงินิกู้ย่มระยะยาวจัากธุนิาคาร - 533,155 - - 533,155

ห่้นิกู้ระยะยาว - 2,596,891 4,359,124 - 6,956,015

รวมรายการที่่�ไม่ใชุ่ต้ราส่ารอนุพัันธุ์ 810,760 5,154,000 4,359,124 - 10,323,884
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

40.2 มูลค่ายุติ้ธุรรมของเครื�องมือที่างการเงิน
	 เน่ิ�องจัากเครื�องม่อทางการเงินิส�วนิใหญ�ของกล่�มบริษััทจััดำอยู�ในิประเภทระยะสั�นิหรือม่อัตราดำอกเบ่�ยใกล้เค่ยง
กับอัตราดำอกเบ่�ยในิตลาดำ	กล่�มบริษััทจัึงประมาณมูลค�าย่ติธุรรมของเครื�องม่อทางการเงินิใกล้เค่ยงกับมูลค�าตาม
บัญช่ท่�แสดำงในิงบแสดำงฐานิะการเงินิ	
 
	 กล่�มบริษััทม่วิธุ่การและสมมติฐานิท่�ใช้ ในิการประมาณมูลค�าย่ติธุรรมของเครื�องม่อทางการเงินิ	ดัำงนิ่�
	 1)	 สินิทรัพื่ย์และหนิ่�สินิทางการเงินิท่�จัะครบกำาหนิดำในิระยะเวลาอันิสั�นิ	ไดำ้แก�	เงินิสดำและรายการเท่ยบเท�าเงินิสดำ	
	 	 ลูกหนิ่�อ่�นิ	เงินิให้กู้ย่ม	เงินิเบิกเกินิบัญช่และเงินิกู้ย่มระยะสั�นิธุนิาคาร	ตั�วแลกเงินิ	เจั้าหนิ่�การค้าและเจั้าหนิ่�อ่�นิ
	 	 	และเงินิกู้ย่มระยะยาวท่�ถูึงกำาหนิดำชำาระภายในิหนิึ�งปีแสดำงมูลค�าย่ติธุรรมโดำยประมาณตามมูลค�าตามบัญช่
	 	 ท่�แสดำงในิงบแสดำงฐานิะการเงินิ

	 2)	 เงินิกู้ย่มระยะยาวท่�จั�ายดำอกเบ่�ยในิอัตราใกล้เค่ยงกับอัตราดำอกเบ่�ยในิตลาดำ	 แสดำงมูลค�าย่ติธุรรมโดำย
	 	 ประมาณตามมูลค�าตามบัญช่ท่�แสดำงในิงบแสดำงฐานิะการเงินิ	

	 3)	 ห่้นิกู้ระยะยาวแสดำงมูลค�าย่ติธุรรมตามราคาตลาดำของสมาคมตลาดำตราสารหนิ่�ไทย	โดำยใช้ราคาปิดำ	ณ	วันิ
	 	 ท่�รายงานิ	โดำยม่มูลค�าตามบัญช่	ณ	วันิท่�	31	ธุันิวาคม	2563	เป็นิจัำานิวนิเงินิ	6,555	ล้านิบาท	(2562:	7,565	
	 	 ล้านิบาท)	และม่มูลค�าย่ติธุรรมเป็นิจัำานิวนิเงินิ	6,610	ล้านิบาท	(2562:	7,630	ล้านิบาท)
	 	 ในิระหว�างปีปัจัจัุบันิ	ไม�ม่การโอนิรายการระหว�างลำาดำับชั�นิของมูลค�าย่ติธุรรม

41.  การบริหุ้ารจัดำการทุี่น 
	 วัตถู่ประสงค์ในิการบริหารจััดำการท่นิท่�สำาคัญของกล่�มบริษััท	 ค่อ	 การจััดำให้ม่ซื่ึ�งโครงสร้างท่นิท่�เหมาะสมเพื่่�อ
สนิับสนิ่นิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของกล่�มบริษััทและเสริมสร้างมูลค�าการถู่อห่้นิให้กับผูู้้ถู่อห่้นิ

	 กล่�มบริษััทบริหารโครงสร้างท่นิโดำยพื่่จัารณาจัากอัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อท่นิ	(Interest	Bearing	
Debt-to-Equity	Ratio)	เพื่่�อให้สอดำคล้องกับเงื�อนิไขในิสัญญาเงินิกู้ย่มระยะสั�นิจัากธุนิาคาร	เงินิกู้ย่มระยะยาวจัาก
ธุนิาคารและการออกห่้นิกู้ตามท่�กล�าวไว้ ในิหมายเหต่	20		23	และ	24

	 ในิการคำานิวณอัตราส�วนิทางการเงินิดำังกล�าว	ท่นิของกล่�มบริษััทประกอบดำ้วยส�วนิของผูู้้ถู่อห่้นิหนิ่�สินิของกล่�ม
บริษััทประกอบดำ้วยหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ย

	 ณ	 วันิท่� 	 31	 ธุันิวาคม	 2563	 กล่�มบริษััทม่อัตราส�วนิหนิ่�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยต�อท่นิเท�ากับ	 1.35:1																												
(2562:	1.47:1)	(เฉัพื่าะบริษััทฯ:	0.88:1	2562:	1.03:1)

42.  เหุ้ตุ้การณ์ภายหุ้ลังรอบระยะเวลารายงาน
42.1 เมื�อวันท่ี่� 26 พัฤศจิกายน 2563 ท่ี่�ประชุุมคณะกรรมการบริษัที่ของบริษัที่ วัน ออริจิ�น จำากัดำ	ซื่ึ�งเป็นิบริษััท
ย�อยของบริษััทฯ	ม่มติอนิ่มัติให้เข้าร�วมท่นิในิบริษััท	ออริจัิ�นิ	เจัดำับเบิ�ลยูดำ่	อินิดำัสเทรียล	แอสเซื่ท	จัำากัดำ	ร�วมกับบริษััท
ท่�ไม�เก่�ยวข้องกันิแห�งหนิึ�ง	ในิอัตราส�วนิร้อยละ	50	ของจัำานิวนิห่้นิสามัญทั�งหมดำ	โดำยไดำ้ลงนิามในิสัญญาแล้วเสร็จัเม่�อ
วันิท่�	13	มกราคม	2564	และดำำาเนิินิการจััดำตั�งบริษััท	ออริจัิ�นิ	เจัดำับเบิ�ลยูดำ่	อินิดำัสเทรียล	แอสเซื่ท	จัำากัดำ	แล้วเสร็จัในิ
วันิท่�	21	มกราคม	2564

42.2 กลุ่มบริษัที่จัดำต้ั�งบริษัที่ย่อยแหุ้่งใหุ้ม่จำานวน 1 บริษัที่ในประเที่ศไที่ย	 เพื่่�อประกอบธุ่รกิจัรับซื่่�อหรือรับโอนิ	
ตลอดำจันิการบริหารหรือจัำาหนิ�ายจั�ายโอนิสินิทรัพื่ย์ดำ้อยค่ณภาพื่	 (NPLs)	 และสินิทรัพื่ย์รอการขาย	 (NPAs)	ตาม
มติท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ	โดำยม่รายละเอ่ยดำดัำงต�อไปนิ่�

42.3 เมื�อวันท่ี่� 20 มกราคม 2564 ท่ี่�ประชุุมคณะกรรมการบริษัที่ฯ	ม่มติอนิ่มัติการจัำาหนิ�ายห่้นิสามัญของบริษััทย�อย
	2	แห�ง	ดำังนิ่�

	 1)	 ร้อยละ	49	ของจัำานิวนิห่้นิสามัญทั�งหมดำในิบริษััท	ออริจัิ�นิ	ส่ขุมวิท	สายลวดำ	จัำากัดำ	ซื่ึ�งเป็นิบริษััทย�อยของ
	 	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ	(บริษััทย�อย)	ให้แก�บริษััทท่�ไม�เก่�ยวข้องกันิแห�งหนิึ�ง	และบริษััท	ออริจัิ�นิ	
	 	 คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ	ไดำ้ลงนิามในิสัญญาแล้วเสร็จัเม่�อวันิท่�	29	มกราคม	2564	

	 2)	 ร้อยละ	49	ของจัำานิวนิห่้นิสามัญทั�งหมดำในิบริษััท	ออริจัิ�นิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ	ซื่ึ�งเป็นิบริษััทย�อยของบริษััท	
	 	 ออริจัิ�นิ	 คอนิโดำมิเนิ่ยม	 จัำากัดำ	 (บริษััทย�อย)	 ให้แก�บริษััทท่� ไม�เก่�ยวข้องกันิแห�งหนิึ�ง	 และบริษััท	 ออริจัิ�นิ	
	 	 คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ	ไดำ้ลงนิามในิสัญญาแล้วเสร็จัเม่�อวันิท่�	29	มกราคม	2564	

42.4 เมื�อวันท่ี่� 1 ม่นาคม 2564 ท่ี่�ประชุุมคณะกรรมการของบริษัที่ฯ	ไดำ้ม่มติอนิ่มัติการจั�ายเงินิปันิผู้ลในิรูปเงินิสดำ
ให้แก�ผูู้้ถู่อห่้นิอัตราห่้นิละ	0.39	บาท	รวมเป็นิจัำานิวนิเงินิ	957	ล้านิบาท	โดำยเงินิปันิผู้ลนิ่�จัะจั�ายและบันิทึกบัญช่ภาย
หลังจัากไดำ้รับการอนิ่มัติจัากท่�ประช่มสามัญประจัำาปีผูู้้ถู่อห่้นิของบริษััทฯ	ซื่ึ�งจัะจััดำขึ�นิในิวันิท่�	29	เมษัายนิ	2564

บริษัทผู้ลงทุน บริษัทย่อย ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

(ร้อยละ)
วันที่จดทะเบียน

จัดตั�งบริษัท

บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�		
จัำากัดำ	(มหาชนิ)

บริษััท	บริหารสินิทรัพื่ย์																						
พื่รอมมิเนินิท์	จัำากัดำ

25 6.25 100 10	ก่มภาพื่ันิธุ์	2564

43. การอนุมัต้ิงบการเงิน
	 งบการเงินินิ่�ไดำ้รับการอนิ่มัติให้ออกโดำยคณะกรรมการบริษััทฯเม่�อวันิท่�	1	ม่นิาคม	2564
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

	 บริษััทฯ	ไดำ้สอบทานิข้อมูลในิแบบแสดำงรายการข้อมูลประจัำาปี/รายงานิประจัำาปีฉับับนิ่�แล้ว	ดำ้วยความระมัดำระวัง	บริษััทฯ	ขอรับรองว�า	ข้อมูลดำังกล�าวถููกต้องครบถู้วนิ	ไม�เป็นิเท็จั	ไม�ทำาให้ผูู้้อ่�นิสำาคัญผู้ิดำ	หรือไม�ขาดำข้อมูลท่�ควรต้องแจั้ง
ในิสาระสำาคัญ	นิอกจัากนิ่�บริษััทฯ	ขอรับรองว�า	

	 1.	งบการเงินิและข้อมูลทางการเงินิท่�สร่ปมาในิแบบแสดำงรายการข้อมูลประจัำาปี/รายงานิประจัำาปี	ไดำ้แสดำงข้อมูลอย�างถููกต้องครบถู้วนิในิสาระสำาคัญเก่�ยวกับฐานิะการเงินิ	ผู้ลการดำำาเนิินิงานิ	และกระแสเงินิสดำของบริษััท	และบริษััทย�อยแล้ว
 
	 2.	บริษััทฯ	ไดำ้จััดำให้ม่ระบบการเปิดำเผู้ยข้อมูลท่�ดำ่	เพื่่�อให้แนิ�ใจัว�าบริษััทฯ	ไดำ้เปิดำเผู้ยข้อมูลในิส�วนิท่�เป็นิสาระสำาคัญทั�งของบริษััท	และบริษััทย�อยอย�างถููกต้องครบถู้วนิแล้ว	รวมทั�งควบค่มดำูแลให้ม่การปฏิิบัติตามระบบดำังกล�าว	

	 3.	บริษััทฯ	ไดำ้จััดำให้ม่ระบบการควบค่มภายในิท่�ดำ่	และควบค่มดำูแลให้ม่การปฏิิบัติตามระบบดำังกล�าว	และบริษััทฯ	ไดำ้แจั้งข้อมูลการประเมินิระบบการควบค่มภายในิ	ณ	วันิท่�	24	ธัุนิวาคม	2563	ต�อผูู้้สอบบัญช่และกรรมการตรวจัสอบของ
	 บริษััทฯ	แล้ว	ซื่ึ�งครอบคล่มถูึงข้อบกพื่ร�องและการเปล่�ยนิแปลงท่�สำาคัญของระบบการควบค่มภายในิ	รวมทั�งการกระทำาท่�มิชอบท่�อาจัม่ผู้ลกระทบต�อการจััดำทำารายงานิทางการเงินิของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	

		 ในิการนิ่�	เพื่่�อเป็นิหลักฐานิว�าเอกสารทั�งหมดำเป็นิเอกสารช่ดำเดำ่ยวกันิกับท่�บริษััทฯ	ไดำ้รับรองความถููกต้องแล้ว	บริษััทฯ	ไดำ้มอบหมายให้	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว	หรือ	นิางสาววาริศา	วาระแก�นิทราย	เป็นิผูู้้ลงลายม่อช่�อกำากับเอกสาร
นิ่�ไว้ท่กหนิ้าดำ้วย	หากเอกสารใดำไม�ม่ลายม่อช่�อของ	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว	หรือ	นิางสาววาริศา	วาระแก�นิทราย	กำากับไว้	บริษััทฯ	จัะถู่อว�าไม�ใช�ข้อมูลท่�บริษััทฯ	ไดำ้รับรองความถููกต้องของข้อมูลแล้วดัำงกล�าวข้างต้นิ

13 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

นางอารดำา จรูญเอก
กรรมการ

กรรมการผูู้้ม่อำานิาจัลงนิาม

ผู้รับมอบอำานาจ

นายนิวัติ้ ลมุนพัันธุ์
กรรมการ

กรรมการผูู้้ม่อำานิาจัลงนิาม

นางส่าวกนกไพัลิน วิไลแก้ว
กรรมการบริหาร

ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายการเงินิ	

นางส่าววาริศา วาระแก่นที่ราย
เลขานิ่การบริษััท
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 1 – รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการผู้ บริหุ้าร ผู้ม่อำานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัที่ฯ
เอกส่ารแนบ 1.1 – รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการ	ผูู้้บริหาร	ท่�ปรึกษัา	ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่ม	ผูู้้ท่�ไดำ้รับมอบหมายให้รับผู้ิดำชอบสูงส่ดำในิสายงานิบัญช่และการเงินิ	ผูู้้ท่�ไดำ้รับมอบหมายให้รับผู้ิดำชอบโดำยตรงในิการควบค่มดำูแลการทำาบัญช่และ
เลขานิ่การบริษััท	

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
6	ก่มภาพื่ันิธุ์	2557

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
ประธุานิกรรมการ	/	กรรมการอิสระ	/	กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 1,086,354	ห่้นิ		(ร้อยละ	0.044)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความสั่มพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

คุณวุฒิที่างการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	บริหารธุ่รกิจัมหาบัณฑิ์ต	จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 ปริญญาตรี	คณะพื่าณิชยศาสตร์และการบัญช่	จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 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

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
	 •	 DAP	ร่�นิท่��	SCC/2004	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
	 •	 DCP	ร่�นิท่��	122/2009	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2562	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการอิสระ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2564	–	ปัจัจัุบันิ		 กรรมการกำากับดำูแลบรรษััทภิบาล	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2563	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	 อิสระ	และกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	เอสซื่่จัี	เซื่รามิกส์	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	 อิสระ	และกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	แม็คกร่๊ป	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	บริษััท	แม็คกร่๊ป	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2556	–	ปัจัจัุบันิ	 ท่�ปรึกษัาสำานัิกผูู้้ช�วยผูู้้จััดำการใหญ�การเงินิและการลงท่นิ	บริษััท	ปูนิซื่่เมนิต์ ไทย	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2556	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการตรวจัสอบ	และกรรมการอิสระ	บริษััท	ซื่ิงเกอร์ประเทศไทย	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2556	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการบริษััท	ซิื่งเกอร์ล่สซื่ิ�ง	(ประเทศไทย)	จัำากัดำ
2558	–	2559		 กรรมการอิสระบริษััท	นิกสกู๊ต	แอร์ ไลนิ์
2548	–	2555		 กรรมการผูู้้จััดำการบริษััท	เอสซื่่จัี	แอคเค้านิ์ติ�ง	เซื่อร์วิสเซื่ส	จัำากัดำ

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 3	บริษััท
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 ไม�ม่

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

*	ต�อวาระครั�งท่�	1	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2559	วันิท่�	5	เมษัายนิ	2559
*	ต�อวาระครั�งท่�	2	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2562	วันิท่�	25	เมษัายนิ	2562

นายลักษณะน้อย   พ่่งรัศมี
(อายุ 69 ปี)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
6	ก่มภาพื่ันิธุ์	2557

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
ประธุานิกรรมการตรวจัสอบ	/	กรรมการอิสระ	/	กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 820,088		ห่้นิ	(ร้อยละ	0.033)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความสั่มพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

คุณวุฒิที่างการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท		MS	in	Computer	and	Information	Sciences,	Syracuse	University,	USA.
	 •	 ปริญญาตรี	คณะพื่าณิชยศาสตร์และการบัญช่	จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
	 •	 DAP	ร่�นิท่�	28/2004	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
	 •	 SFE	ร่�นิท่�	17/2013	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
	 •	 HMS	ร่�นิท่�	2/2013	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการอิสระ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2556	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	เน็ิตเบย์	จัำากัดำ
2555	–	ปัจัจัุบันิ		 ประธุานิกรรมการ	บริษััท	เธุ่ยรส่รัตนิ์	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2551	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการ	บริษััท	ซื่่โอแอล	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2551	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	 อิสระ	และกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	ซื่่โอแอล	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2551	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการบริหาร	บริษััท	อินิเทอร์เน็ิตประเทศไทย	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2549	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการสรรหาและกำาหนิดำค�าตอบแทนิ	บริษััท	อินิเทอร์เน็ิตประเทศไทย	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2542	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	อินิเทอร์เน็ิตประเทศไทย	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2551	–	2555	 ประธุานิกรรมการ	บริษััท	กร่งไทยธุ่รกิจับริการ	จัำากัดำ
2551	–	2555		 กรรมการ	บริษััท	เทรดำสยาม	จัำากัดำ
2547	–	2551		 กรรมการผูู้้จััดำการ	บริษััท	กร่งไทยแอกซื่�าประกันิช่วิต	จัำากัดำ	(มหาชนิ)

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 3	บริษััท
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 1	บริษััท

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

*	ต�อวาระครั�งท่�	1	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2559	วันิท่�	5	เมษัายนิ	2559
*	ต�อวาระครั�งท่�	2	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2562	วันิท่�	25	เมษัายนิ	2562

นายสหัส   ตรีทิพยบุตร
(อายุ 74 ปี)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
6	ก่มภาพื่ันิธุ์	2557

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
กรรมการตรวจัสอบ	/	กรรมการอิสระ	/	ประธุานิกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 4,857	ห่้นิ	(ร้อยละ	0.000)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความสั่มพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

คุณวุฒิที่างการศึกษา
	 •	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑ์ิต	ทอ.	โรงเรียนินิายเรืออากาศ	
	 •	 วิทยาลัยการทัพื่อากาศ	ร่�นิท่�	28
	 •	 หลักสูตรการป้องกันิราชอาณาจัักร	ร่�นิท่�	42

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
	 •	 DAP	ร่�นิท่�	26/2004	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
	 •	 DCP	ร่�นิท่�	122/2009	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
	 •	 หลักสูตรการกำากับดำูแลกิจัการสำาหรับกรรมการและผูู้้บริหารระดำับสูงของ	รัฐวิสาหกิจัและองค์การมหาชนิ	ร่�นิท่�	5	
	 	 สถูาบันิพื่ัฒนิากรรมการและผูู้้บริหาร	ระดำับสูงภาครัฐ

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการอิสระ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2552	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการอิสระ	บริษััท	สาล่�	อ่ตสาหกรรม	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	ปัจัจัุบันิ		 ประธุานิกรรมการบริษััท	บริษััท	สาล่�	อ่ตสาหกรรม	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	สาล่�	อ่ตสาหกรรม	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2552	–	2558	 ประธุานิกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	สาล่�	อ่ตสาหกรรม	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	 อิสระ	และกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	บูรพื่าเทคนิิคอลเอ็นิจัิเนิ่ยริ�ง	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	บริษััท	บูรพื่าเทคนิิคอลเอ็นิจัิเนิ่ยริ�ง	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2555	–	2556	 รองประธุานิกรรมการ	บริษััท	วิทย่การบินิแห�ง	ประเทศไทย	จัำากัดำ
2555	–	2556	 ประธุานิกรรมการบริหารความเส่�ยง	บริษััท	วิทย่การบินิแห�ง	ประเทศไทย	จัำากัดำ
2552		 	 รองผูู้้บัญชาการทหารสูงส่ดำกองบัญชาการกองทัพื่ไทย
2552	-	2554		 กรรมการตรวจัสอบ	และกรรมการพื่่จัารณาค�าตอบแทนิบริษััท	ท�าอากาศยานิไทย	จัำากัดำ	(มหาชนิ)

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 2	บริษััท
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 ไม�ม่

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

*	ต�อวาระครั�งท่�	1	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2559	วันิท่�	5	เมษัายนิ	2559
*	ต�อวาระครั�งท่�	2	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2562	วันิท่�	25	เมษัายนิ	2562

พลอากาศเอกบุรีรัตน์   รัตนวานิช
(อายุ 73 ปี)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
18	มิถู่นิายนิ	2559

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจัสอบ	/	กรรมการ	

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 ไม�ม่
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความสั่มพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

คุณวุฒิที่างการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	นิิติศาสตรมหาบัณฑ์ิต	(กฎหมายภาษั่)	มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์
	 •	 ปริญญาตรี	นิิติศาสตรบัณฑ์ิต	มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร	์
	 •	 ประกาศนิ่ยบัตรบัณฑ์ิตทางกฎหมายธุ่รกิจั	มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
	 •	 DCP	ร่�นิท่�	162/2012	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
	 •	 Director	Diploma	Program	ร่�นิท่�	36/2013	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2561	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการอิสระ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2561	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2564	–	ปัจัจัุบันิ		 ประธุานิกรรมการกำากับดำูแลบรรษััทภิบาล	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2562	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	วันิ	ลอว์	ออฟัฟัิศ	จัำากัดำ
2562	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	วันิ	ลอว์	คลับ	จัำากัดำ
2561	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	ช็อกโกทอส	จัำากัดำ
2561	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	ท่นิทศกัณฐ์	จัำากัดำ
2561	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	โอโอวันิแบรนิดำ์ดำิ�ง	จัำากัดำ
2561	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	เวลลอว์	จัำากัดำ
2561	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	 อิสระ	และกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	ท่คิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั�นิ	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	 อิสระ	และประธุานิกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	อาบาเทก	(เอเช่ย)	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	 อิสระ	และประธุานิกรรมการตรวจัสอ	บบริษััท	เฌอร�า	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมกา	รบริษััท	เคเอชเคพื่ี	จัำากัดำ
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 Partner	บริษััท	สำานัิกงานิกฎหมายสยามซื่ิต่�	จัำากัดำ
2559	–	2562	 กรรมการ	บริษััท	เฟัิร์ม	จัำากัดำ
2561	–	2562	 กรรมการ	บริษััท	159	แคปปิตอล	จัำากัดำ
2561	–	2561	 กรรมกา	รบริษััท	เจั	เค	เอ็นิ	โกลบอล	ม่เดำ่ย	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2560	–	2562	 กรรมการ	บริษััท	ซื่ารินิ�า	กร่๊ป	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	2561	 กรรมการ	 อิสระ	และกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	ควิก	ลิสซื่ิ�ง	จัำากัดำ
2559	–	2561	 กรรมการ	 อิสระ	และประธุานิกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	ไทยเอซื่	แคปปิตอล	จัำากัดำ
2557	–	2562	 Partner	บริษััท	สำานัิกงานิท่�ปรึกษัาภาษ่ัเอสซื่่แอล	จัำากัดำ
2558	–	2559	 กรรมการ	 อิสระ	และกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	กรีนิ	รีซื่อร์สเซื่ส	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2554	–	2558	 Partner	บริษััท	คอมพื่าสลอว์	จัำากัดำ
2553	–	2557	 Partner	บริษััท	กฎหมาย	เอชเอ็นิพื่ี	จัำากัดำ
2551	–	2553	 ผูู้้อำานิวยการฝ่่ายกฎหมายและภาษ่ั	บริษััท	ดำ่สิตธุาน่ิ	จัำากัดำ	(มหาชนิ)

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 1	บริษััท
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 10	บริษััท

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

*	ต�อวาระครั�งท่�	1	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2560	วันิท่�	4	เมษัายนิ	2560
*	ต�อวาระครั�งท่�	2	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2563	วันิท่�	27	สิงหาคม	2563

นายชินภัทร   วิสุทธิแพทย์
(อายุ 53 ปี)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
10	ต่ลาคม	2557

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
กรรมการ	/	ประธุานิกรรมการบริหาร

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 ไม�ม่
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความสั่มพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2560	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	2560	 กรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2560	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการบริษััท	บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการบริษััท	บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ
2561	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	การไฟัฟั้านิครหลวง
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 ผูู้้ทรงค่ณว่ฒิในิคณะกรรมการจััดำสรรท่�ดำินิกลาง	กระทรวงมหาดำไทย
2554	–	2558	 กรรมการ	 อิสระ	และกรรมการตรวจัสอบ	บริษััท	วิคแอนิดำ์ฮ่คลันิดำ์	จัำากัดำ	(มหาชนิ)

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 4	บริษััท

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

*	ต�อวาระครั�งท่�	1	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2560	วันิท่�	4	เมษัายนิ	2560
*	ต�อวาระครั�งท่�	2	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2563	วันิท่�	27	สิงหาคม	2563

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาโท	คณะรัฐประศาสนิศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏิสวนิส่นิันิทา
•	 ปริญญาตรี	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 หลักสูตรการป้องกันิราชอาณาจัักร	ร่�นิ	49
•	 หลักสูตรการเม่องการปกครองผูู้้บริหารระดัำบสูง	ร่�นิท่�	9	(	ปปร.9	)

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
•	 DAP	ร่�นิท่�	105/2013	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
•	 DCP	ร่�นิท่�	269/2019	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
•	 RCP	ร่�นิท่�	44/2019	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
•	 AACP	ร่�นิท่�	36/2020	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย

นายนิวัติ  ลมุนพันธ์
(อายุ 61 ปี)

นายเมธา   จันทร์แจ่มจรัส
(อายุ 56 ปี)

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
9	พื่ฤษัภาคม	2558

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
กรรมการ	

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 ไม�ม่
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความส่ัมพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	2560	 ประธุานิกรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2562	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิกรรมการบริษััท	บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ
2553	–	2557	 กรรมการ	บริษััท	พื่ฤกษัา-เอชดำ่ซื่่เฮาส์ซื่ิ�ง	จัำากัดำ
2553	–	2557	 กรรมการ	บริษััท	พื่ฤกษัา	-	โมฮันิ	มูธุา	เรียล	เอสเตท	จัำากัดำ
2553	–	2557	 กรรมการ	บริษััท	พื่ฤกษัา	ลักโซื่ร�า	เฮ้าส์ซื่ิ�ง	จัำากัดำ																																																
2552	–	2557	 กรรมการ	บริษััท	พื่ฤกษัา	เรียลเอสเตท	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2552	–	2557	 กรรมการ	บริษััท	พื่ฤกษัา	โอเวอร์ซ่ื่�ส์	จัำากัดำ
2552	–	2557	 กรรมการ	บริษััท	พื่ฤกษัา	โอเวอร์ซ่ื่�ส์	เซื่อร์วิส	จัำากัดำ
2552	–	2557	 กรรมการ	บริษััท	พื่ฤกษัา	อินิเตอร์เนิชั�นิแนิล	จัำากัดำ

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 1	บริษััท

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่
*	ต�อวาระครั�งท่�	1	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2560	วันิท่�	4	เมษัายนิ	2560

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาโท	การบริหารและการจััดำการ	มหาวิทยาลัยอินิเด่ำยนิา
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	การเงินิและการธุนิาคาร	จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ้การฝ้ึกอบรม
•	 DCP	ร่�นิท่�	124/2009	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
•	 RCP	ร่�นิท่�	45/2019	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย
•	 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
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

นายพีระพงศ์   จรูญเอก
(อายุ 45 ปี)

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
16	ธุันิวาคม	2552

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการสรรหาและพื่่จัารณา
ค�าตอบแทนิ	/	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 693,606,354	ห่้นิ	(ร้อยละ	28.277)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 167,457,556	ห่้นิ	(ร้อยละ	6.827)
บริษััท	ท่นิพื่ีระดำา	จัำากัดำ	 	 618,779,918	ห่้นิ	(ร้อยละ	25.226)

ความส่ัมพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
เป็นิสาม่ของนิางอารดำา	จัรูญเอก

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2552	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการสรรหาและพื่่จัารณาค�าตอบแทนิ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2552	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2554	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ
2554	–	2557	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ	

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 1	บริษััท

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาโท	คณะบริหารธุ่รกิจั	(หลักสูตรนิานิาชาติ)	
	 มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์
•	 ปริญญาโท	Master	Degree	of	Engineering,	University	of	
	 New	South	Wales,	Australia
•	 ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมโยธุา	มหาวิทยาลัยขอนิแก�นิ

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
•	 DCP	ร่�นิท่�	122/2009	สมาคมส�งเสรมิสถูาบันิกรรมการบรษิัทัไทย
•	 International	Construction	and	Engineering	Contract,The	
	 Engineering	Institute	of	Thailand	Under	H.M.	The	King’s	
	 Patronage
•	 หลักสูตรผูู้้บริหารระดำับสูง	สถูาบันิวิทยาการตลาดำท่นิ	ร่�นิท่�	27
•	 หลักสูตร	บสพื่.	ร่�นิท่�	4/2563	“การพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์กับ
	 ธุ่รกิจัการดำูแลผูู้้สูงอาย่”

*	ต�อวาระครั�งท่�	1	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2558
			วันิท่�	30	เมษัายนิ	2558
*	ต�อวาระครั�งท่�	2	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2561
			วันิท่�	30	เมษัายนิ	2561

นางอารดา   จรูญเอก
(อายุ 45 ปี)

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
16	ธัุนิวาคม	2552

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ประธุานิอำานิวยการ

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 167,457,556	ห่้นิ	(ร้อยละ	6.827)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 693,606,354	ห่้นิ	(ร้อยละ	28.277)
บริษััท	ท่นิพื่ีระดำา	จัำากัดำ	 	 618,779,918	ห่้นิ	(ร้อยละ	25.226)

ความส่ัมพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
เป็นิภริยาของนิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2552	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2564	-	ปัจัจัุบันิ		 กรรมการกำากับดำูแลบรรษััทภิบาล	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2560	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิอำานิวยการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2554	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ
2552	–	2560	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2552	–	2557	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ														

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 1	บริษััท

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาโท	คณะพื่าณิชยศาสตร์และการบัญช่	
	 มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์
•	 ปริญญาโท	Master	of	Commerce,	Commerce	and	
	 Accountancy	Faculty,	Sydney	University,	Australia
•	 ปริญญาตรี	คณะพื่าณิชยศาสตร์และการบัญช่
	 จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ้การฝ้ึกอบรม
•	 DAP	ร่�นิท่�	111/2014	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการ
	 บริษััทไทย
•	 RCL	ร่�นิท่�	4/2016	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการ
	 บริษััทไทย

*	ต�อวาระครั�งท่�	1	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2558
			วันิท่�	30	เมษัายนิ	2558
*	ต�อวาระครั�งท่�	2	โดำยมติท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ	ประจัำาปี	2561
			วันิท่�	30	เมษัายนิ	2561
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
3	สิงหาคม	2558

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
กรรมการบริหาร	/	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายการเงินิ

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 141,258		ห่้นิ	(ร้อยละ	0.006)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความสั่มพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2563	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายการเงินิ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ
2558	–	2559	 ผูู้้อำานิวยการฝ่่ายการเงินิและการบัญช่อาว่โส	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558		 	 ผูู้้จััดำการฝ่่ายการเงินิ	บริษััท	เสริมสร้างพื่ลังงานิ	จัำากัดำ
2554	–	2558	 ผูู้้จััดำการแผู้นิกการเงินิโครงการ	บริษััท	เนิชั�นิแนิล	เพื่าเวอร์	ซื่ัพื่พื่ลาย	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2554	–	2558	 ผูู้้จััดำการฝ่่ายการเงินิ	บริษััท	เนิชั�นิแนิล	เพื่าเวอร์	ซื่ัพื่พื่ลาย	จัำากัดำ	(มหาชนิ)				
2552	–	2554	 ผูู้้จััดำการฝ่่ายการเงินิ	บริษััท	เอ็นิพื่ีเอส	โอเซื่่�ยนิสตาร์	จัำากัดำ
2547	–	2552	 รักษัาการผูู้้จััดำการฝ่่ายการเงินิ	บริษััท	ไอทาวนิ์	โฮลดำิ�ง	จัำากัดำ	(มหาชนิ)																							

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 1	บริษััท

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาโท	MBA	มหาวิทยาลัยขอนิแก�นิ
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุ่รกิจั	สาขาการเงินิ	มหาวิทยาลัยขอนิแก�นิ

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
-

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่
*	 ไดำ้รับการแต�งตั�งแทนิค่ณกมลวรรณ	วิป่ลากร	ตั�งแต�วันิท่�	 14	พื่ฤษัภาคม	2563	 โดำยจัะม่วาระการดำำารง
ตำาแหนิ�งเท�ากับระยะเวลาของวาระท่�เหล่ออยู�ของค่ณกมลวรรณ	วิป่ลากร

นางสาวกนกไพลิน   วิไลแก้ว
(อายุ 38 ปี)

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
1	เมษัายนิ	2558

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
กรรมการบริหาร	/	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 775,250	ห่้นิ	(ร้อยละ	0.032)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความส่ัมพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2564	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิอำานิวยการ	บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ
2562	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ
2558	–	2564	 กรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2560	–	2564	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2560	–	2561	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิบริหารงานิก�อสร้าง	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	2560	 ผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้จััดำการอาว่โสฝ่่ายบริหารโครงการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	2559	 ผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้จััดำการฝ่่ายบริหารโครงการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2549	–	2558	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารร�วม	บริษััท	อินิเตอร์ ไทย	ดำ่เวลล็อปเมนิท์	จัำากัดำ
2552	–	2557	 ผูู้้จััดำการฝ่่ายก�อสร้าง	บริษััท	โปรเจัคเอเช่ย	จัำากัดำ														

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 1	บริษััท

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารรัฐกิจั	มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	เทคโนิโลย่และบริหารงานิก�อสร้าง	สถูาบันิเทคโนิโลย่
	 พื่ระจัอมเกล้า	เจั้าค่ณทหารลาดำกระบัง

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
•	 Chief	Transformation	Officer	(CTO),	สมาคมบริษััทจัดำทะเบ่ยนิ
	 ในิตลาดำหลักทรัพื่ย์	เอ็ม	เอ	ไอ

นายสุรินทร์   สหชาติโภคานันท์
(อายุ 55 ปี)
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

นายปิติพงษ์   ไตรนุรักษ์
(อายุ 43 ปี)

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
13	พื่ฤศจัิกายนิ	2557

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
กรรมการบริหาร	/	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายพื่ัฒนิาธุ่รกิจั	/	ผูู้้ช�วยกรรมการ
ผูู้้จััดำการฝ่่ายพัื่ฒนิาธุ่รกิจัใหม�	/ผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้จััดำการฝ่่ายพัื่ฒนิาธุ่รกิจั

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 733,509	ห่้นิ	(ร้อยละ	0.030)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 50	ห่้นิ	(ร้อยละ	0.000)
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความสั่มพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2558	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2560	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายพื่ัฒนิาธุ่รกิจั	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2560	–	ปัจัจัุบันิ	 ผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้จััดำการฝ่่ายพัื่ฒนิาธุ่รกิจัใหม�	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2557	–	ปัจัจัุบันิ	 ผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้จััดำการฝ่่ายพัื่ฒนิาธุ่รกิจั	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2562	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ
2562	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ
2560		 	 กรรมการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	2560	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารร�วม	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2552	–	2557	 ผูู้้ช�วยผูู้้จััดำการทั�วไป	บริษััท	ช่วาทัย	จัำากัดำ			

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 1	บริษััท

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาโท	โครงการพื่่เศษัคณะพื่าณิชยศาสตร์และการบัญช่	สาขา
	 วิชาธุ่รกิจัอสังหาริมทรัพื่ย์		มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	ณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
•	 หลักสูตร	บสพื่.	ร่�นิท่�	4/2563	“การพื่ัฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์กับธุ่รกิจั
	 การดำูแลผูู้้สูงอาย่”

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

นายสมสกุล   แสงสุวรรณ
(อายุ 58 ปี)

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
22	ต่ลาคม	2559

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
กรรมการบริหาร	/	ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 14,039	ห่้นิ	(ร้อยละ	0.001)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความส่ัมพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2559	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2561	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิออกแบบผู้ลิตภัณฑ์์	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2562	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ	จัำากัดำ
2563	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการ	บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ
2560	–	2561	 ผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้จััดำการอาว่โสฝ่่ายออกแบบและพัื่ฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	2560	 ผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้จััดำการฝ่่ายออกแบบและพัื่ฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2554	–	2558	 ผูู้้อำานิวยการสถูาปัตยกรรม	บริษััท	เดำอะมอลล์	กร่๊ป	จัำากัดำ
2549	–	2554	 รองผูู้้อำานิวยการอาว่โส	บริษััท	ฮัสเซื่ลล์	(ประเทศไทย)	จัำากัดำ
2547	–	2549	 รองกรรมการผูู้้จััดำการ	บริษััท	ด่ำเวลลอปเมนิท์	ไอคิว	จัำากัดำ
2546	–	2547	 ผูู้้จััดำการฝ่่ายแบบ	บริษััท	อารียา	พื่รอพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 2	บริษััท

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุ่รกิจัมหาบัณฑ์ิต-นิักบริหาร	คณะพื่าณิชยศาสตร์
	 และการบัญช่	จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	สถูาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิ์ต	คณะสถูาปัตยกรรมศาสตร์	
	 จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
ไม�ม่

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

นายสิริพงศ์   ศรีสว่างวงศ์
(อายุ 50 ปี)

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
25	ก่มภาพื่ันิธุ์	2562

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิการตลาดำและการขาย

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 ไม�ม่
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความสั่มพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2562	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิการตลาดำและการขาย	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	2562	 กรรมการผูู้้จััดำการ	บริษััท	แกรนิดำ์	ยูนิิต่�	ดำิเวลล็อปเมนิท์	จัำากัดำ
2558	–	2559	 กรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2558	–	2559	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหารร�วม	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2555	–	2558	 ผูู้้บริหารสูงส่ดำหนิ�วยงานิธุ่รกิจัคอนิโดำ	2	บริษััท	อนิันิดำา	ดำ่เวลลอบเม้นิท์	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2549	–	2554	 ผูู้้อำานิวยการฝ่่ายพื่ัฒนิาธุ่รกิจั	คอนิโดำ	1	บริษััท	พื่ฤกษัา	เรียลเอสเตท	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2549	–	2554	 ผูู้้ช�วยผูู้้อำานิวยการฝ่่ายพื่ัฒนิาธุ่รกิจั	คอนิโดำ	1	บริษััท	พื่ฤกษัา	เรียลเอสเตท	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2549	–	2554	 ผูู้้จััดำการผู้ลิตภัณฑ์์	คอนิโดำ	1	บริษััท	พื่ฤกษัา	เรียลเอสเตท	จัำากัดำ	(มหาชนิ)

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 ไม�ม่

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 เคหะพื่ัฒนิศาสตรมหาบัณฑ์ิต	คณะสถูาปัตยกรรมศาสตร์
	 ภาควิชาเคหะการ	จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
-

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

นายเกรียงไกร   กรีบงการ
(อายุ 50 ปี)

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
10	สิงหาคม	2561

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายบริหารงานิก�อสร้าง

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 120,000	ห่้นิ	(ร้อยละ	0.005)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความส่ัมพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2564	–	ปัจัจัุบันิ	 กรรมการบริหาร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2564	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ปฏิิบัติการ	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2561	–	ปัจัจัุบันิ	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�ฝ่่ายบริหารงานิก�อสร้าง	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2561	–	2561	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�สายงานิบริหารองค์กร	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2562	–	2563	 กรรมการ	บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ
2560	–	2561	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ
2552	–	2559	 ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร	บริษััท	อินิเตอร์ ไทย	ดำ่เวลล็อปเมนิท์	จัำากัดำ	
2552	–	2559	 ประธุานิคณะกรรมการกล่�ม	บริษััท	304	พื่ลาซื่�า	จัำากัดำ
2552	–	2559	 กรรมการบริษััทกล่�ม	บริษััท	304	อินิดำัสเตรียลปาร์ค	จัำากัดำ
2552	–	2559	 กรรมการ	บริษััท	ทวาราวดำ่	รีสอร์ท	จัำากัดำ
2552	–	2559	 ประธุานิคณะกรรมการจััดำซื่่�อ	–	จััดำจั้าง	บริษััท	ดำั�บเบิ�ล	เอ	(1991)	จัำากัดำ	(มหาชนิ)

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 ไม�ม่

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาโท	การจััดำการภาครัฐและภาคเอกชนิ	สถูาบันิบัณฑิ์ต
	 พื่ัฒนิบริหารศาสตร์	(NIDA)
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธุา	มหาวิทยาลัยเช่ยงใหม�

ประวัติ้การฝ้ึกอบรม
-

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

นางสาวจารุณี   กุณาสิทธิ�
(อายุ 40 ปี)

นางสาววาริศา วาระแก่นทราย
(อายุ 35 ปี)*

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
4	มกราคม	2560

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
ผูู้้อำานิวยการอาว่โสฝ่่ายบัญช่

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 	 	 	 120,000	ห่้นิ	(ร้อยละ	0.005)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความสั่มพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2560	–	ปัจัจัุบันิ	 ผูู้้อำานิวยการอาว่โสฝ่่ายบัญช่	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	2560	 ผูู้้ช�วยผูู้้จััดำการฝ่่ายบัญช่	บริษััท	วีมา	เอ็นิไวรอนิเม็นิทอล	เทคโนิโลย่ส์	จัำากัดำ
2555	–	2559	 ผูู้้จััดำการฝ่่ายบัญช่	บริษััท	อ่	85	จัำากัดำ
2552	–	2554	 ผูู้้ช�วยผูู้้จััดำการฝ่่ายบัญช่ต้นิท่นิ	บริษััท	บางกอกแร้นิช์	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2547	–	2552	 ผูู้้ช�วยผูู้้จััดำการฝ่่ายบัญช่ต้นิท่นิ	บริษััท	ดำั�บเบิ�ลเอ	1991	จัำากัดำ	(มหาชนิ)

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 ไม�ม่

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	คณะพื่าณิชยศาสตร์และการบัญช่	สาขาการบัญช่	
	 มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
-

วันท่ี่�ไดำ้รับแต้่งต้ั�งเป็นกรรมการ
14	มิถู่นิายนิ	2557

ต้ำาแหุ้น่งปัจจุบัน
ผูู้้อำานิวยการฝ่่ายกฎหมายและเลขาน่ิการบริษััท

การถูือหุุ้้น
กรรมการ	 2,672	ห่้นิ	(ร้อยละ	0.000)
คู�สมรส	/	ผูู้้ท่�อยู�กินิดำ้วยกันิฉัันิสาม่ภริยา	 ไม�ม่
บ่ตรท่�ยังไม�บรรล่นิิติภาวะ	 	 ไม�ม่

ความส่ัมพัันธุ์ที่างครอบครัวระหุ้ว่างผู้บริหุ้าร
ไม�ม่

ประส่บการณ์การที่ำางาน
2559	–	ปัจัจัุบันิ	 เลขานิ่การบริษััท	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2559	–	ปัจัจัุบันิ	 ผูู้้อำานิวยการฝ่่ายกฎหมาย	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2557	–	2559	 ผูู้้จััดำการฝ่่ายกฎหมาย	บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ	(มหาชนิ)
2553	–	2556	 ผูู้้จััดำการฝ่่ายกฎหมาย	บริษััท	304	พื่ลาซื่�า	จัำากัดำ

การดำำารงต้ำาแหุ้น่งในบริษัที่อื�น
บริษััทจัดำทะเบ่ยนิ	 ไม�ม่
บริษััทหรือองค์กรอ่�นิ	 ไม�ม่

ประวัต้ิการกระที่ำาผิดำกฎหุ้มายในระยะ 10 ปี ท่ี่�ผ่านมา
ไม�ม่

*	หนิ้าท่�ความรับผู้ิดำชอบของเลขาน่ิการบริษััทส�วนิท่�	2	ข้อท่�	7	หัวข้อท่�	7.6.1

คุณวุฒิที่างการศึกษา
•	 ปริญญาโท	คณะนิิติศาสตร์	สาขากฎหมายการเงินิและหลักทรัพื่ย์		
	 จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	คณะนิิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์

ประวัต้ิการฝ้ึกอบรม
•	 CSP	ร่�นิท่�	61/2015	สมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย



321Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 1.2 – ข้อมูลการดำำารงตำาแหนิ�งของกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	ณ	31	ธุันิวาคม	2563

รายการ บริษัทฯ บริษัท
ย่อย  1

บริษัท
ย่อย 2

บริษัท
ย่อย 3

บริษัท
ย่อย 4

บริษัท
ย่อย 5

บริษัท
ย่อย 6

บริษัท
ย่อย 7

บริษัท
ย่อย 8

บริษัท
ย่อย 9

บริษัท
ย่อย 10

บริษัท
ย่อย 11

บริษัท
ย่อย 12

บริษัท
ย่อย 13

บริษัท
ย่อย 14

บริษัท
ย่อย 15

1.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่ X X

2.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์ /,// X X

3.	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร / X

4.	พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์	รัตนิวานิิช /

5.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส / / /

6.	นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์ /

7.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก /,	//,/// /

8.	นิางอารดำา	จัรูญเอก /,	//,/// /

9.	นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์ //./// / / X X X X X

10.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิทร์ //.	/// X / / / / / / X

11.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ //,/// / / X / / / X X X /

12.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว //./// / / / / / / /

13.	นิางสาวจัาร่ณ่	ก่ณาสิทธุิ์ ///

14.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ /// / / / / /

15.	นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์ ///

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ

	 //	 =		กรรมการบริหาร

	 ///	 =		ผูู้้บริหาร
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 1.2 –	ข้อมูลการดำำารงตำาแหนิ�งของกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	ณ	31	ธุันิวาคม	2563	(ต�อ)

รายการ บริษัท
ย่อย  16

บริษัท
ย่อย  17

บริษัท
ย่อย 18

บริษัท
ย่อย 19

บริษัท
ย่อย 20

บริษัท
ย่อย 21

บริษัท
ย่อย 22

บริษัท
ย่อย 23

บริษัท
ย่อย 24

บริษัท
ย่อย 25

บริษัท
ย่อย 26

บริษัท
ย่อย 27

บริษัท
ย่อย 28

บริษัท
ย่อย 29

บริษัท
ย่อย 30

บริษัท
ย่อย 31

1.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่

2.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์

3.	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร

4.	พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์	รัตนิวานิิช

5.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส X

6.	นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์

7.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก / X

8.	นิางอารดำา	จัรูญเอก /

9.	นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์ X / X / X X X X X X / X X X

10.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิทร์ / X

11.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ / X / /

12.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว / / / / / / / /

13.	นิางสาวจัาร่ณ่	ก่ณาสิทธุิ์

14.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ / /

15.	นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ

	 //	 =		กรรมการบริหาร

	 ///	 =		ผูู้้บริหาร
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 1.2 –	ข้อมูลการดำำารงตำาแหนิ�งของกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	ณ	31	ธุันิวาคม	2563	(ต�อ)

รายการ บริษัท
ย่อย  32

บริษัท
ย่อย  33

บริษัท
ย่อย 34

บริษัท
ย่อย 35

บริษัท
ย่อย 36

บริษัท
ย่อย 37

บริษัท
ย่อย 38

บริษัท
ย่อย 39

บริษัท
ย่อย 40

บริษัท
ย่อย 41

บริษัท
ย่อย 42

บริษัท
ย่อย 43

บริษัท
ย่อย 44

บริษัท
ย่อย 45

1.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่

2.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์

3.	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร

4.	พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์	รัตนิวานิิช

5.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส

6.	นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์

7.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก X

8.	นิางอารดำา	จัรูญเอก /

9.	นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์ X X X X X X X

10.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิทร์ X X

11.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ / X

12.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว / / / / / /

13.	นิางสาวจัาร่ณ่	ก่ณาสิทธุิ์

14.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ /

15.	นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์ X X

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ

	 //	 =		กรรมการบริหาร

	 ///	 =		ผูู้้บริหาร
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 1.2 –	ข้อมูลการดำำารงตำาแหนิ�งของกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และผูู้้ม่อำานิาจัควบค่มของบริษััทฯ	ณ	31	ธุันิวาคม	2563	(ต�อ)

รายการ บริษัท
ร่วมทุน 1

บริษัท
ร่วมทุน 2

บริษัท
ร่วมทุน 3

บริษัท
ร่วมทุน 4

บริษัท
ร่วมทุน 5

บริษัท
ร่วมทุน 6

บริษัท
ร่วมทุน 7

บริษัท
ร่วมทุน 8

บริษัท
ร่วมทุน 9

บริษัท
ร่วมทุน 10

บริษัท
ร่วมทุน 11

บริษัท
ร่วมทุน 12

บริษัท
ร่วมทุน 13

บริษัท
ร่วมทุน 14

1.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่

2.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์

3.	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร

4.	พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์	รัตนิวานิิช

5.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส X X X X X X X

6.	นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์

7.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก / X / / / / / X X /

8.	นิางอารดำา	จัรูญเอก

9.	นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์ / X / / / X X

10.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิทร์

11.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ / / / / / / / / /

12.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว / /

13.	นิางสาวจัาร่ณ่	ก่ณาสิทธุิ์ /

14.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ

15.	นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์ /

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ

	 //	 =		กรรมการบริหาร

	 ///	 =		ผูู้้บริหาร
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

รายชุื�อบริษัที่ย่อย

บริษััทย�อย	1	 =	 บริษััท	วันิ	ออริจัิ�นิ		จัำากัดำ																			
บริษััทย�อย	2	 =	 บริษััท	พื่รีโม	เซื่อร์วิส	โซื่ลูชั�นิ	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	3	 =	 บริษััท	พื่รีโม	เรียลเตอร์	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	4	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอนิโดำมิเนิ่ยม	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	5	 =	 บริษััท	บริทาเนิ่ย	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	6	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไพื่รม์	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	7	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	สาทร	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	8	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	อ่อ่ซื่่	จัำากัดำ		
บริษััทย�อย	9	 =	 บริษััท	อูโนิ�	เซื่อร์วิส	จัำากัดำ						
บริษััทย�อย	10	 =	 บริษััท	พื่รีโม	แมเนิจัเม้นิท์	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	11	 =	 บริษััท	พื่รีโม	เดำดำคอร์	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	12	 =	 บริษััท	ดิำจัิตอล	บัตเลอร์	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	13	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	แกรนิดำ์	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	14	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	เกษัตร	โซื่ไซื่ต่�	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	15	 =	 บริษััท	สเตเบิ�ล	โฮม	พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�	จัำากัดำ

บริษััทย�อย	16	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ระยอง	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	17	 =	 บริษััท	พื่าร์ค	ลักชัวรี�	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	18	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	1	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	19	 =		 บริษััท	คราวนิ์	เรสซิื่เดำนิซื่์	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	20	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	คอลลาจั	107	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	21	 =	 บรษัิัท	ออรจิัิ�นิ	แคปปติอล	คอลลาจั	107	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	22	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	แคปปิตอล	พื่ระราม	9	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	23	 =	 บริษััท	วันิ	สนิามเป้า	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	24	 =	 บรษัิัท	ออรจิัิ�นิ	รามคำาแหงอนิิเตอรเ์ชนิจั	์จัำากดัำ																			
บริษััทย�อย	25	 =		 บริษััท		เดำอะ	ยูนิิคอร์นิ	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	26	 =	 บริษััท	วันิ	ดำิสทริคท์	ระยอง	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	27	 =		 บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ญาไท	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	28	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	ฟัู้ดำ	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	29	 =	 บริษััท	วันิ	ส่ขุมวิท	59	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	30	 =	 บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ท่	2	จัำากัดำ

บริษััทย�อย	31	 =	 บริษััท	วันิ	พื่ญาไท	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	32	 =	 บริษััท	ดิำสทริคท์	แกรนิดำ์	เรียลเอสเตท	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	33	 =	 Origin	Global	(	Hong	Kong	)	Co.,Ltd.
บริษััทย�อย	34	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ	
บริษััทย�อย	35	 =	 บริษััท	นิอตติ�ง	ฮิลล์	ดำิสทริคท์	ระยอง	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	36	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำกระบัง	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	37	 =	 บริษััท	เบลกราเวีย	บางนิา	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	38	 =	 บริษััท	เบลกราเวีย	ราชพื่ฤกษั์	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	39	 =	 บริษััท	บริทาเนิ่ย	วงแหวนิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	40	 =	 บริษััท	วันิ	รามอินิทรา	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	41	 =	 บริษััท	วันิ	ดำิสทริคท์	ระยอง	2	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	42	 =	 บริษััท	พื่าร์ค	รัชดำา	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	43	 =	 บริษััท	ไนิท์บริดำจั์	ส่ข่มวิท	ป่ณณวิถู่	จัำากัดำ			
บริษััทย�อย	44	 =	 บริษััท	ไนิท์บริดำจั์	เกษัตร	อินิเตอร์เชนิจั์	จัำากัดำ
บริษััทย�อย	45	 =	 บริษััท	ยูไนิเต็ดำ	โปรเจัคต์	แมเนิจัเมนิท์		จัำากัดำ

รายชุื�อบริษัที่ร่วมทีุ่น

บริษััทร�วมท่นิ	1	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	เวอร์ติเคิล	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	2	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ทองหล�อ	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	3	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	สเฟัียร์	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	4	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไพื่ร์ม	2	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	5	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	รามคำาแหง	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	6	 =	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	พื่าร์ค	ท่	1	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	7	 =	 บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	ราชเทวี	จัำากัดำ

บริษััทร�วมท่นิ	8	 		=	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	ลาดำพื่ร้าว	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	9	 		=	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	พื่ร้อมพื่งษั์	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	10			=	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	วันิ	ส่ขุมวิท	24	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	11		=	 บริษััท	พื่าร์ค	ออริจัิ�นิ	พื่ระราม	4	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	12			=	 บริษััท	ออริจัิ�นิ	ไนิท์บริดำจั์	เทพื่ารักษั์	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	13			=	 บริษััท	ดิำ	ออริจัิ�นิ	ดำ่สิต	จัำากัดำ
บริษััทร�วมท่นิ	14			=	 บริษััท	พื่าร์ค	พื่่ลลาร์	อาร์4	จัำากัดำ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 2 – รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการของบริษัที่ย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย
วัน ออริจิ�น พรีโม โซ่ลูชั่น บริทาเนีย

(ออริจิ�น เฮ้าส์)
ออริจิ�น 

คอนโดมิเนียม ออริจิ�น ไพรม์
รายชื่อกรรมการ

1.	นิายลักษัณะนิ้อย	พื่ึ�งรัศม่ X

2.	นิายนิิวัติ	ลม่นิพื่ันิธุ์ X X

3.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส / /

4.	นิายพื่่ระพื่งศ์	จัรูญเอก /

5.	นิางอารดำา	จัรูญเอก /

6.	นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์ / / X

7.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว / / /

8.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิทร์ / X /

9.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ / / / /

10.	นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม / /

11.	นิางสาวรว่กร	บ่ญพื่รม /

12.	นิางสาวจัิรยง	อนิ่มานิราชธุนิ /

13.	นิายกฤษัณะ	บ่ญยะชัย /

14.	นิายมาโรจันิ์	วนิานิันิท์ /

15.	นิายเกร่ยงไกร	กร่บงการ / /

รายชื่อบริษัทย่อย
วัน ออริจิ�น พรีโม โซ่ลูชั่น บริทาเนีย

(ออริจิ�น เฮ้าส์)
ออริจิ�น 

คอนโดมิเนียม ออริจิ�น ไพรม์
รายชื่อกรรมการ

16.	นิายอธุิพื่งศ์	อมาตยก่ล /

17.	นิางศ่ภลักษัณ์	จัันิทร์พื่่ทักษั์ /

18.		นิางสาวไตรทิพื่ย์	ศิวะกฤษัณ์ก่ล	 /

19.	นิายวิจัารย์		สิมาฉัายา /

20.	นิางสาวส่พื่ัฒนิา	หงิมห�วง /

21.	นิายดำลชัย		บ่ณยะรัตเวช	 /

22.	นิายเธุ่ยรร่จั	ธุรณวิกรัย /

23.	นิายชาญชัย	พื่ันิธุ่์โสภา /

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 2 – รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการของบริษัที่ย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย  ออริจิ�น
แกรนด์

ออริจิ�น
เกษตร โซ่ไซ่ตี� ออริจิ�น สาทร ออริจิ�น 

วัน ระยอง
ออริจิ�น รามคำาแหง

อินเตอร์เชนจ์
(ออริจิ�น เอกมัย)รายชื่อกรรมการ

1.	นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์ / X / X X

2.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว / / / /

3.	นิายส่รินิทร์			สหชาติโภคานิันิท์ X / X

4.	นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา / / /

5.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ /

6.	นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม /

7.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ /

8.	นิางจัต่พื่ร	ผู้ิวขาว /

รายชื่อบริษัทย่อย พรีโม
เรียล
เตอร์

ดิจิตอล 
บัตเลอร์

พรีโม 
เดคคอร์ 

(เวิร์ค
เอเจนซ่ี)

พรีโม 
แมเนจ
เม้นท์

อูโน่ 
เซ่อร์วิส

ยูไนเต็ด
โปรเจคต์ 

แมเนจเมนท์
คราวน์ เรส

ซ่ิเดนซ่์รายชื่อกรรมการ

1.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ X X X X X X

2.	นิางสาวนิ่ชจัรีย์	จัิตต์อาจัหาญ / / / / / /

3.	นิายประสิทธุิ์	จัรัสวิชากร / / / / / /

4.	นิายอร่ณ	ศิริจัานิ่สรณ์ / / / / / /

5.	นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม / /

6.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ /

7.	นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร X

8.	นิายประพื่จันิ์	จัิตต์ตรง /

9.	นิายวีระชัย	อ่ปชา / / / / / /

10.	นิางสาวสิริกร	อร่ณฉัาย /

11.	นิายวิทยา	ธุัญญศรีสังข์ /

12.	นิายวรกร	วีราพื่ัชร์ /

13.	นิายศรกวี	ปูรณโชติ /

14.	นิายรัฐพื่ล	เตชะเลิศสิริมงคล /

15.	นิายรณชาติ		มหัทธุนิะพื่ฤทธุิ /

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 2 – รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการของบริษัที่ย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย ออริจิ�น 
แคปปิตอล 1

ออริจิ�น แคปปิตอล
คอลลาจ 107

พาร์ค ลักชัวรี่
(พาร์ค ออริจิ�น)

ออริจิ�น คอลลาจ 
107รายชื่อกรรมการ

1.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส X

2.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก /

3.	นิางอารดำา	จัรูญเอก /

4.	นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์ X X / X

5.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว / / /

6.	นิายส่รินิทร์			สหชาติโภคานิันิท์ /

7.	นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา / /

8.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ /

9.	นิางศ่ภลักษัณ์		จัันิทร์พื่่ทักษั์ /

10.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ / /

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ

Hampton	Sriracha
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 2 – รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการของบริษัที่ร่วมทีุ่น

รายชื่อบริษัทย่อย ออริจิ�น 
สเฟียร์

ออริจิ�น 
เวอร์ติเคิล

ออริจิ�น 
ไพร์ม 2

ออริจิ�น 
รามคำาแหง

ออริจิ�น 
พาร์ค ที1

ออริจิ�น วัน 
ทองหล่อ

ดิ ออริจิ�น 
ดุสิตรายชื่อกรรมการ

1.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส X X X X X

2.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก / / / / / X

3.	นิางอารดำา	จัรูญเอก

4.	นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์ /

5.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ / / / / / /

6.	นิายมาซื่าโอะ	โทบะ / / / / / /

7.	นิายนิาโอมิ		เอ็นิโดำะ / / / / / /

8.	นิายกฤษัฎา	เตชะมนิตรีก่ล /

9.	นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา /

10.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว X

11.	นิายส่กิจั	งามสง�าพื่งษั์ /

12.	นิายอร่ช	ช�างทอง /

รายชื่อบริษัทย่อย พาร์ค ออริจิ�น 
ราชเทวี ออริจิ�น ฟู้ด ออริจิ�น วัน 

สุขุมวิท 24
ออริจิ�น วัน 
พร้อมพงษ์

ออริจิ�น 
ไนท์บริดจ์ 
เทพารักษ์

พาร์ค ออริจิ�น 
พระราม 4รายชื่อกรรมการ

1.	นิายเมธุา	จัันิทร์แจั�มจัรัส X X

2.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก / X X X /

3.	นิางอารดำา	จัรูญเอก

4.	นิายปิติพื่งษั์		ไตรนิ่รักษั์ / / / X

5.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ / / / /

6.	นิายมาซื่าโอะ	โทบะ / / / /

7.	นิายนิาโอมิ		เอ็นิโดำะ / / / /

8.	นิายเคนิทาโร�	โอคาโมโตะ /

9.	นิายมิโนิร่	โมโมตะ /

10.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว /

11.	นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา /

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 2 – รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการของบริษัที่ย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย ออริจิ�น 
รามอินทรา

ออริจิ�น 
แคปปิตอล 
พระราม 9

วัน
พญาไท

วัน 
รามอินทรา

ออริจิ�น 
ลาดกระบัง

พาร์ค ออริจิ�น 
พญาไทรายชื่อกรรมการ

1.	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์ X X X X X X

2.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว / / / /

3.	นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา / / / /

4.	นิางจัต่พื่ร	ผู้ิวขาว /

5.	นิางสาวศิรินิทรา	จัริยค่ณ /

6.	นิางสาวศ่ภกัญญา	ช่�มจัินิดำา /

รายชื่อบริษัทย่อย
พาร์ค 
รัชดา

พาร์ค
ออริจิ�น 

ที 2

ไนท์บริดจ์ 
สุขุมวิท

ปุณณวิถี

พาร์ค พิล
ลาร์ อาร์ 4

(ออริจิ�น  
ไนท์บริคจ์
พระโขนง)

วัน 
สุขุมวิท 

59
วัน สนาม

เป้า

ไนท์บริดจ์ 
เกษตร

อินเตอร์
เชนจ์รายชื่อกรรมการ

1.	นิายโยชิโนิะริ	ชิโระโนิะ /

2.	นิายโยจัิ	คิทะอ่ระ /

3.	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์ X X X X

4.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว / /

5.	นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา /

6.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์ X

7.	นิายเจัช่ล	คิม /

8.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ / / /

9.	นิายยังแท	ชอย /

10.	นิายสิริพื่งศ์	ศรีสว�างวงศ์ X / X

11.	นิายภราดำร	ธุนิไพื่ศาลกิจั / /

12.	นิายปัญญาวัฒนิ์	จัันิทร์ร่�งแสง / / /

13.	นิางสาวทิฆัมพื่ร	พื่งศ์เพื่็ชร /

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 2 – รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการของบริษัที่ย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย
วัน

ดิสทริคท์ 
ระยอง

สเตเบิ�ล 
โฮม พร็อพ

เพอร์ตี�

ดิสทริคท์
แกรนด์ 
เรียลเอ
สเตท

Origin 
Global 
( Hong 
Kong ) 

Co.,Ltd.

เบลกราเวีย 
บางนา
(พาร์ค
ออริจิ�น 
วิลล่า 

อ่อนนุช)

เบล
กราเวีย 

ราชพฤกษ์

บริทาเนีย 
วงแหวน 

รามอนิทรารายชื่อกรรมการ

1.	นิายพื่ีระพื่งศ์	จัรูญเอก X

2.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ /

3.	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์ X X X

4.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว / /

5.	นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา /

6.	นิางจัต่พื่ร	ผู้ิวขาว /

7.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์ X X

8.	นิางศ่ภลักษัณ์	จัันิทร์พื่่ทักษั์ X /

9.	นิางอารดำา	จัรูญเอก /

10.	นิางสาวศิริทรา	จัริยค่ณ /

11.	นิายจัีระวัฒนิ์	เหมะธุ่ลินิ / /

12.	นิางสาวพื่นิิตาภรณ์	วงษั์ประกอบ / /

13.	นิายเก่ยรติศักดำิ์	หนิูส่รา /

14.	นิายนิาวินิ	เล็กนิาวา / /

15.	นิายจัิโรจั	ส่ทธุิอาภา /

16.	นิายจัักรินิทร์	ศรีส่ข /

รายชื่อบริษัทย่อย ออริจิ�น อีอีซ่ี 
(ออริจิ�น

เวอร์ติเคิล 2)

ออริจิ�น 
ลาดพร้าว

(พาร์ค พิลลาร์)

ออริจิ�น สุขุมวิท 
สายลวด (นอต

ติ�ง ฮิลล์ ดิสทริค
ท์ ระยอง)

เดอะ ยูนิคอร์น วัน ดิสทริคท์ 
ระยอง 2รายชื่อกรรมการ

1.	นิายปิติพื่งษั์	ไตรนิ่รักษั์ / X X X

2.	นิางสาวกนิกไพื่ลินิ	วิไลแก้ว / / /

3.	นิายจัุมพื่ล	ประวิทย์ธุนิา /

4.	นิายเกรียงไกร	กรีบงการ / /

5.	นิายส่รินิทร์	สหชาติโภคานิันิท์ X X

6.	นิางสาวศิรินิทรา	จัริยค่ณ /

7.	นิางสาวศ่ภกัญญา	ช่�มจัินิดำา /

8.	นิายวาทย่ทธุ์	ทองพื่รหม /

9.	นิายสมสก่ล	แสงส่วรรณ /

10.	นิายอร่ช	ช�างทอง / /

11.	นิางสาวธุัญวลัย	ขวัญใจั /

12.	นิางสาววิจัิตรา	ศรีส่พื่รรณ / /

13.	นิายเจัช่ล	คิม /

14.	นิายยังแท	ชอย /

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ,	 /	 =		กรรมการ

หมายเหตุุ: 

	 X	 =		ประธุานิกรรมการ

	 /	 =		กรรมการ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 3 - รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหุ้ัวหุ้น้างานต้รวจส่อบภายใน
ช่�อ	–	สก่ล	 	 :	 นิางสาวพื่ีรภา	เปี�ยมอ่ดำมส่ข
ตำาแหนิ�ง		 	 :	 ผูู้้จััดำการตรวจัสอบภายในิ
การศึกษัา	 	 :	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยทักษัิณ	คณะบริหารธุ่รกิจั	สาขาการบัญช่	และ
	 	 	 	 	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์	คณะนิิติศาสตร์

ประส่บการณ์ที่ำางาน
 บริษัที่ ไที่ยพัาณิชุย์ประกันชุ่วิต้ จำากัดำ (มหุ้าชุน)
	 ประเภทธุ่รกิจั	 :	 ประกันิช่วิต
	 	 ตำาแหนิ�งงานิ	 :	 เจั้าหนิ้าท่�บริหาร	4

 บริษัที่ ล่ซอิที่ จำากัดำ (มหุ้าชุน)
	 	 ประเภทธุ่รกิจั	 :	 สินิเช่�อ	SME
	 	 ตำาแหนิ�งงานิ	 :	 ผูู้้ช�วยผูู้้จััดำการตรวจัสอบภายในิ
 
 บริษัที่ อิออน ธุนสิ่นที่รัพัย์ จำากัดำ (มหุ้าชุน)
	 	 ประเภทธุ่รกิจั	 :	 สินิเช่�อส�วนิบ่คคล
	 	 ตำาแหนิ�งงานิ	 :	 Supervisor	ตรวจัสอบภายในิ
 
 บริษัที่ เจริญโภคภัณฑ์์อาหุ้าร จำากัดำ (มหุ้าชุน)
	 	 ประเภทธุ่รกิจั	 :	 เกษัตรอ่ตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจัร
	 	 ตำาแหนิ�งงานิ	 :	 ผูู้้จััดำการแผู้นิกตรวจัสอบภายในิ	 	 	 	 	
 
 บริษัที่ บัญชุ่กิจ จำากัดำ 
	 	 ประเภทธุ่รกิจั	 :	 ตรวจัสอบบัญช่
	 	 ตำาแหนิ�งงานิ	 :	 Senior	Auditor
 
 บริษัที่ ไพัรซ์วอเที่อร์เฮ้าส่์คูเปอส่์  จำากัดำ 
	 	 ประเภทธุ่รกิจั	 :	 กฎหมายและการบัญช่
	 	 ตำาแหนิ�งงานิ	 :	 Senior	assistant	consultant

ประวัต้ิการอบรม 
-	 มกราคม	2559IT	Audit	for	Non	IT	Auditor;	สมาคมผูู้้ตรวจัสอบภายในิแห�งประเทศไทย
-	 กรกฎาคม	2558	–	ต่ลาคม	2558	 หลักสูตร	“ประกาศนิ่ยบัตรผูู้้ตรวจัสอบภายในิของประเทศไทย“
	 ร่�นิท่�41	(Certified	Professional	Internal	Audit	of	Thailand	–	CPIAT),	
	 สมาคมผูู้้ตรวจัสอบภายในิแห�งประเทศไทย.

วุฒิบัต้รประกาศน่ยบัต้ร
ทนิายความ	เลขท่�	1422/2554

เอกส่ารแนบ 4 - รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับรายการประเมินราคาที่รัพัย์สิ่น
ไม�ม่	



333Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 5 - นโยบายและแนวปฏิิบัต้ิการกำากับดำูแลกิจการ จรรยาบรรณธุุรกิจและกฏิบัต้รคณะกรรมการชุุดำต้่างๆ ของบริษัที่

นโยบายและแนวปฏิิบัต้ิการกำากับดำูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุุรกิจ

กฏิบัต้รคณะกรรมการชุุดำต้่างๆ ของบริษัที่

http://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20200630-ori-policies-cg-policy-2020-th.pdf

http://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20191126-ori-code-of-conduct.pdf

http://investor.origin.co.th/th/corporate/corporate-governance/companys-policies



334Annual Report  2020 | Form 56 -1 One Report  | Origin Property Public Company Limited

สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

เอกส่ารแนบ 6 - รายงานคณะกรรมการต้รวจส่อบ
เรียน ที่่านผู้ถูือหุุ้้น บริษัที่ ออริจิ�น พัร็อพัเพัอร์ต้่� จำากัดำ (มหุ้าชุน)
	 คณะกรรมการตรวจัสอบซื่ึ�งไดำ้รับแต�งตั�งจัากคณะกรรมการบริษััท	ประกอบดำ้วยกรรมการอิสระจัำานิวนิ	3	ท�านิ	
ท่�ม่ค่ณสมบัติตามข้อกำาหนิดำของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	เป็นิผูู้้ทรงค่ณว่ฒิม่ประสบการณ์ท่�เหมาะสมเพื่ียง
พื่อในิการดำำาเนิินิงานิตามขอบเขตหนิ้าท่�และความรับผิู้ดำชอบตามท่�ไดำ้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััท	 และ
ตามท่�กำาหนิดำไว้ ในิกฎบัตรคณะกรรมการตรวจัสอบอย�างครบถู้วนิ

	 ในิรอบปี	 2563	คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้จััดำประช่มจัำานิวนิ	 7	ครั�ง	 เพื่่�อหารือและพื่่จัารณาในิเรื�องต�างๆ	 ท่�
สำาคัญ	ดำ้วยความเป็นิอิสระ	โปร�งใส	และม่หลักธุรรมาภิบาลท่�ดำ่	ในิจัำานิวนินิ่�ม่การประช่มร�วมกับผูู้้สอบบัญช่โดำยไม�ม่
ฝ่่ายจััดำการ	1	ครั�งเม่�อวันิท่�	12	พื่ฤศจัิกายนิ	2563
รายนิามคณะกรรมการตรวจัสอบและรายละเอ่ยดำการประช่มของคณะกรรมการตรวจัสอบประจัำาปี	2563	ดำังนิ่�

ทำางบการเงินิของบริษััทฯ	 เป็นิไปตามมาตรฐานิและหลักการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป	ม่ความเช่�อถู่อไดำ้	 ทันิเวลา	และเป็นิ
ประโยชนิ์ต�อผูู้้ถู่อห่้นิ	นิักลงท่นิหรือผูู้้ ใช้งบการเงินิ

2. การส่อบที่านและที่บที่วนโครงส่ร้างการกำากับดูำแลกิจการท่ี่�ดำ่
	 คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้พื่่จัารณาและสอบทานิโครงสร้าง/กระบวนิการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	เพื่่�อให้มั�นิใจัว�า
บริษััทฯ	ม่กระบวนิการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่ตามแนิวทางของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	 และสำานิักงานิคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ	กำาหนิดำ	โดำยในิปี	2563	คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้นิำาเสนิอให้ม่
การทบทวนิ/ปรับปร่งโครงสร้างการดำำาเนิินิงานิทางดำ้านิการบริหารความเส่�ยงและการดำำาเนิินิงานิทางดำ้านิบรรษััทภิ
บาลและความยั�งย่นิ	ตามแนิวปฏิิบัติท่�ดำ่	(Best	Practices)	เพื่่�อยกระดำับการดำำาเนิินิงานิดำ้านิการกำากับดูำแลกิจัการ	ดัำงนิ่�

	 2.1	การทบทวนิการดำำาเนิินิงานิดำ้านิการบริหารความเส่�ยง	คณะกรรมการตรวจัสอบนิำาเสนิอให้ม่การทบทวนิ
	 และปรับปร่งโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	โดำยให้คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงรายงานิตรงต�อ
	 คณะกรรมการบริษััท	รวมทั�งให้พื่่จัารณาแต�งตั�งผูู้้ดำำารงตำาแหนิ�งประธุานิคณะกรรมการตรวจัสอบไม�ควรดำำารง
	 ตำาแหนิ�งประธุานิคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงในิคราวเดำ่ยวกันิ	 (เดำิมคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงจัะ
	 รายงานิต�อคณะกรรมการตรวจัสอบและม่ผูู้้ดำำารงตำาแหนิ�งประธุานิคณะกรรมการตรวจัสอบเป็นิบ่คคลเดำ่ยวกับ
	 ประธุานิคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง)	 ทั�งนิ่� เพื่่�อให้การดำำาเนิินิงานิของคณะกรรมการตรวจัสอบและ
	 คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	 เป็นิไปอย�างม่ประสิทธุิภาพื่และ	 ดำำารงไว้ซื่ึ�งความเป็นิอิสระของคณะกรรม
	 การตรวจัสอบ

	 2.2	การทบทวนิการดำำาเนิินิงานิดำ้านิการบรรษััทภิบาลและดำ้านิความยั�งย่นิ	โดำยคณะกรรมการตรวจัสอบนิำาเสนิอ
	 ให้ม่การแต�งตั�งคณะกรรมการบรรษััทภิบาลเพื่่�อการพื่ัฒนิาท่�ยั�งย่นิ	ขึ�นิอ่กช่ดำหนิึ�ง	เพื่่�อกำากับดำูแลและขับเคล่�อนิ
	 การดำำาเนิินิงานิทางดำ้านิบรรษััทภิบาล	และการดำำาเนิินิงานิทางดำ้านิความยั�งย่นิให้เป็นิไปอย�างต�อเน่ิ�อง	ครอบคล่ม
	 กิจักรรมทางธุ่รกิจัของบริษััทฯ	และบริษััทในิกล่�มฯ	ตามแนิวทางการพัื่ฒนิาท่�ยั�งย่นิของ	ตลท.	และ	ก.ล.ต.ท่�ประช่ม
	 คณะกรรมการบริษััทไดำ้พื่่จัารณาเห็นิชอบการทบทวนิโครงสร้างและการดำำาเนิินิงานิทางดำ้านิการบริหารความ
	 เส่�ยงและทางดำ้านิบรรษััทภิบาลเพื่่�อการพื่ัฒนิาท่�ยั�งย่นิตามท่�คณะกรรมการตรวจัสอบนิำาเสนิอ	โดำยไดำ้ให้ม่การ
	 ดำำาเนิินิการดัำงกล�าวในิการประช่มคณะกรรมการบริษััท	ครั�งท่�	8/2563	(วันิท่�	24	ธัุนิวาคม	2563)	และม่มติอนิ่มัติ
	 แต�งตั�งคณะกรรมการบรรษััทภิบาลและดำ้านิความยั�งย่นิ	รวมถูึงปรับโครงสร้างคณะกรรมการความเส่�ยง	ในิการ
	 ประช่มคณะกรรมการบริษััท	ครั�งท่�	1/2564	(วันิท่�	28	มกราคม	2564)

	 อนิึ�ง	จัากการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	ท่�ให้ความสำาคัญในิเรื�องบรรษััทภิบาล	และไดำ้ดำำาเนิินิธุ่รกิจัตามแนิวทางการ
กำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	บริษััทฯ	จัึงไดำ้รับผู้ลประเมินิการกำากับดำูแลกิจัการบริษััทจัดำทะเบ่ยนิไทย	(CGR)	ในิระดำับ“ดำ่เลิศ	
(5	ดำาว)”	ในิปี	2563

 คณะกรรมการตรวจัสอบท่กท�านิ	ไดำ้ปฏิิบัติหนิ้าท่�ตามท่�ไดำ้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััท	และไดำ้ปฏิิบัติ
ตามข้อกำาหนิดำของสำานิักงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	(ตลท.)	
โดำยให้ความสำาคัญกับการกำาหนิดำโครงสร้างและกระบวนิการทำางานิท่�เป็นิระบบ	คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้สอบทานิ
ให้บริษััทปฏิิบัติตามหลักการกำากับดำูแลท่�ดำ่	 ม่ระบบการบริหารความเส่�ยงท่�เหมาะสม	ม่ระบบการควบค่มภายในิและ
การตรวจัสอบภายในิท่�ม่ประสิทธุิภาพื่	ประสิทธุิผู้ล	โดำยผู้ลการปฏิิบัติงานิในิรอบปีสร่ปไดำ้	ดำังนิ่�

1. การส่อบที่านรายงานที่างการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้สอบทานิงบการเงินิรายไตรมาสและงบการเงินิประจัำาปี	2563	ของบริษััทฯ	ซื่ึ�งผู้�านิ
การสอบทานิและตรวจัสอบโดำยผูู้้สอบบัญช่ก�อนินิำาเสนิอให้คณะกรรมการบริษััทพื่่จัารณาอนิ่มัติ	โดำยไดำ้สอบถูามผูู้้
สอบบัญช่ในิเรื�องของความถููกต้อง	ครบถู้วนิและเช่�อถู่อไดำ้ของงบการเงินิ	รวมถูึงพื่่จัารณารายการปรับปร่งทางบัญช่
ท่�สำาคัญ	การประมาณการทางบัญช่ซึื่�งม่ผู้ลกระทบต�องบการเงินิ	ผู้ลกระทบจัากการเปล่�ยนิแปลงมาตรฐานิการบัญช่	
และการเปิดำเผู้ยข้อมูลอย�างถููกต้องเพื่ียงพื่อ	รวมทั�งไดำ้พื่่จัารณาความม่อิสระของผูู้้สอบบัญช่เพื่่�อให้มั�นิใจัว�าการจััดำ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั�งหมด (ครั�ง)

นิายสหัส	ตรีทิพื่ยบ่ตร ประธุานิกรรมการตรวจัสอบ 7/7

พื่ลอากาศเอกบ่รีรัตนิ์	รัตนิวานิิช กรรมการตรวจัสอบ 7/7

นิายชินิภัทร	วิส่ทธุิแพื่ทย์ กรรมการตรวจัสอบ 6/7
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3.  การส่อบที่านการบริหุ้ารความเส่่�ยงและประสิ่ที่ธุิผลของระบบการควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้ใหค้วามสำาคญัต�อการบรหิารความเส่�ยงอย�างเปน็ิระบบตามแนิวทางมาตรฐานิสากล	
COSO-ERM	(The	Committee	of	Sponsoring	of	the	Tread	way	Commission-Enterprise	Risk	Management)	
และตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	โดำยในิปี	2563	คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้สอบทานิระบบการบริหารความเส่�ยง	
ให้ข้อเสนิอแนิะและหารือร�วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง/ฝ่่ายจััดำการ	รวมทั�งไดำ้สอบทานิระบบการควบค่ม
ภายในิร�วมกับผูู้้สอบบัญช่และฝ่่ายตรวจัสอบภายในิทั�งในิเรื�องการดำำาเนิินิงานิ	การดูำแลทรัพื่ย์สินิ	การป้องกันิหรือลดำ
ความผิู้ดำพื่ลาดำ	การรั�วไหลหรือท่จัริต	ความเช่�อถู่อไดำ้ของรายงานิทางการเงินิ	การปฏิิบัติตามกฎหมาย	ระเบ่ยบและ
ข้อบังคับเพื่่�อให้มั�นิใจัว�าการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	เป็นิไปอย�างม่ประสิทธุิภาพื่	ประสิทธุิผู้ลและบรรล่ตามเป้าหมาย
ท่�กำาหนิดำไว้	 	 ซื่ึ�งผูู้้สอบบัญช่ไดำ้ ให้ความเห็นิสอดำคล้องกันิว�าไม�พื่บประเด็ำนิข้อบกพื่ร�องท่�เป็นิสาระสำาคัญในิปีท่�ผู้�านิ
มา	บริษััทฯ	 ไดำ้ดำำาเนิินิการปรับปร่ง	 และพัื่ฒนิาระบบการบริหารความเส่�ยงและการควบค่มภายในิให้เหมาะสมและม่
ประสิทธุิภาพื่มากขึ�นิ	เพื่่�อให้สอดำคล้องกับการเปล่�ยนิแปลงโครงสร้างการบริหารงานิ	และการเปล่�ยนิแปลงทางธุ่รกิจั	
ซื่ึ�งสร่ปการดำำาเนิินิการท่�สำาคัญไดำ้ดำังนิ่�

	 •	 การนิำาระบบเทคโนิโลย่สารสนิเทศใช้ ในิการปฏิิบัติงานิกรณ่เกิดำเหต่ฉั่กเฉัินิหรือเหต่วิกฤตจัากสถูานิการณ์
	 	 แพื่ร�ระบาดำของ	COVID-19	ทำาให้พื่นัิกงานิต้องปฏิิบัติงานิท่�บ้านิ	(Work	From	Home)	เพื่่�อความปลอดำภัย
	 	 และลดำความเส่�ยงจัากการแพื่ร�กระจัายของ	COVID-19	โดำยการนิำาเทคโนิโลย่สารสนิเทศมาใช้ในิการดำำาเนิินิ
	 	 งานิเพื่่�อไม�ให้การดำำาเนิินิธุ่รกิจัต้องหย่ดำชะงัก	อาทิ	การใช้เทคโนิโลย่ในิการจััดำประช่มทางไกล	การส่�อสาร/
	 	 ประสานิงานิผู้�านิช�องทางโซื่เซ่ื่ยลม่เดำ่ยไปยังพื่นิักงานิ	คู�ค้า	ลูกบ้านิ	ลูกค้า	การใช้	CloudComputing	เป็นิต้นิ	
	 	 โดำยคณะกรรมการตรวจัสอบร�วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงไดำ้ให้คำาแนิะนิำาและสอบทานิกระบวนิ
	 	 การปฏิิบัติงานิต�างๆ	ท่�สำาคัญ	เช�นิ	การจััดำเก็บ/สำารองข้อมูลท่�จัำาเป็นิ/สำาคัญต�อการดำำาเนิินิงานิ	เพื่่�อให้มั�นิใจั
	 	 ว�าระบบ/กระบวนิการปฏิิบัติงานิท่�กำาหนิดำขึ�นิสามารถูปฏิิบัติไดำ้จัริงโดำยไม�ก�อให้เกิดำการหย่ดำชะงักทางธุ่รกิจั		
	 	 รวมทั�งม่ระบบการควบค่มภายในิท่�เหมาะสมเพื่ียงพื่อ	จัากการดำำาเนิินิการดัำงกล�าวทำาให้บริษััทฯและบริษััท
	 	 ในิเครือสามารถูรับม่อกับสถูานิการณ์ท่�เกิดำขึ�นิไดำ้อย�างฉัับไว	และสามารถูจััดำทำารายงานิทางการเงินิไดำ้อย�าง
	 	 ถููกต้อง	รวดำเร็ว	และทันิเวลา

	 •	 การปรับปร่งโครงสร้าง/กระบวนิการบริหารความเส่�ยง	การกำาหนิดำระดำับความเส่�ยงท่�ยอมรับไดำ้และตัวช่�วัดำ
	 	 ความเส่�ยงให้สอดำคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานิ	รวมทั�งไดำ้พื่่จัารณา/หารือร�วมกับคณะกรรมการ
	 	 บริหารความเส่�ยงและฝ่่ายจััดำการดำำาเนิินิการทบทวนิการระบ่ความเส่�ยงท่�สำาคัญระดำับองค์กรให้สอดำคล้อง
	 	 กับการดำำาเนิินิธุ่รกิจัโดำยพื่่จัารณาปัจัจััยทั�งภายในิและภายนิอกท่�เปล่�ยนิแปลงไป	เพื่่�อนิำาเสนิอท่�ประช่มคณะ
	 	 กรรมการบริษััทพื่่จัารณา

4.  การกำากับดำูแลงานต้รวจส่อบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้พื่่จัารณาขอบเขตการปฏิิบัติงานิ	บทบาทหนิ้าท่�	ความรับผู้ิดำชอบ	ความเป็นิอิสระในิ
การปฏิิบัติงานิตรวจัสอบภายในิและหนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิ	ให้ความเห็นิชอบในิการพื่่จัารณาแต�งตั�ง	โยกย้าย	เลิก
จั้าง	หัวหนิ้าหนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิ	โดำยในิการประช่มคณะกรรมการตรวจัสอบ	ครั�งท่�	7/2563	วันิท่�	24	ธุันิวาคม	
2563	ไดำ้พื่่จัารณาแต�งตั�งหัวหนิ้าหนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิท่�ม่ค่ณสมบัติเหมาะสมทั�งทางดำ้านิค่ณว่ฒิ	การศึกษัา	
ประสบการณ์ในิการปฏิิบัติงานิตรวจัสอบภายในิของธุ่รกิจัต�างๆ	เป็นิระยะเวลา	8	ปี	และไดำ้ผู้�านิการอบรมในิหลักสูตร
การปฏิิบัติงานิตรวจัสอบภายในิ	อาทิ		โครงการหลักสูตรประกาศนิ่ยบัตรผูู้้ตรวจัสอบภายในิของประเทศไทย	(CPIAT)	
เป็นิต้นิ		นิอกจัากน่ิ�คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้พื่่จัารณาอนิ่มัติแผู้นิงานิตรวจัสอบภายในิประจัำาปี	ซื่ึ�งไดำ้จััดำทำาขึ�นิบนิ
พื่่�นิฐานิของการประเมินิความเส่�ยง	(Risk	Based	Audit)	โดำยครอบคล่มกิจักรรมทางธุ่รกิจัและระบบงานิท่�สำาคัญขอ
งบริษััทฯ	 ในิปีท่�ผู้�านิมานิ่�คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้พื่่จัารณาเห็นิชอบให้ว�าจั้างท่มตรวจัสอบภายในิจัากภายนิอก	
(Outsource	 Internal	 Audit)	 เพื่่�อทำาการตรวจัสอบการปฏิิบัติ	 และประเมินิระบบการควบค่มภายในิของระบบการ
บริหารทรัพื่ยากรบ่คคล	 และกระบวนิการปฏิิบัติงานิในิเรื�องการจั�ายค�าจั้างและสวัสดำิการ	 การบริหารงานิขายและ
การตลาดำ	เพื่่�อประเมินิและให้ข้อเสนิอแนิะเก่�ยวกับความเพื่ียงพื่อและประสิทธุิภาพื่ของระบบการควบค่มภายในิ	รวม
ทั�งไดำ้กำากับดำูแลและสนัิบสนิ่นิงานิตรวจัสอบภายในิให้ม่ความเป็นิอิสระในิการปฏิิบัติงานิ	โดำยม่การหารือและพื่บปะกับ
หัวหนิ้าหนิ�วยงานิตรวจัสอบภายในิโดำยไม�ม่ฝ่่ายจััดำการตามแนิวปฏิิบัติท่�ดำ่	(Best	Practice)	นิอกจัากนิ่�คณะกรรมการ
ตรวจัสอบไดำ้ให้ข้อแนิะนิำาในิการพื่ัฒนิางานิตรวจัสอบภายในิเชิงร่ก	(Proactive)	ซื่ึ�งเป็นิการขยายผู้ลการตรวจัสอบ
ไปสู�การสร้างความเข้าใจัและตระหนิักรู้ของพื่นิักงานิซื่ึ�งจัะช�วยลดำข้อผู้ิดำพื่ลาดำรั�วไหลจัากการปฏิิบัติงานิและป้องกันิ
การท่จัริตในิองค์กร

5.  การส่อบที่านการปฏิิบตั้ิต้ามกฎหุ้มายว่าดำ้วยหุ้ลักที่รัพัย์และต้ลาดำหุ้ลักที่รัพัย์ ข้อกำาหุ้นดำของต้ลาดำหุ้ลักที่รัพัย์
แหุ้่งประเที่ศไที่ย ส่ำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักที่รัพัย์และกฎหุ้มายท่ี่�เก่�ยวข้องกับธุุรกิจของบริษัที่ฯ
	 คณะกรรมการตรวจัสอบให้ความสำาคัญในิการปฏิิบัติตามกฎหมาย	 ระเบ่ยบ	 ข้อบังคับของภาครัฐ	 และองค์กร
กำากับดำูแล	 โดำยไดำ้สนิับสนิ่นิ	 และผู้ลักดัำนิให้ฝ่่ายจััดำการรวบรวมและติดำตามข้อกำาหนิดำของกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับ
การดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	 เช�นิ	 กฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุ่รกิจัพัื่ฒนิาอสังหาริมทรัพื่ย์	 พื่รบ.ค่้มครองแรงงานิ	
พื่รบ.ค่้มครองข้อมูลส�วนิบ่คคล	มาตรการควบค่มสินิเช่�อของธุนิาคารแห�งประเทศไทย	มาตรการต�อต้านิการท่จัริต
คอร์รัปชันิของสมาคมส�งเสริมสถูาบันิกรรมการบริษััทไทย	เป็นิต้นิ	ทั�งนิ่�เพื่่�อให้การดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	เป็นิไปอย�าง
ถููกต้อง	ม่กระบวนิการในิการป้องกันิและควบค่มกิจักรรมทางธุ่รกิจัท่�เก่�ยวข้องกับกฎหมายต�างๆ	ดัำงกล�าว	นิอกจัาก
น่ิ�คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้สอบทานิกระบวนิการรับข้อร้องเรียนิและแจั้งเบาะแสการท่จัริต	(Whistleblowing)	รวม
ทั�งสอบทานิกระบวนิการท่�เก่�ยวข้องกับการฟั้องร้อง/คดำ่ความ	ในิท่กไตรมาส	เพื่่�อให้มั�นิใจัไดำ้ว�าบริษััทฯ	ม่การดำำาเนิินิ
การอย�างสมเหต่สมผู้ลสอดำคล้องกับหลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่และปรัชญาการดำำาเนิินิธุ่รกิจัของบริษััทฯ
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สารบัญั ส่วนทุ่� 1 การประกอบัธิุรกิจและผู้ลการดิำาเนินงาน ส่วนทุ่� 2 การกำากับัดิูแลกิจการ ส่วนทุ่� 3 งบัการเงิน

6.  การส่อบที่านรายการท่ี่�เก่�ยวโยงกันหุ้รือรายการท่ี่�อาจม่ความขัดำแย้งที่างผลประโยชุน์
	 เพื่่�อให้เป็นิไปตามข้อกำาหนิดำของตลาดำหลักทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย	 และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตลาดำหลักทรัพื่ย์	คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้ดำำาเนิินิการพื่่จัารณาและสอบทานิรายการท่�เก่�ยวโยงกันิหรือรายการ
ท่�อาจัม่ความขัดำแย้งทางผู้ลประโยชนิ์	 เพื่่�อให้มั�นิใจัว�าบริษััทฯ	ม่การดำำาเนิินิการตามเงื�อนิไขทางธุ่รกิจัอย�างสมเหต่
สมผู้ล	โปร�งใส	เป็นิประโยชนิ์ต�อบริษััทฯ	และม่การเปิดำเผู้ยข้อมูลอย�างเพื่ียงพื่อ

7.  การพัิจารณาคัดำเลือก เส่นอแต้่งต้ั�งผู้ส่อบบัญชุ่ และกำาหุ้นดำค่าต้อบแที่นของผู้ส่อบบัญชุ่ประจำาปี 2564
	 คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้พื่่จัารณา	คัดำเล่อก	 เสนิอแต�งตั�ง	 บริษััทสำานิักงานิ	อ่วาย	 จัำากัดำ	 เป็นิผูู้้สอบบัญช่
ของบริษััท	และกำาหนิดำค�าตอบแทนิของผูู้้สอบบัญช่ประจัำาปี	2564	เนิ่�องจัากพื่่จัารณาแล้วเห็นิว�า	ผูู้้สอบบัญช่บริษััท	
สำานัิกงานิ	 อ่วาย	 จัำากัดำ	 ม่ความรู้ความสามารถู	 และเป็นิท่�ยอมรับว�าม่ความรู้ความเข้าใจัในิธุ่รกิจัของบริษััทฯ	 ม่
ความเป็นิอิสระในิการปฏิิบัติหนิ้าท่�	 รวมทั�งไดำ้ ให้คำาแนิะนิำาท่�เป็นิประโยชนิ์	 ซื่ึ�งในิการพื่่จัารณานิ่�คณะกรรมการตรวจั
สอบไดำ้คำานิึงถูึงผู้ลประโยชนิ์ของบริษััทฯ	 สูงส่ดำ	 และไดำ้นิำาเสนิอต�อคณะกรรมการบริษััทเพื่่�อพื่่จัารณาและขออนิ่มัติ
จัากท่�ประช่มผูู้้ถู่อห่้นิ

	 นิอกจัากนิ่�	 เพื่่�อให้มั�นิใจัว�าการดำำาเนิินิงานิของผูู้้สอบบัญช่สามารถูดำำาเนิินิงานิอย�างเป็นิอิสระ	 คณะกรรมการ
ตรวจัสอบจัึงไดำ้จััดำให้ม่การพื่บปะกับผูู้้สอบบัญช่โดำยไม�ม่ฝ่่ายจััดำการเป็นิประจัำาอย�างนิ้อยปีละครั�ง	 รวมทั�งไดำ้หารือ
ร�วมกับผูู้้สอบบัญช่ในิประเด็ำนิท่�เป็นิข้อกังวล/ข้อสังเกตของผูู้้สอบบัญช่ท่กไตรมาส	ตลอดำจันิไดำ้ติดำตามการดำำาเนิินิ
การของฝ่่ายจััดำการเพื่่�อให้มั�นิใจัว�าไดำ้ม่การดำำาเนิินิการปรับปร่งแก้ ไขตามแนิวทางท่�ไดำ้กำาหนิดำไว้

8.  ที่บที่วนกฎบัต้รของคณะกรรมการต้รวจส่อบ
	 คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้ทบทวนิกฎบัตรคณะกรรมการตรวจัสอบ	 เพื่่�อพื่่จัารณาปรับปร่งเน่ิ�อหา	 เก่�ยวกับ
อำานิาจั	หนิ้าท่�	 และความรับผู้ิดำชอบของคณะกรรมการตรวจัสอบ	ให้ชัดำเจันิเป็นิปัจัจัุบันิ	 เหมาะสมและสอดำคล้องกับ
หลักการกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	 	 ซื่ึ�งในิปี	 2563	คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้ทบทวนิการดำำาเนิินิงานิทางดำ้านิต�างๆ	
ของคณะกรรมการตรวจัสอบโดำยนิำาแบบการประเมินิตนิเองของคณะกรรมการตรวจัสอบของตลาดำหลักทรัพื่ย์
แห�งประเทศไทย	แนิวปฏิิบัติท่�ดำ่ของคณะกรรมการตรวจัสอบและแนิวทางกำากับดำูแลกิจัการท่�ดำ่	(CG	Code)	มาใช้เป็นิ
แนิวทางในิการทบทวนิการดำำาเนิินิงานิและการปฏิิบัติหนิ้าท่�ของคณะกรรมการตรวจัสอบเพื่่�อยกระดำับการดำำาเนิินิงานิ
ของคณะกรรมการตรวจัสอบ	พื่ร้อมทั�งไดำ้ทบทวนิและปรับปร่งกฎบัตรให้ชัดำเจันิ	สอดำคล้องกับภารกิจัท่�ไดำ้รับมอบ
หมายจัากคณะกรรมการบริษััท	ซื่ึ�งไดำ้รับอนิ่มัติจัากคณะกรรมการบริษััทแล้ว

	 โดำยสร่ป	 คณะกรรมการตรวจัสอบไดำ้ปฏิิบัติหนิ้าท่�และความรับผู้ิดำชอบตามท่� ไดำ้ระบ่ไว้ ในิกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจัสอบโดำยใช้ความรู้ความสามารถู	ความระมัดำระวัง	ความรอบคอบและม่ความเป็นิอิสระอย�างเพื่ียง
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