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สารจากประธานกรรมการบริษัท  

ปี 2564 ทัว่โลกยงัคงอยู่ในสภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 แม้ว่าจะเร่ิมคล่ีคลายลงบ้างแล้ว แต่ก็ยงัอยู่บนความ
ไม่แน่นอน รวมทัง้การถดถอยทางเศรษฐกิจและความยากล าบากในการฟืน้ตวั อย่างไรก็ตามตลอด 2 ปีที่ผ่านมา Origin ยงัคง
สามารถเติบโตได้ตามแผนธุรกิจและมีสขุภาพทางการเงินที่แข็งแรง ซึ่งเป็นการพิสจูน์ตวัเองว่าเราเป็นองค์กรท่ีแข็งแกร่งและมี
ความยืดหยุ่น พร้อมที่จะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทุกรูปแบบ จากการเตรียมพร้อมล่วงหน้าและเน้นการเจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนเสมอมา และเรายงัคงจะมุ่งเน้นในแนวทางธุรกิจเช่นนีต้่อไป 

สถานการณ์ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาคอสงัหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านก าลงัซือ้ ความ
เชื่อมัน่ในการตดัสินใจซือ้ รวมทัง้สถานการณ์การแข่งขนัในตลาด ออริจิน้ได้ศึกษาแนวทางในการปรับตวัเข้าหาผู้บริโภค เพื่อ 
สร้างแนวทางการตลาด และ รูปแบบโครงการใหม่ๆ ให้การเข้าถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน และสร้าง
ความแตกต่างในการแข่งขนั เช่น คอนโดมิเนียมส าหรับ กลุ่มคนรักสตัว์เลีย้ง กลุ่มส าหรับนกัศกึษา กลุ่มสตาร์ทอพั กลุ่มผู้สงูวยั 
(Silver Age) และกลุ่มนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Investment Property) ส่งผลให้ออริจิน้ยังคงสร้างการเติบโตของยอดขาย 
และ ความมัน่คงของการรับรู้รายได้ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง  

ปี 2564 นี ้ยงัถือเป็นปีที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ส าหรับกลุ่มธุรกิจบ้านจดัสรร ภายใต้ บริษัท บริทาเนีย แม้ว่าจะเป็นบริษัทที่
เร่ิมธุรกิจได้เพียง 4 ปี  แต่สามารถสร้างการเติบโตของรายได้อย่างก้าวกระโดด และได้รับความยอมรับจากผู้บริโภคอย่างมาก 
จนสามารถเข้าสู่การเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส าเร็จ ซึ่งจะส่งเสริมให้ บริทาเนีย เติบโตได้อย่างมัน่คง 
และเป็นท่ียอมรับมากยิ่งขึน้ 

นอกจากนีใ้นด้านการด าเนินธุรกิจออริจิน้ยังมุ่งเน้นสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ ได้น าแนวทางการ

บริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM Framework) มา

ประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวทางความยัง่ยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ในการพิจารณาประเด็นความเส่ียงและบริหารความเส่ียง เพื่อให้กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี

ระบบและต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงพฒันาการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัทัง้องค์กร   

ผลจากแนวทางปฏิบตัิข้างต้นส่งผลให้ปัจจบุนั ออริจิน้มีมาร์เก็ตแคปติดอยู่ในกลุ่มท็อปเทน  และยงัได้รับการคดัเลือก

เข้าสู่รายชื่อหุ้นยัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ประจ าปี 2564 จาก 

ตลท. รวมทัง้ยังได้รับผลประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แสดงถึงเจตนาที่จะเป็นบรรษัทภิบาล 

 ส าหรับปี 2565 ออริจิน้ได้มีการขยายแผนการเติบโตจาก “Origin Next Level” สู่ “Origin Multiverse” กบั 3 ขัน้ตอน 
คือ 1.ขยายสู่จกัรวาลใหม่ (Expanding to the new universe) จากเดิมที่ออริจิน้มีจกัรวาลหลกั คือ จกัรวาลพฒันาโครงการที่
อยู่อาศัย แบ่งการขยายตวัเป็นจักรวาลใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จักรวาลธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศยัเพื่อการขาย จักรวาลธุรกิจรายได้



  แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 

หน้าที่ 2 
 

ประจ า หรือ จกัรวาลธุรกิจบริการ รวมทัง้ จกัรวาลธุรกิจที่เป็น เมกะเทรนด์ระยะยาว (Mega Trends Business) โดยทัง้ 4 กลุ่ม
จกัรวาล ยงัคงประกอบด้วยจกัรวาลธุรกิจย่อยๆ ที่ทยอยเกิดขึน้ตัง้แต่ปีที่ผ่านมา เช่น โลจิสติกส์ เฮลท์แคร์ ประกนัภยั พลงังาน 
การเงิน ร้านอาหาร กญัชง 

2.แยกกันเติบโตแบบคู่ขนาน (Growing in the separated timeline) ทุกบริษัทในเครือของออริจิน้มีเส้นทางการ
เติบโตแบบคู่ขนานในจักรวาลของตัวเอง และ ผลักดันให้บริษัทในเครือดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สร้าง 
Multiverse of Happiness เชื่อมทกุจกัรวาลสู่อาณาจกัร Market Cap รวมแสนล้านภายในปี 2568  
3.เชื่อมโยงอีโคซิสเท็ม (Connecting the ecosystem) สร้างอีโคซิสเท็มที่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ บริโภคได้แบบครบวงจร 

เชื่อมโยงทกุธุรกิจ รวมพลงักันกลบัมาเป็น Multiverse of Happiness เป็นอีโคซิสเท็มที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทกุช่วงวยั 

ทกุเจเนอเรชัน่ และทกุจงัหวะการใช้ชีวิต 

สดุท้ายนีผ้มเชื่อว่าการวางแผนและการเตรียมพร้อม อย่างมีระบบและมีสติ จะช่วยให้ทุกคนและทุกธุรกิจ สามารถ

ข้ามผ่านสถานการณ์ปัจจบุนัและพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต อย่างไรก็ตามการสนบัสนุนและ

ก าลังใจจากบรรดาผู้มีส่วนเก่ียวข้องเสมอมา ทัง้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ตลอดจนลูกค้า สถาบัน

การเงิน พนัธมิตร คู่ค้า และ ผู้ ถือหุ้น ก็เป็นส่ิงส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ผมจึงต้องขอขอบพระคณุทกุท่านเป็นอย่างสงู 

 

 

                                                                                                        นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี    

                                                                                                         ประธานกรรมการบริษัท 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ปี 2564 เป็นปีที่เราอยู่กบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นปีที่ 2 ทกุภาคส่วนมีภมูิคุ้มกนัและขีดความสามารถในการปรับตวัสงูขึน้ ซึง่
น่าจะส่งผลต่อความมัน่ใจในการกลบัมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะยาวตามปกติมากขึน้ ออริจิน้ และผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ราย
อื่นๆ เอง ก็ยงัปรับตวัได้อย่างแข็งแกร่ง ทัง้นีก้ารท่ีออริจิน้สร้างวฒันธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรท่ีมีการเปล่ียนแปลงและก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ 
ไม่เพียงแต่การรองรับกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า แต่ยงัมุ่งเน้นที่จะองค์กรที่เติบโตอย่างมัน่คงและยงัยืน โดยมีการวางแผนการเติบโตและการ
ป้องกันความเส่ียงจากความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่างๆทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็น Key Success ที่ท าให้เราก้าว
ผ่านอปุสรรคและเติบโตได้อย่างน่าพอใจ ภาพรวมยอดขาย (Presales) โครงการท่ีอยู่อาศยัของบริษัทตลอดทัง้ปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 30,257 
ล้านบาท สงูกว่าเป้าหมายทัง้ปีที่วางไว้ที่ 29,000 ล้านบาท เติบโตจากปี 2563 ถึงราว 17% และยงัเป็น New High ใหม่ของบริษัท โดยแบ่งเป็น
ยอดขายจากกลุ่มบ้านจัดสรร 28% และกลุ่มคอนโดมิเนียม 72% หากแบ่งตามสถานะโครงการ มีสัดส่วนยอดขายจากโครงการพร้อมอยู่ 
(Ready to move) 65% และกลุ่มโครงการที่เพิ่งเปิดขายหรืออยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง (Ongoing) 35% ซึ่งในปี 2564 นี ้ได้มีการเปิดตวั
โครงการใหม่ 9 โครงการมลูค่า 9,975 ล้านบาท ด้านรายได้บริษัทมีรายได้รวม 15,943 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 3,194 ล้านบาท เติบโตจากปี 
2563 ถึงราว 43% และ 20% ตามล าดบั ปี 2564 นบัเป็นปีที่ไม่ง่ายส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ Key Success ของเราจึงยงัคงเป็นเร่ืองความ
เข้าใจใน Customer Insight และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ เราสร้างลูกเล่นใหม่ๆ ในการเข้าถึงและตอบโจทย์
ผู้บริโภคที่ยังคงมองหาที่อยู่อาศัยใหม่ เช่น การจัดมหกรรมคอนโดออนไลน์ในรูปแบบ Property Live การเจาะเซ็กเมนท์ใหม่ๆ ส่งผลให้ทัง้
โครงการพร้อมอยู่และโครงการเปิดตวัใหม่ยังตอบสนองดีมานด์ได้อย่างดี จนท ายอดขายทัง้ปีได้สงูกว่าเป้าหมาย 

ความภาคภูมืใจที่สดุในปี 2564 นี ้คือการที่บริษัทสามารถผลกัดนั บริษัท บริทาเนีย ความสู่การเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ส าเร็จ ซึ่งนบัจากเร่ิมเปิดโครงการแรกในเดือนพฤศจิกายนปี 2560  แม้เป็นผู้ เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดได้เพียง 4 ปี  แต่สร้าง
รายได้และก าไรมาต่อเนื่องในธุรกิจอสงัหาฯ แนวราบ สามารถสร้างขยายโครงการใหม่และปิดยอดขายมาได้ต่อเนื่อง สร้างการรับรู้แบรนด์ 
(Brand Awareness) ในตลาดแนวราบได้เป็นอย่างดี โครงการบ้านจดัสรรภายใต้บริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ก็สามารถสร้างยอดขาย
ระดบั All Time High ได้ต่อเนื่องทุกปี ตามแผนเติบโตของบริษัท สะท้อนได้จากตวัเลขรายได้และก าไรสทุธิในแต่ละปี โดยมีอตัราการเติบโต
ของรายได้รวมเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ในปี 2561 – 2563 อยู่ที่ 113.16% ต่อปี  

 
ทัง้นี ้ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ได้เปิดตวัคอนโดมิเนียมหลากหลายแบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา อาทิ บริกซ์ตนั (Brixton) เจาะ

ตลาดเฉพาะกลุ่มในราคาที่เข้าถึงได้ (Affordable Niche) เช่น คอนโดมิเนียมส าหรับคนรักสตัว์เลีย้ง คอนโดมิเนียมส าหรับนกัศึกษา ออริจิน้ 
ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ (Origin Plug & Play) เจาะตลาดกลุ่มสตาร์ทอพั ออริจิน้ เวลเนส เรสซิเดนซ์ เจาะตลาดกลุ่มผู้สงูวยั (Silver Age) และแฮมป์
ตนั (Hampton) ประกอบด้วยหลากซบัแบรนด์ส าหรับเจาะกลุ่มนกัลงทนุอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (Investment Property) โดยทกุแบรนด์
ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี  

 
ขณะที่ปี 2565 Origin Property เปิดแผนการเติบโตแบบพหุจักรวาล “Origin Multiverse” กับ 3 ขัน้ตอน 1.ขยายสู่จักรวาลใหม่ 

(Expanding to the new universe) จากเดิมที่ออริจิน้มีจกัรวาลหลกัคือจกัรวาลพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั ขยายตวัเองเข้าสู่จกัรวาลใหม่ๆ โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่มจักรวาล ได้แก่ 1.กลุ่มจักรวาลที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย (Residential for Sales) 2.กลุ่มจักรวาลธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ า 
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(Recurring Income Business) 3.กลุ่มจักรวาลธุรกิจบริการ (Service Business) 4.กลุ่มจักรวาลเมกะเทรนด์ระยะยาว (Mega Trends 
Business) โดยทัง้ 4 กลุ่มจกัรวาล ยงัคงประกอบด้วยจกัรวาลธุรกิจย่อยๆ ท่ีทยอยเกิดขึน้ตัง้แต่ปีที่ผ่านมา เช่น โลจิสติกส์ เฮลท์แคร์ ประกนัภัย 
พลงังาน การเงิน ร้านอาหาร กญัชง  

2.แยกกันเติบโตแบบคู่ขนาน (Growing in the separated timeline) ทุกบริษัทย่อยมีเส้นทางการเติบโตแบบคู่ขนานในจกัรวาลของ
ตัวเอง ผ่านการจัดทัพผู้บริหารมืออาชีพในธุรกิจนัน้ๆ เข้าไปช่วยดูแลทิศทางการเติบโต ผลักดันบริษัทในเครือเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ น าโดย พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่, วนั ออริจิน้ และ แอลฟา อินดสัเทรียล โซลชูัน่ สร้าง Multiverse of Happiness เชื่อมทุกจกัรวาลสู่
อาณาจกัร Market Cap รวมแสนล้านภายในปี 2568  
3.เชื่อมโยงอีโคซิสเท็ม (Connecting the ecosystem) สร้างอีโคซิสเท็มที่ยกระดบัคุณภาพชีวิตผู้บริโภคได้แบบครบวงจร ด้านจักรวาลที่อยู่

อาศยัปี 2565 และอีกหลากหลายจกัรวาล หลากหลายธุรกิจ ที่จะช่วยกนัพาแบรนด์ใหม่ๆ ธุรกิจใหม่ๆ พาทุก Multiverse ให้เติบโต เป็นที่รู้จกั 

และกลายเป็นหนึ่งในผู้ เล่นส าคญัในธุรกิจเหล่านัน้ และทกุธุรกิจเหล่านัน้จะเชื่อมโยง รวมพลงักนักลบัมาเป็น Multiverse of Happiness เป็นอี

โคซิสเท็มที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทกุช่วงวยั ทกุเจเนอเรชัน่ และทกุจงัหวะการใช้ชีวิต 

ออริจิน้ขอร่วมเป็นก าลังใจให้กับทุกคนส าหรับการก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปด้วยกัน และขอขอบพระคุณเป็นอย่ างสงู

ส าหรับการสนบัสนุนที่ดีจากบรรดาผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ลกูค้า พนัธมิตร คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกท่าน ทัง้นี ้

บริษัทสญัญาว่าจะมุ่งมัน่ปฏิบตัิติตามหลกัธรรมมาภิบาล เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสงัคมโดยรวมตามต่อไป 

 

 

 

   นายพีระพงศ์ จรูญเอก 

                                                                                               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รางวัลที่ได้รับในปี 2564 

จากความมุ่งมัน่ที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปี 
2564 

บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินและรางวลัต่างๆ ดงันี ้ 

1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจ าปี 2564 
โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

2. ผลประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2564 ในระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเฉล่ียอยู่ที่ 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดย
มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้หมดที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 716 บริษัท 

3. Product Innovation Awards 2021  

 

 
 

- บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวลัจากงาน “Product Innovation Awards 2021” ซึ่งจดัโดย

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบัคณะวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหดิล 

โดย นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั ในเครือ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์

ตี ้จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวลั “สดุยอดสินค้าและบริการที่มีนวตักรรมแห่งปี 2564” จากโครงการ

คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “ไนท์บริดจ์”  พฒันาโดยบริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี 
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4. รางวลั Thailand Top Company Awards 2021 

 

 
 

- บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัจากงาน  “Thailand Top Company Awards 2021”  ซึง่จดั

โดยนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  โดย นาย

สมสกุล  แสงสวุรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภณัฑ์  บริษัท ออริจิน้  พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวลั  “The Best Business Performance Award”  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั 

5. บริษัทฯ ได้รับ 3 รางวลั จากงาน BCI Asia Top 10 Developers Awards 2021 
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- บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ได้รับ 3 รางวลั จากงาน BCI Asia Top 10 Developers Awards 2021 

โดย นายสมสกุล  แสงสวุรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภณัฑ์  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

(มหาชน) เป็นผู้ แทนบริษัทฯ รับรางวัล  “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2021”  จาก 3 โครงการ ได้แก่ 

“สเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ สขุมุวิท พร้อมพงษ์”  “อินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ สขุมุวิท”  และ  “ดิ ออริจิน้ รามอินทรา 

83 สเตชัน่”  ซึง่รางวลัดงักล่าว ออริจิน้ ได้รับติดต่อกนั 4 ปีซ้อน 

6. บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวลั จากงาน Thailand Property Awards 2021  

 

 
 

- บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ได้รับ 2 รางวลั จากงาน Thailand Property Awards 2021 ซึ่งจดัโดย 

Property Guru  โดย นายสมสกลุ  แสงสวุรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภณัฑ์  บริษัท ออริจิน้ พร็อพ

เพอร์ตี  ้จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล "Best Condo Architectural Design” จากโครงการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน “เดอะ แฮมป์ตัน สวีท ระยอง” ดูแลโดยบริษัท แฮมป์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ 

(HAMPTON HOTEL & RESIDENCE)  

- นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้รับรางวัล  “Best Housing Development (Bangkok)”  จากโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรี

เมี่ยม “แกรนด์ บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา” พฒันาโดยบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 
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7. รางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) 2021 

 
- บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี  ้จ ากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หุ้ นยั่งยืน Thailand Sustainability 

Investment (THSI) กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ประจ าปี 2564” จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

1.1   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ( "บริษัทฯ") จดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทจ ากัดตามกฎหมายเมื่อวันที่       
16 ธันวาคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 10.0 ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา 
จรูญเอก) เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมและบ้าน
จดัสรร ตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบราง และท าเลย่านนิคมอตุสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทัง้ใน
พืน้ที่โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และและกลุ่มบริษัท 
จ านวน 60 บริษัท ทัง้นี  ้บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์ 
(Uniqueness Project Design) ฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศในด้าน
การบริการหลังการขาย (After Sale Service Excellent) บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียมที่เป็นผู้บุกเบิกโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า  BTS แบร่ิง จงัหวดัสมทุรปราการ และได้ขยายการ
พฒันาโครงการไปในท าเลศักยภาพต่างๆ โดยยงัได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี เช่น ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ
ขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คคูต ท าเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง ท าเลใจกลางเมือง สาทร-นราธิวาส เจริญกรุง พญาไท ทองหล่อ ท าเล
รถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วฒันธรรม-รามค าแหง-มีนบุรี ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรัชดา-ลาดพร้าว-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ ท าเล
รถไฟฟ้าสายสชีมพแูจ้งวฒันะ-รามอินทรา-มีนบรีุ รวมทัง้ท าเลเมืองอตุสาหกรรม ศรีราชา – แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ และจงัหวดั
ระยอง ส าหรับการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านจดัสรร บริษัทฯ เน้นพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ภาคจงัหวดั
ในภาคตะวนัออก โดยยงัคงใส่ใจเร่ืองการออกแบบที่เป็นเอกลกัษณ์ และบริการหลงัการขาย ท่ีเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ ภายใต้
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) (“ บริทาเนีย ”) อีกทัง้บริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ให้แก่โครงการที่
บริษัทฯ เป็นผู้พฒันา ซึง่ด าเนินการโดยบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั (“ พรีโม ”) 

 
นอกจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทรับรู้รายได้จากการขายแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท วนั ออริจิน้ จ ากัด (“ วนั ออริจิน้ ”) เพื่อสร้างความมัน่คงให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว 
จากการมีรูปแบบรายได้ทีส่ม ่าเสมอในอนาคต 

 
ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จ านวน 36 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ  

36,008.9 ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายจ านวน 62 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการที่พฒันาแล้วเสร็จจ านวน 37 
โครงการ มลูค่าโครงการรวมประมาณ  64,564.5 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันา จ านวน 25 โครงการ มลูค่า
โครงการรวมประมาณ 43,539.9 ล้านบาท) 
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1.1.1    วิสัยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 

วิสัยทัศน์ 

ออริจิน้ฯ มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดี โดยยึดถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ด้วยการคิดที่มากกว่า ให้
มากกว่า เพื่อลกูค้าได้มากกว่า 

 

พันธกิจ 

เราใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทัง้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่าง
ยัง่ยืนร่วมกบั คู่ค้า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม 

 
ค่านิยม 

O   Optimize           เพิ่มผลงานอย่างยอดเยี่ยม 

R    Responsive          พร้อมปรับเตรียมอย่างฉบัไว 

I   Innovation           แสวงหาสร้างคณุค่าท าส่ิงใหม่ 

G   Growth            พร้อมเติบใหญ่ไปพร้อมกนั 

I   Integrity            ซื่อสตัย์สจุริต 

N   Neat              ร่วมกนัคดิประณีตในงาน 

S   Service Excellence      เต็มทีใ่นการบริการ 

T   Teamwork           ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดียว 

ทัง้นี ้ภายใต้วิสยัทศัน์ พนัธกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้น าในการเข้าพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในท าเลศกัยภาพ
ใหม่ๆ ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการท่ีอยู่อาศยัสงู และมีความเป็นไปได้ในการแข่งขนั เช่น ท าเลแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยาย และย่านอตุสาหกรรม โดยมีรูปแบบในการขยายตวัและการพฒันาโครงการในแต่ละท าเล 2 รูปแบบหลกั คือ (1) Cluster 
Model เป็นการพฒันาโครงการในรูปแบบ และระดบัราคาที่หลากหลายในแต่ละท าเล เพื่อตอบสนองความต้องการในทกุระดบั
ราคาและทุกรูปแบบความต้องการในท าเลนัน้ๆ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมตลาดและการแข่งขันได้ ซึ่งประหยัดต้นทุน
การตลาดและการด าเนินการ จึงสามารถขยายการพฒันาโครงการในท าเลนัน้ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง (2) Compound Mixed use 
Model หรือที่เรียกว่า Origin District / Origin Smart City ซึง่เป็นการรวมการพฒันาโครงการในรูปแบบและระดบัราคาต่างๆ ไว้
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ในพืน้ท่ีเดียวกนั และเสริมด้วยโครงการค้าปลีกหรือที่อยู่อาศยัประเภทเช่า ให้มีลกัษณะการอยู่อาศยัเป็นชมุชนท่ีพร้อมรองรับทุก
ความต้องการในการอยู่อาศยั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัทกุรายละเอียดการอยู่อาศยั ภายใต้แนวคิด EMPARTHY 
- SMART PRODUCTS + EXCELLENT SERVICES สร้างมาตรฐานเหนือความคาดหมาย ด้วยการค านึงถึงและใส่ใจในทุก
ความรู้สกึของลกูค้าเป็นพืน้ฐานไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงการที่มีเอกลกัษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟังก์ชัน่การใช้
งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale Service 
Excellent)  

โดยนอกจากธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารชุด บริษัทฯ ได้ด าเนินการขยายธุรกิจไปยังตลาดบ้านจัดสรร และธุรกิจ
พฒันาการโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) เช่น โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, ส านกังานเพื่อเชา่
, พืน้ท่ีเช่าเพื่อการพาณิชย์ ในการขยายฐานทางธุรกิจ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน และมัน่คงให้กบับริษัทฯ 

กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

1) การกระจายการพัฒนาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ที่รอบนอก และพืน้ที่แถบนิคม
อตุสาหกรรมที่ส าคญั  

 บริษัทฯ มีแผนการกระจายการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชดุในหลายพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพ และมีความสะดวก
ในด้านการคมนาคม โดยเน้นท าเลตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมีการ
ขยายตัวของความต้องการที่อยู่อาศยัสูง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตและ
ก าลงัซือ้ในปัจจุบนั เช่น ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย บางนา- แบร่ิง-สมทุรปราการ ท าเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ
ขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ท าเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง ท าเลรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรม-รามค าแหง-มีนบุรี ท าเล
รถไฟฟ้าสายสเีหลืองรัชดา-ลาดพร้าว-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ ท าเลรถไฟฟ้าสายสีชมพแูจ้งวฒันะ-รามอินทรา-มีนบรีุ และท าเลใจ
กลางเมือง เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการที่พกัอาศยัที่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ อนั
เนื่องมาจากการขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกซึ่งได้รับการสนับสนุนทางนโยบายและการ
ลงทุนด้านสาธารณูปโภคมลูค่าสงู ตามโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) บริษัทฯ จึงมีแผนในการ
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ประเภทอาคารชดุ บ้านจดัสรร พืน้ที่ค้าปลีก โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริเวณพืน้ท่ี
ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
นิคมอตุสาหกรรมปู่ เจ้าสมิงพราย และ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นต้น 

ส าหรับโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร ซึ่งบริษัทฯ ได้เร่ิมพัฒนาโครงการแรกในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ 
ยงัคงเน้นพฒันาโครงการบริเวณพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑลฝ่ังตะวนัออก ตามแนวถนนวงแหวนกาจญนาภิเษก และ ถนนบางนา 
- ตราด เนื่องจากเป็นพืน้ที่ซึ่งมีการเติบโตสงูที่สดุในช่วง 2-3 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภค มีการเติบโตที่สงู
ของราคา และยอดขาย จากปัจจยัความสะดวกสบายในการเดินทางเส้นทางคมนาคมที่ขยายตวัทัง้ถนนและรถไฟฟ้าสายใหม่ 
และสนามบินสวุรรณภมูิ รวมทัง้ยงัมีโครงการท่ีขยายเพิ่มเติมของภาคเอกชนจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
แหล่งงานอุตสาหกรรม และยังเป็นพืน้ที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ ปริมณฑล กับพืน้ที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัประเภทบ้านจดัสรร ไปยงัพืน้ที่อื่นๆ ที่มี
ศกัยภาพทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัข้างเคียง รวมทัง้จงัหวดัภาคตะวนัออกฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง 
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โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงการที่พัฒนาในท าเลโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC) แล้ว 11 โครงการ ประกอบด้วยโครงการอาคารชุด 7 โครงการ มลูค่า 7,645.2 ล้านบาท โรงแรม 3 โครงการ 
และ ศนูย์การค้า 1 โครงการ 

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

มีความโดดเด่น ทัง้รูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแต่งห้องชดุ และพืน้ที่ส่วนกลางของอาคาร โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์
สงูสดุของพืน้ที่ใช้สอยในโครงการทัง้หมด ซึ่งเห็นได้จากโครงการภายใต้คอนเซปท์ “ SPACE ”  กับการออกแบบเพดานสงู 4.2 
เมตร ที่มอบพืน้ที่ที่มากกว่า และมีฟังก์ชั่นท่ีตอบโจทย์การใช้งานได้จริง และการออกแบบส่วนกลางแบบ Limitless Facility ซึ่ง
เป็นส่วนกลางลอยฟ้าเชื่อมต่อ 3 อาคารเข้าด้วยกนัเพื่อความสะดวกสบายของลกูค้าผู้อยู่อาศยั และส่งเสริมภาพลกัษณ์ของการ
พกัอาศยัที่โดดเด่นเหนือโครงการทัว่ไป ในปี 2562 ใช้แนวความคิดเร่ือง  EMPATHY หมายถึง The ability to understand and 
share the feeling of another เป็นแนวทางในการออกแบบและก าหนดฟังค์ชั่นต่างทัง้ในพืน้ที่ส่วนกลางและภายในยูนิต  
กล่าวคือการออกแบบด้วยความเข้าใจ ใส่ใจในความต้องการ และความรู้สกึของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน และแก้ไขปัญหาในการ
ใช้งานที่เกิดขึน้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นการพฒันาที่ต่อเนื่องมาจากปี 2561 ที่ใช้แนวทางเร่ืองประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ 
(User Experience)   

และปี 2563 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆ ที่มีผลท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ของ COVID-19  ส่งผลให้การพฒันาผลิตภณัฑ์ในปีนีน้ าแนวความคิดเร่ือง NEW NORMAL มาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบด้วย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ Empathy ที่ยังเป็นแนวความคิดหลักที่น ามาใช้ในการพัฒนาโครงการ เพื่อให้ได้  
ผลิตภณัฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลกูค้าได้อย่างเต็มที่ในทุกแง่มมุการใช้ชีวิต และในทุกความแตกต่าง โดยแบรนด์ 
The Origin ได้พฒันาต่อเนื่องไปอีกขัน้ โดยน าข้อคิดเห็นและค าแนะน าต่างๆ  ที่ได้จากลุ่มลกูค้าจากหลายๆ โครงการที่เปิดตวั
เมื่อปีก่อนมาปรับใช้  ท าให้มีรูปแบบและฟังค์ชัน่ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ลกูค้ามากขึน้ และการออกแบบ รวมถึงก าหนดมาตรการโดย
ค านึงถึงพฤติกรรม และชีวิตประจ าวนัของลกูบ้าน ภายในโครงการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีการแพร่กระจายของ
เชือ้ผ่านการสมัผสั หรือ การอยู่รวมกลุ่มกนัของคนจ านวนมากนัน้ ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวนัที่ต้องใช้พืน้ที่ส่วนการร่วมกบั
ผู้อื่นหรือ แขกของโครงการต้องค านึงถึงความสะอาด และการรักษาระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING ) มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น 
การสมัผสั การจบั ส่ิงของร่วมกนั การต้องจดัให้มีพืน้ท่ีเปิดโล่ง และระบายอากาศที่ดีขึน้ การใช้สินค้า และบริการในรูปแบบ 
online และการท างานจากที่บ้าน ( work from home ) อาทิเช่น 
 
1. บริษัทฯ ออกแบบและก าหนดให้ใช้ประตบูานเปิดที่เป็นระบบอตัโนมตัิ หรือระบบการ์ดส าหรับพืน้ท่ีส่วนกลางและในลิฟท์
โดยสาร หรือระบบการ์ดเพื่อลดการสมัผสัจากมือหรือนิว้โดยตรง 
 
2. บริษัทฯ ก าหนดให้เพิม่จดุติดตัง้เจลแอลกอฮอลบริเวณหน้าทางเข้า โถงลิฟท์ และพืน้ท่ีส่วนกลางเพื่อเพิม่ความสะดวกให้
ลกูค้า ในการท าความสะอาดมือได้ตลอดเวลาที่อยูใ่นพืน้ท่ีของโครงการ โดยท าการออกแบบใหม่ให้เป็นลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์
ที่เข้ากบั รูปแบบโครงการ และมลีกัษณะการติดตัง้ทีเ่รียบร้อยสวยงาม นอกจากนีย้งัตดิตัง้เคร่ืองตรวจวดัอณุภมูิกอ่นเข้าใน
อาคาร รวมถงึการท าความสะอาดมือจบัในพืน้ท่ีส่วนกลางด้วย  
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3. บริษัทฯ ออกแบบให้เพิ่มพืน้ท่ีเปิดโล่ง และการจดัวางเฟอร์นเิจอร์ ท่ีเว้นระยะห่าง เพราะการอยู่ในพืน้ท่ีปิด และไม่มีการ
ระบายอากาศที่ดี จะเพิ่มโอกาสในการติดเชือ้ได้ โดยการเพิ่มส่วนที่เป็นระเบียงและสวน ให้มากขึน้ และท าพืน้ท่ีกึ่งเปิดกึง่ปิด 
เมื่อต้องปิดเคร่ืองปรับอากาศ ยงัสามารถเปิดให้ระบายอากาศธรรมชาติ และเข้าใช้งานได้ตามปกต ิ 
 
4. จดุรับส่ง DELIVERY  

- ผลจากการที่มีมาตรการรัฐในการให้ประชาชนอยู่ในที่พักเป็นหลัก (LOCKDOWN) ประกอบกับการปิดของ
ร้านอาหารและสถานบริการต่างๆ ท าให้เกิดการสัง่อาหารและการซือ้ของผ่านช่องทาง online เป็นจ านวนมาก เมื่อ
ผู้ ให้บริการน าสินค้ามาส่ง โอกาสเส่ียงในการสมัผสัเชือ้จะเกิดจากการใกล้ชิดกบัผู้ ส่ง รวมถึงเพื่อควบคมุการรับส่ง
พสัดุต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึน้ ทางโครงการจึงได้มีการออกแบบบพืน้ส าหรับเป็นจุด รับส่งสินค้าและ
พสัดุเป็นการเฉพาะ หรือ DELIVERY AREA โดยก าหนดจุดที่ผู้ ให้บริการและผู้พกัอาศยัในโครงการสามารถรับส่ง
สินค้าผ่านช่องทางที่จดัไว้ โดยไม่ต้องออกไปภายนอกอาคาร ลดการสมัผสัในระยะใกล้ชิด  
 

5. บริษัทฯ เพิ่มบริการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของทางโรงพยายาบาล ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
- ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหันมาใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึน้ นอกจากการจัดพืน้ที่ส่วนกลาง พืน้ที่ออกก าลังกายให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมประจ าวันแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ
โรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อเชื่อมโยงบริการด้านการแพทย์ เข้ากับแอปพลิเคชั่น Origin Connect เพื่อให้ลูกบ้าน 
สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของทางโรงพยายาบาลอย่างครบวงจร ในรูปแบบโรงพยาบาลเสมือนจริง หรือ 
Samitivej Virtual Hospital ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
 

6. บริษัทฯ มีการออกแบบห้องรูปแบบใหม่ให้ฟังคช์ัน่ใช้งานท่ีมากขึน้ 
- ปี 2562 ฟังคช์ัน่แบบ SMART CLOSET ที่ออกแบบขึน้มาเพื่อ THE ORIGIN  เป็นห้องรูปแบบใหมใ่ห้ตู้เสือ้ผ้า

เป็นไปได้มากกวา่แค่ตู้เสือ้ผ้า ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลกูค้าเป็นอย่างดี  ในการออกแบบเป็นการจดัวางห้องพืน้ท่ี
ขนาดประมาณ 26 ตารางเมตร   

- ในปี 2563 เราได้พฒันาขึน้ไปอีก โดยการจดัฟังค์ชัน่ SMART CLOSET ให้สามารถอยู่ในพืน้ที่ห้องขนาดเพียง 22  
ตารางเมตร  โดยเป็น WALK IN CLOSET ต่อเนื่องกับห้องน า้ ท าให้ได้พืน้ที่ใช้สอยเต็มที่และคุ้มค่ามากขึน้ไปอีก 
โดยที่ยังคงความโล่งสบายไม่อึดอัดเมื่อพักอาศัยภายในห้อง และส าหรับห้อง 1 bed plus ซึ่งทางเราเป็น
Developer รายแรกๆ ที่น าเสนอห้องรูปแบบนี ้และได้ปรับห้องรูปแบบใหม่โดยมีขนาดเร่ิมต้นประมาณ 33 ตาราง
เมตร ที่สามารถจัด function เป็น 1 ห้องนอนใหญ่ และหนึ่งห้องเอนกประสงค์ มีพืน้ที่นั่งเล่น และครัวปิด ให้
อารมณ์แบบห้อง 2 bed ที่กว้างขวาง ฟังค์ชั่นครบครัน โดยห้อง Plus ใช้ปรับเป็นห้องนอนเล็ก ห้องแต่งตัว หรือ 
ห้องท างานในช่วงเวลาที่ต้อง work from home ได้เป็นอย่างดี   
 

7.  บริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการเข้าถงึผลิตภณัฑ์ให้หลากหลายมากขึน้ โดยเน้นการขายแบบ ONLINE BOOKING 
- สถานการณ์ของ COVID-19 ท าให้กลุ่มลูกค้าต้อง Lock Down อยู่ในที่พักของตัวเองและลดความเส่ียงจากการ

ออกไปข้างนอก ท าให้ภาพรวมของกลุ่มลกูค้าที่ออกไปเยี่ยมชมโครงการและจองซือ้ห้องชดุลดลงเนื่องจากความไม่
สะดวกหลายๆ ประการ ในขณะที่ความต้องการซือ้ห้องชุด หรือที่พักอาศัยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ 
มองเห็นข้อจ ากดัดงักล่าวจึงได้เปิดโครงการใหม่ THE ORIGIN ONNUT โดยใช้วิธีการจองซือ้ห้องชดุผ่านช่องทาง 
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online 100% เป็นครัง้แรก โดยไม่มีส านกังานขาย และลกูค้าสามารถรับข้อมลูต่างๆ ของโครงการได้อย่างครบถ้วน  
ทัง้ในส่วนของรูปแบบห้อง วสัดุ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ซึ่งการเปิดขายแบบ online นีน้อกจากเป็นช่องทางที่สะดวกท า
ให้ลกูค้าเข้าถึงโครงการได้ง่ายแล้ว ต้นทนุในการก่อสร้างและการด าเนินงานก็ปรับลดลง ท าให้สามารถขายห้องชดุ
ในราคาต่อตารางเมตรท่ีต ่าลงกว่าราคาคู่แข่งในท้องตลาดได้ ท าให้สามารถ sold out ได้ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  
 

3) การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทที่อยู่อาศยัที่หลากหลาย  
บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในผู้น าทางด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศยัในทุกประเภท โดยไม่

จ ากัดเฉพาะผลิตภณัฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน้ แต่ยงัพิจารณาการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่อยู่อาศยัประเภทอื่นๆ รวมถึ งธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น 1. การพฒันาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ย่านนิคมอุตสาหกรรม
ในต่างจงัหวดั เพื่อเพิ่มโอกาสที่มาของรายได้จากการขายที่อยู่อาศยั รวมทัง้ลดความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดอาคารชดุ 
2. การลงทนุในธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้ประจ า (Recurring Income) เช่น โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, ส านกังานเพื่อเช่า, พืน้ท่ีเช่าเพื่อ
การพาณิชย์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประเมินโอกาสในการการลงทุนดงักล่าว โดย
พิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ ทัง้ในแง่การลงทุนและการตลาด รวมทัง้ผลตอบแทนของโครงการ อยู่ในระดับที่
เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และต่อผู้ ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทัง้นี ้บริษัทฯ เชื่อว่ าการเปิดกว้างทางด้านผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายของบริษัทฯ จะช่วยขบัเคล่ือนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการพฒันาโครงการโรงแรม ได้แก่ โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบ
งค็อก ทองหล่อ , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา-แหลมฉบัง ,  โครงการ วัน สุขุมวิท 24 , โครงการอินเตอร์คอน
ติเนนตลั แบงค็อก สขุุมวิท , โครงการ วนั ระยอง – มาบตาพุต , โครงการ วนั พญาไท , โครงการ วนั รามอินทรา , โครงการ วนั 
ชลบรีุ และโครงการ วนั สนามเป้า 

 

4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทนุในธุรกิจ หรือโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอื่น  

 นอกจากการเติบโตจากโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พฒันาเองแล้ว บริษัทฯ ยงัประเมินโอกาสในการเข้าลงทุนในกิจการ 
หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอื่น เพื่อเพิ่มความต่อเนื่อง และอตัราการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้
การเข้าลงทุนในกิจการ หรือโครงการจากผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอื่นนัน้ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาการพฒันาโครงการ 
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ และก าไรได้เร็วขึน้ เป็นต้น  

 

5) การขยายธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการภายใต้บริษัทกิจการร่วมค้า เป็นการเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ เติบโตได้ตาม
เป้าหมาย เนื่องจากสามารถเพิ่มโอกาสในการลงทุนและลดความเส่ียงจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ อีกทัง้การร่วมทุนยงั
เป็นโอกาสพฒันาศกัยภาพของบริษัทจากการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของบริษัทท่ีมาร่วมทนุ รวมทัง้ยงัจะมีรายได้จากบริการตา่งๆ 
ตามข้อตกลงการให้บริการกบับริษัทร่วมทนุ  

ส าหรับในอนาคต บริษัทฯ ยงัมีโอกาสที่ดีในการร่วมลงทนุในการพฒันาโครงการอาคารชดุและในธุรกิจอื่นๆ ต่อไป เช่น 
ธุรกิจพฒันาและบริหารจดัการอาคารส านกังาน โรงแรม และธุรกิจบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมทนุกบั 
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- บริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าในประเทศญ่ีปุ่ น ที่มี
ประวัติความส าเร็จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนานทัง้ในเอเชีย และหลายประเทศทั่วโลก พัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมรวมทัง้สิน้ 13 โครงการ มลูค่ารวม 38,851.6 ล้านบาท และโครงการโรงแรม 2 โครงการ โดย
จดัตัง้บริษัทย่อย 10 บริษัทในการบริหารงาน **  

- บริษัท เอสคอน เจแปน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชัน้น าในประเทศญ่ีปุ่ น  ร่วมกันพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียม 1 โครงการ มลูค่ารวม 1,350.0 ล้านบาท โดยจดัตัง้บริษัทย่อย 1 บริษัทในการบริหารงาน ** 

- บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นผู้ น าด้านบริหารโรงแรมในประเทศไทย  ร่วมกันพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียม 1 โครงการ มลูค่ารวม 1,600.0 ล้านบาท โดยจดัตัง้บริษัทย่อย 1 บริษัทในการบริหารงาน ** 

- บริษัท Ci:z Investment Limited Liability Partnership ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนสัญชาติญ่ีปุ่ น ร่วมกันพัฒนาโครงการ
โรงแรมระดบัไฮเอนด์ 1 โรงแรม โดยจดัตัง้บริษัทย่อย 1 บริษัทในการบริหารงาน ** 

- บริษัท GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าใน
ประเทศเกาหลี ร่วมกนัพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ มลูค่ารวม 4,305.0 ล้านบาทโดยจดัตัง้บริษัทย่อย 
2 บริษัทในการบริหารงาน ** 

- บริษัท บญุภา 2020 จ ากดั ก่อตัง้ขึน้โดยตระกลูสวาทยานนท์ และตระกลูวรเศรษฐการกิจ ซึง่ทัง้ 2 ตระกลู มีความ
เชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจและอตุสาหกรรมมายาวนานกว่า 70 ปี โดยมีรายได้รวมจากธุรกจิในเครือปีละกว่า 8 
พนัล้านบาท ร่วมกนัพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มลูค่า 2,100.0 ล้านบาท และอาคารส านกังานและ
พืน้ท่ีค้าปลีก มลูค่า 1,900.0 ล้านบาท โดยจดัตัง้บริษัทย่อย 2 บริษัทในการบริหารงาน ** 

** ข้อมลูรายละเอียดของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ส่วนท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้า 73 

 
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 
ประวัติความเป็นมา 

บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดัตามกฎหมายบริษัทจ ากดัตามกฎหมายเมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2552 ด้วยทนุ
จดทะเบียนเร่ิมต้น 10.0 ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เพื่อประกอบธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ 
จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 10 ปี ทัง้ในการเป็นผู้บริหารระดบัสูงในบริษัท
ขนาดใหญ่ และ การด าเนินธุรกิจส่วนตวั โดยทัง้สองท่านเร่ิมจากการด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 
(Service Apartment) ต่อมาในปี 2552 ครอบครัวจรูญเอกได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จึงได้
ก่อตัง้บริษัทฯ ขึน้ ทัง้นี ้จากความส าเร็จที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีฐานลูกค้า
เพิ่มมากขึน้ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถจดจ าชื่อของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่มีการออกแบบที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทัง้
ด้านรูปแบบโครงการ ท าเล ในราคาที่เหมาะสม  
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พัฒนาการที่ส าคัญ 

พฒันาการท่ีส าคญัของบริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้

 

ปี 2552 
 
 
ปี 2553 - 2556 

▪ บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ นางอารดา จรูญเอก) 
ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวน 10.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 
▪ เปิดโครงการใหม่รวม 10 โครงการ มลูค่า 4,594.4 ล้านบาท 
 

ปี 2557 ▪ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ภายใต้ชื่อ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มีทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 301.6 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 603.5 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจ านวน 150.0 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก  

▪ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3.2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ (ESOP Warrant) 

▪ ในปี 2557 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 7 โครงการ มลูค่า 3,777.1 ล้านบาท 
 

ปี 2558 
 
 
 
 
ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 
 

▪ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สั่งรับหุ้นสามัญ
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และได้เข้าท าการซือ้
ขายหลกัทรัพย์อย่างเป็นทางการ (First day Trade) 

▪ ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 8 โครงการ มลูค่า 7,332.8 ล้านบาท 
 
▪ บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั ได้เข้าท าสญัญากบั Intercontinental Hotels Group (IHG) เมื่อวนัท่ี 

16 มิถุนายน 2559 เพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่มีการรับรู้
รายได้แบบ Recurring Income โครงการแรก ในแปลงที่ดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ศรีราชา) 

▪ เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ได้เปิดขายคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองโครงการแรกของกลุ่มบริษัทฯ 
ได้แก่ โครงการ KnightsBridge Prime Sathorn สงู 43 ชัน้ จ านวน 726 หน่วย มลูค่าโครงการ
ประมาณ 3,987.0 ล้านบาท  

 

▪ บริษัทฯ ได้ออกหุ้ นกู้ ครัง้แรก รวมมูลค่า 1,200.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
ระยะเวลา 3 ปี โดยครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2562 

▪ ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 9 โครงการ มลูค่า 12,240.4 ล้านบาท 
 
▪ จากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  4 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้มีมติ

อนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 13,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
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ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย (ESOP Warrant : ORI WB) 

▪ จากการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่
ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้ นทัง้หมดของ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด 
(“พราวด์ เรสซิเดนซ์”) จ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นอตัรา
ร้อยละ 100 ของ พราวด์เรสซิเดนซ์ จากผู้ ถือหุ้นเดิม โดยมีราคาเข้าซือ้หุ้ นทัง้หมดจ านวน 
4,000,000,000 บาท ซึง่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นดงักล่าวแล้วเมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 

▪ จากการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่
ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ORI-W1) ครัง้ที่ 1 จ านวน 406,574,337 หน่วย และจัดสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering ในอตัราส่วน
การจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จ านวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

▪ ในปี 2560 เมื่อวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ได้เปิดขายโครงการบ้านโครงการแรกของบริษัทฯ 
คือ โครงการ Britania Srinakarin จ านวน 149 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 867.0 ล้าน
บาท ภายใต้ บริษัท บริทาเนีย จ ากดั  

▪ ลงนามเซ็นต์สัญญาน าแบรนด์และเชนของเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั ( IHG) เข้ามา
บริหารโดยการน าแบรนด์สเตย์บริดจ์ สวีท (Staybridge Suites) เข้ามาใช้เป็นครัง้แรกในเอเชยี
แปซิฟิก ภายใต้ บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั 

▪ บริษัทฯ ลงนามสญัญาร่วมทนุเพื่อพฒันาโครงการโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ 
ร่วมกับบริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด พนัธมิตรส าคญัของออริจิน้ในการ
พัฒนาที่อยู่อาศยั โดยร่วมพัฒนาโครงการดงักล่าว เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการและการ
บริการให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีที่สดุ  

▪ ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 8 โครงการ มลูค่า 16,146.0 ล้านบาท 
 
▪ บริษัทฯ ได้ออกหุ้ นกู้ ครัง้ที่สอง รวมมูลค่า 2,000.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 

ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2563 
▪ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครัง้ที่สาม รวมมูลค่า 800.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลา 3 ปี โดยครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2564 
▪ จากการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี  26 เมษายน 2561 ที่ประชมุได้มมีติ

อนมุตัิเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อกีจ านวน 3,000 ล้านบาท (เดมิ 4,000 ล้านบาท 
เป็น 7,000 ล้านบาท)  

▪ จากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  26 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติ
อนุมตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย (ESOP Warrant : ORI WC) 
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▪ บริษัทพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 
ได้เปล่ียนชื่อ เป็น บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 7 มิถนุายน 2561  

▪ บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้เปล่ียนชื่อ เป็น 
บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 

▪ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครัง้ที่ส่ี รวมมลูค่า 1,238.7 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2561 ระยะเวลา 
3 ปี โดยครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2564  

▪ ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 7 โครงการ มลูค่า 25,812.0 ล้านบาท 
 
▪ จากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติ

อนุมตัิเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจ านวน 3,000 ล้านบาท (เดิม 7,000 ล้านบาท 
เป็น 10,000 ล้านบาท)  

▪ จากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติ
อนุมตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย (ESOP Warrant : ORI WD) 

▪ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครัง้ที่ห้า รวมมูลค่า 1,607.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
ระยะเวลา 3 ปี โดยครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2565 

▪ บริษัทฯ ได้ออกหุ้ นกู้ ครัง้ที่หก รวมมูลค่า 1,919.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 
ระยะเวลา 3 ปี โดยครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2565 

▪ ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 20 โครงการ มลูค่า 24,568.0 ล้านบาท 
 
▪ จากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติ

อนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจ านวน 5,000 ล้านบาท (เดิม 10,000 ล้าน
บาท เป็น 15,000 ล้านบาท)  

▪ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครัง้ที่เจ็ด จ านวน 2 รุ่น มลูค่ารวม 990.6 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 3 กันยายน 
2563 มีรายละเอียดหุ้นกู้ดงันี ้
1. ระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน 7 วนั มลูค่า 287.50 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2564 
2. ระยะเวลา 3 ปี มลูค่า 703.1 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2566 

▪ ครัง้แรกของการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทภายใต้โครงการ “ดิ ออริจิน้         
อ่อนนุช” (The Origin Onnut) ผ่านช่องทางออนไลน์ 100% บนแพลทฟอร์มอีเวนท์การขาย
ออนไลน์  (Online Presales Event Platform) ภายใต้ชื่ อ  www.evenprop.com โดยไม่มี
ส านกังานขาย ไม่มีพนกังานขายแบบออฟไลน์  

▪ โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ  เป็นโรงแรมแห่งแรกที่บริษัทฯ พัฒนาร่วมกับ 
บริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากดั เปิดด าเนินการเมื่อวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

▪ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา-แหลมฉบงั เป็นโรงแรมแห่งที่ 2 ของบริษัทฯ เปิด
ด าเนินการเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 
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▪ ในปี 2563 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 10 โครงการ มลูค่า 13,300.0 ล้านบาท 
 

▪ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครัง้ที่แปดและเก้า จ านวน 4 รุ่น มลูค่ารวม 4,112.3 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 25 
มีนาคม 2564 และ 16 เมษายน 2564  มีรายละเอียดหุ้นกู้ดงันี ้
1. ระยะเวลา 2 ปี มลูค่า 1,128.7 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2566 
2. ระยะเวลา 3 ปี มลูค่า 683.6 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2567 
3. ระยะเวลา 2 ปี มลูค่า 868.3 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2566 
4. ระยะเวลา 3 ปี มลูค่า 1,431.7 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2567 

▪ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สั่งรับหุ้นสามญั
บริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และได้เข้าท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อย่างเป็นทางการ (First day Trade) 

▪ บริษัทฯ ลงนามสัญญาร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการโครงการมิกซ์ยูสภายใต้ชื่อวัน พญาไท 
(One Phayathai) ร่วมกบับริษัท โตคิว แลนด์ เอเชีย จ ากดั ในเครือโตคิว แลนด์ คอร์เปอเรชัน่ 
หน่ึงในผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของประเทศญ่ีปุ่ น  

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น 

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ นัน้ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญ
เอก) และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ถือหุ้นในวนั ออริจิน้ และ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ในสดัส่วนรวมร้อยละ 100.0 และร้อยละ 100.0 ของ
ทนุจดทะเบียนของวนั ออริจิน้ และ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ตามล าดบั ทัง้นี ้ครอบครัวจรูญเอกเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีอ านาจ
ควบคมุการด าเนินงานของทัง้วนั ออริจิน้ และ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ดงันัน้ จึงได้ท าการการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุม่
บริษัทฯ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความโปร่งใส และลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับครอบครัวจรูญเอก ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ รายละเอียดการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ สรุปดงันี ้

▪ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ วนั ออริจิน้ 

เดิมวนั ออริจิน้ ถือหุ้นโดยนางอารดา จรญเอก ในสดัส่วนร้อยละ 90.0 และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ในสัดส่วนร้อยละ 10.0 
ของทุนจดทะเบียนของวัน ออริจิน้ เนื่องจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีอ านาจควบคุมการ
ด าเนินงานของวนั ออริจิน้ ดงันัน้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างวนั ออริจิน้ และบริษัทฯ 
จึงได้เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของวัน ออริจิน้ จากนางอารดา จรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอื่นจ านวน 2 คน รวมเป็นจ านวน 
99,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของวนั ออริจิน้ เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 และภายหลงัการปรับ
โครงสร้างเสร็จสิน้ วนั ออริจิน้ จึงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นวนั ออริจิน้ ในสดัส่วนร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบียนของวนั ออริจิน้ 

ทัง้นี ้ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 มีมติเพิ่มทุนจาก 40,000,000 บาท เป็น 
400,000,000 บาท และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 มีมติเพิ่มทุนจาก 
400,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท เพื่อรองรับแผนการลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจที่มีการรับรู้
รายได้แบบต่อเนื่องเช่น โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคตโดยบริษัทฯ  
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ถือหุ้นวัน ออริจิน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ วัน ออริจิน้ โดยบริษัทฯ  ถือหุ้นวัน ออริจิน้ ใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ วนั ออริจิน้ 

▪ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 

เดิมพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ถือหุ้นโดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เป็นหลกั 
ในสัดส่วนร้อยละ 86.0 และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ในสัดส่วนร้อยละ 14.0 ของทุนจดทะเบียนของพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น 
เนื่องจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และมีอ านาจควบคมุการด าเนินงานพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ดงันัน้ 
เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ และบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เข้าซือ้หุ้น
ทัง้หมดของพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จากครอบครัวจรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอื่นจ านวน 5 คน รวมเป็นจ านวน 99,998 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ เมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม 2556 และภายหลงัการ
ปรับโครงสร้างเสร็จสิน้ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จึงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นพรีโม เซอร์วิส 
โซลชูัน่ ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 

ทัง้นี ้ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559  มีมติเพิ่มทุนจาก 1,000,000 บาท เป็น  
53,500,000 บาท เพื่อรองรับแผนการลงทุนและพฒันาธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ ใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 

▪ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ พาร์ค ลกัชวัร่ี 

บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นทัง้หมด ของพาร์ค ลักชัวร่ี ( เดิมชื่อ “บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด”) จากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิม 
จ านวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของพาร์ค ลกัชวัร่ี ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 จึงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

▪ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ บริทาเนีย 

 เดิม บริทาเนีย ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 99.97 และถือโดยครอบครัวจรูญเอก (นางอารดา จรญ
เอก และนายพีระพงศ์ จรูญเอก) ในสดัส่วนร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียน บริทาเนียจึงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นบริทาเนียในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของบริทาเนีย 

 ทัง้นี ้ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 มีมติเพิ่มทุนจาก 1,000,000 บาท เป็น 
120,000,000 บาท และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2562 มีมติเพิ่มทุนเป็น 
200,000,000 บาท และในปี 2563 บริทาเนียได้ท าการปรับโครงสร้างทนุอีกครัง้ โดยที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2563 วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 มีมติเพิ่มทนุเป็น 300,000,000 บาท เพื่อรองรับแผนการลงทนุและพฒันาโครงการ
บ้านจดัสรรในอนาคต 
 
ทัง้นี ้ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2564 มีมติเพิ่มทุนเป็น 428,570,00 บาท เพื่อ
รองรับการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชน (IPO) และรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) ท าให้ ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯถือหุ้นใน
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สดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 70.37 และถือโดยครอบครัวจรูญเอก (นางอารดา จรญเอก นายพีระพงศ์ จรูญเอก และบริษัท
ทนุพีรดา) ในสดัส่วนร้อยละ 2.22 ของทนุจดทะเบียนของบริทาเนีย 

 

1.1.3      การใช้เงนิที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ 

    
(1)  การใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายตราสารทนุหรือตราสารหนีแ้ต่ละครัง้ 

 
(2) กฎหมายที่ใช้บังคบั 

 ส าหรับกฏหมายที่ใช้บงัคบัตราสารหนีเ้ป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้น
กู้บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี ้(Medium Term Note Program) ของบริษัท ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินหุ้นกู้ทัง้สิน้ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท (อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับ
อนญุาตเมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) และร่างข้อก าหนดสิทธิเพิ่มเติม ส าหรับการออกตราสารหนีแ้ต่ละครัง้ 

 
1.1.4      ข้อผูกพันที่บริษทัให้ค าม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือ เงื่อนไขการ
อนุญาตของส านักงาน (ถ้าม)ี และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 

 
   บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องด ารงอตัราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาส
ในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้  ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้วเป็น
อตัราส่วนไม่เกิน 2.5:1 รายละเอียดค าจ ากดัความปรากฏตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  

การใช้เงนิ 
จ านวนเงนิที่ใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใช้
เงนิโดยประมาณ 

รายละเอียด /ความคืบหน้าของการใช้
เงนิ/เหตุผลและมาตรการด าเนินการ
กรณีใช้เงนิไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใช้ในการซือ้สินทรัพย์ 
หรือลงทนุในกิจการท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจบุนั  

600 ล้านบาท  1 ปี - ใช้ส าหรับซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ ประมาณ 600 ล้านบาท 
 

2. เพื่อใช้ในการซือ้สินทรัพย์ 
หรือลงทนุในกิจการท่ีไม่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจบุนั 

- - 

3. เพื่อช าระคืนเงินกู้  หรือหนี ้
จากการออกตราสารหนี ้

300 ล้านบาท 1 ปี - ส าหรับคืนเงินกู้ระยะสัน้ เช่น เงนิกู้ค่าที่
ดิน ระยะเวลา 1 ปี ตัว๋สญัญาแลกเงิน 
ระยะเวลา 3 เดือน มลูค่ารวมประมาณ 
300 ล้านบาท 

4. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทนุท่ีใช้
หมนุเวยีนในกจิการ 

100 ล้านบาท 1 ปี - 
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   “หนีสิ้น” หมายถึง หนีสิ้นทางการเงินสทุธิ ซึ่งได้แก่ หนีสิ้นประเภทที่มีดอกเบีย้ของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงิน
รวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงภาระผกูพนัทางการเงินที่มีภาระต้องช าระดอกเบีย้ และส่วนของหนีสิ้นที่
มีภาระต้องช าระดอกเบีย้ ที่อาจเกิดขึน้จากการท่ีผู้ออกหุ้นกู้ เข้าค า้ประกนั อาวลั หรือก่อภาระผกูพนัอื่นในลกัษณะเดียวกนัให้แก่
บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มิใช่บริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้    หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า อย่างไรก็ดี ภาระ
ผูกพนัทางการเงินและส่วนของหนีสิ้นดงักล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงภาระผูกพนัทางการเงินและส่วนของหนีสิ้นที่เกิดขึน้กับเจ้าหนี ้
ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนีใ้ดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบีย้ และหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 
   “งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ ออกหุ้นกู้ และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจดัท างบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ ได้
จดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
   “ส่วนของผู้ ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผู้สอบบญัชีแล้ว 
 
1.1.5      ชื่อ สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จ านวน
ชนิดของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทั 

 

ชื่อบริษัท 

 
 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ชื่อย่อหลกัทรัพย์ ORI 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขทะเบียนบริษัท      0107557000381 

ทนุจดทะเบียน 1,545,776,222.50 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ทนุช าระแล้ว 

จ านวนหุ้น 

1,226,431,226.50 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

หุ้นสามญั 2,452,862,453 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มลูค่าหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

ที่อยู่ส าหรับติดต่อ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  

เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท์ : 02 030 0000    โทรสาร : 02 398 8066 

เว็บไซต์บริษัท    www.origin.co.th 
 

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

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และขยายการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และพืน้ที่ค้าปลีก โดยเน้นการพฒันาตามแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพืน้ที่ที่ใกล้กบัจดุเชื่อมต่อการเดินทาง ด่านขึน้ลงทางพิเศษ ตลอดจนท าเล
ย่านนิคมอตุสาหกรรม อีกทัง้ยงัมีกลุ่มธุรกิจให้ บริการที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อาทิ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ และ
บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เน้นถึงการพฒันาโครงการ ในด้านของการออกแบบรูปแบบ
ของโครงการ และการตกแต่งภายในที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะ การออกแบบพืน้ที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ อีกทัง้ยงั
เพิ่มเติมนวตักรรมใหม่ๆ ในสินค้าและการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบนั รวมถึงการเลือกใช้
วสัดทุี่มีมาตรฐาน และการบริการหลงัการขายที่ดี เพื่อให้ห้องชดุและโครงการของออริจิน้เป็นท่ีอยู่อาศยัที่สามารถตอบสนองการ
ใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศยัได้อย่างสมบรูณ์แบบ 

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทัง้รูปแบบอาคาร  High Rise 
และอาคาร Low Rise และโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร แนวราบ โดยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาดของบริษัทฯ ไปในกลุ่มสินค้าทุกระดับราคา ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ซือ้เพื่อการอยู่อาศยั 
(Real Demand) กลุ่มลกูค้าวยัเร่ิมท างาน (First Jobber) กลุ่มลกูค้าที่ต้องการเปล่ียนจากการเช่าที่พกัอาศยัเป็นซือ้ที่พกัอาศยัที่
มีช่วงอาย ุ21-35 ปี กลุ่มลกูค้าท้องถิ่น (Local Demand) ที่มีความต้องการขยายครอบครัว กลุ่มลกูค้าที่มองหาที่พกัอาศยัให้กบั
ลกูหลานท่ีอยู่ในวยัเรียน และกลุ่มลกูค้าต่างชาติในย่านอตุสาหกรรม และใจกลางเมือง  

ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ สามารถปิดโครงการแล้ว จ านวน 36 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ  
36,008.9 ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายจ านวน 62 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จจ านวน 37 
โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ  64,564.5 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จ านวน 25 โครงการ มูลค่า
โครงการรวมประมาณ  43,539.9 ล้านบาท)  

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

1.2.1      โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

รายได้รวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564  สามารถจ าแนกตามกลุ่ม
ธุรกิจได้ดงัต่อไปนี ้

 

ประเภทรายได้ 
ด าเนินการ

โดย 

ร้อยละ
การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ 

งบการเงินรวม*** 

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 

พันบาท 
ร้อย
ละ 

พันบาท ร้อยละ  พันบาท  ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ และ 

99.99 
 

12,278,599.7  

 
86.95  

9,870,483.01 88.80 
  

13,623,385.6  
  

85.45  
  บริษัทย่อย 

รายได้จากธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง
กบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ * 

บริษัทย่อย 99.99 174,969.8 1.24 225,252.36 2.03 
 

375,244.3 
 

2.35 
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ประเภทรายได้ 
ด าเนินการ

โดย 

ร้อยละ
การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ 

งบการเงินรวม*** 

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 

พันบาท 
ร้อย
ละ 

พันบาท ร้อยละ  พันบาท  ร้อยละ 

รายได้ค่าบริหารโครงการ 
บริษัทฯ และ 

99.99 918,893.5 6.51 615,214.68 5.54 
924,741.9 

           
5.80  บริษัทย่อย 

ก าไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะ
ขายที่ดิน 

บริษัทฯ และ 
99.99 564.0 0.00 - - 

 
- 

- 

บริษัทย่อย 

รายได้อื่น 
บริษัทฯ และ 85.0-

99.99 
290,537.6 2.06 222,423.51 2.00 

343,561.3  2.16  

บริษัทย่อย 

รายได้จากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน
บริษัทย่อย 

บริษัทฯ และ 
  458,557.8 3.25 180,759.41 1.63 

 676,031.7   4.24  

บริษัทย่อย 

รายได้รวม     14,122,122.3 100.00 11,114,132.97 100.00  15,942,964.8   100.00  

หมายเหต:ุ * รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารนิติบคุคล รายได้ค่าบริการท าความสะอาดนิติบคุคล รายได้ค่าเช่าและรายได้ค่านายหน้าเป็นหลกั 
  ** รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้เงินมดัจ ารับจากการยกเลิก ดอกเบีย้รับ เป็นหลกั 
  *** บริษัทฯ จดัท างบการเงินรวมโดยถือเสมือนว่าบริษัทย่อย อยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนัมาโดยตลอด 
แหล่งที่มา: ข้อมลูบริษัทฯ 

1.2.2     ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ ได้แบ่งการพฒันาโครงการคอนโดมีเนียมและบ้านจดัสรร เป็นแบรนด์ต่างๆ ตามต าแหน่งทางการตลาด ระดบั
ราคา รูปแบบด้าน Concept Design ของโครงการ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในแต่ละท าเล ซึ่งตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าแต่ละกลุ่ม ทัง้นีปั้จจุบนัโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ปรับเป็นในส่วนของคอนโดมิเนียมประกอบด้วย 7  
แบรนด์หลัก และ บ้านจัดสรร 4 แบรนด์หลัก ตามลักษณะรูปแบบของโครงการ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในแต่ละท าเล เพื่อ
ความชดัเจนในรูปแบบการพฒันาโครงการ และการรับรู้ถึงคณุค่าของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภคมากขึน้ 

คอนโดมีเนียม 7 แบรนด์หลัก ส าหรับการแบ่งกลุ่มแบรนด์คอนโดมีเนียมของออริจิน้ ได้มีการปรับเปล่ียนแบรนด์ 
ตามรูปแบบโครงการและระดบัราคาที่แตกต่างกนัตามผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของแต่ละแบรนด์ เพื่อสร้างการรับรู้และการจดจ า
ต่อผู้บริโภคในแต่ละแบรนด์และภาพรวมของบริษัทมากยิ่งขึน้ในช่วง 1 ถึง 2 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจบุนัมีแบรนด์หลกั   ได้แก่ Park 
Origin (ระดับบน), So Origin (ระดับกลางบน-บน), Origin Place (ระดับกลาง-กลางบน), Origin Plug & Play(ระดับกลาง-
กลางบน), The Origin (ระดบักลาง-กลางบน), Origin Play(ระดบัเร่ิมต้น-กลาง), Brixton(ระดบัเร่ิมต้น) 
จากการศกึษาถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ที่อยู่อาศยั ผู้บริโภคในแต่ละท าเล พบว่าแม้ผู้บริโภคแต่ละท าเลจะมีก าลงัซือ้ที่แตกต่าง
กนั แต่ในทกุๆท าเลก็มีระดบัก าลงัซือ้ต่างๆ (ระดบัเร่ิมต้น, กลาง และบน) ของแต่ละท าเล ซึง่มีลกัษณะความชื่นชอบในลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์และรูปแบบโครงการที่แตกต่างกันไป รวมทัง้มีแนวโน้มความต้องการด้านบริการและการรองรับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตเฉพาะกลุ่มมากขึน้ บริษัทฯจึงพฒันาโครงการ ใน 7 แบรนด์หลกันี ้เพื่อตอบสนองก าลงัซือ้ทุกระดบั และความต้องการของ
ผู้บริโภคทกุกลุ่มมากยิ่งขึน้ โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดในการพฒันาโครงการในแบรนด์ต่างๆ ทัง้ด้านผลิตภณัฑ์ และบริการให้มี
ความแตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานการตลาดได้ครอบคลมุ
มากยิ่งขึน้ 

รายละเอียดของของแบรนด์คอนโดมีเนียม 5 แบรนด์หลกั เป็นดงันี ้

(1)      ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนานวัตกรรม  
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(1) Park Origin 
แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคาร High Rise ผสมผสานความเรียบหรูกับความเป็น

ธรรมชาติใจกลางเมือง วิถีชีวิตแบบใหม่ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติ  ขณะที่ใช้ชีวิต
สะดวกสบายตามวิถีชีวิตคนเมือง บนท าเลที่สดุพิเศษ ตอบสนองกลุ่มลกูค้าระดบับนในแต่ละ
ท าเล 

(2) So Origin 
แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียม ประเภทอาคาร High Rise นิยามใหม่ของการอยู่อาศยัระดบัลกั

ชร่ีู สมัผสักบัการใช้ชีวิตอีกขัน้ด้วยบริการพิเศษแบบโรงแรม และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตแบบใหม่ของคนเมือง พร้อมกับการดีไซน์ที่เรียบหรูเหนือกาลเวลา 
ตอบสนองกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่ระดบักลางบน-บน 

(3) Origin Place 

แนวคดิ: กลุ่ม โครงการคอนโดมิ เนียมที่มี โปรแกรมการลงทุน  ตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีสิทธิพิเศษ พร้อมรับประกันผลตอบแทนแก่ผู้ซือ้ รวมถึงรองรับความ
ต้องการของผู้ เช่าด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการต่างๆ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของ
กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  

(4) Origin Plug & Play  
แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมแนวคิดใหม่ เพื่อกลุ่มคน Gen Y  โดดเด่นด้วยฟังก์ชนัห้องพกั 2 

ชัน้ ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ท างานหรือท าธุรกิจ Start Up โดยพัฒนา
โครงการให้เอือ้อ านวยกบัการใช้ชวีิตในทกุด้าน ทัง้ด้านธุรกิจ การอยู่อาศยั หรือแม้กระทัง่เร่ือง
สขุภาพ พร้อมให้คณุปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ปัจจบุนั 

(5) The Origin 

แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมที่มีแนวคิดตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ GenZ ที่
ก าลังเร่ิมต้นชีวิตการท างานหรือเร่ิมท าธุรกิจ และมีแนวทางการใช้ชีวิตในแบบของตวัเอง 
โดยพัฒนาโครงการด้วยความเข้าใจ และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุก
แง่มมุการใช้ชีวิต และในทุกความแตกต่าง เพื่อให้ลกูค้าได้ค้นหาส่ิงที่ตนรัก  ใช้ชีวิตแบบท่ี
เป็นตวัเอง 

(6) Origin Play 

แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมที่มีแนวคิดเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่  Gen Z ซึ่งมีบุคลิกที่โดดเด่น 
ใช้ชีวิตอย่างอิสระ แตกต่างด้วยแนวทางการออกแบบให้เข้ากับกลุ่มลกูค้า สนุกกับการใ ช้
ชีวิตอย่างมีสีสนั 

(7) Brixton 

แนวคดิ: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคาร Low Rise ที่มีแนวคิดเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม ทัง้
กลุ่มคนเลีย้งสตัว์ และกลุ่มนกัศึกษา คนท างานใกล้สถานศกึษา โดยเน้นท าเลที่เข้ากบัการ
ด าเนินชีวิตแต่ละแบบ ในราคาที่จบัต้องได้  
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หมายเหต:ุ นอกจากคอนโดมิเนียม 7 แบรนด์ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยงัมีในแบรนด์ดัง่เดิม อนัได้แก่ แบรนด์ Knightsbridge, Notting Hill, และ Kensington ซึ่ง
ยงัอาจจะน ามาพฒันาตามโอกาสและความเหมาะสมต่อไป แหล่งที่มา: ข้อมลูบริษัทฯ 

 
บ้านจัดสรร 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ Brighton, Britania, Grand Britania และ Belgravia  โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นความ

ทนัสมยัของการอยู่อาศยั ที่ออกแบบมาจากทกุประสบการณ์ที่สะสมมาพฒันาโครงการให้เต็มไปด้วยความสมบรูณ์แบบของการ
ใช้ชีวิตที่ครบครันภายใต้แนวคิด Modern British Luxury สะท้อนถึงความหรูหรา ความงดงาม และตวัตนของผู้อยู่อาศยัได้อยา่ง
ลงตวั ผสานกบัความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในความหมายของค าวา่ ”บ้าน” ที่ต้องเป่ียมไปด้วยความสขุ ความปลอดภยั และคณุภาพ
ชีวิตที่ดีในทุกๆ วนั โดยบริษัทฯ ได้พฒันาให้รูปแบบของโครงการของทัง้ 4 แบรนด์ มีความแตกต่าง ตามระดบัก าลงัซือ้ผู้บริโภค 
และท าเลที่ตัง้ของโครงการ เพื่อให้ครอบคลมุรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค และขยายฐานการตลาดไปยงัผู้บริโภคในทกุกลุ่ม 

รายละเอียดของของแบรนดบ้์านจดัสรร 4 แบรนด์หลกั เป็นดงันี ้
(1) Brighton  

แนวคิด  ออกแบบผลิตภณัฑ์ที่มีความทนัสมยั เข้าใจในเทคโนโลยี ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ส าหรับกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ โดยพฒันาทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว บนท าเลพืน้ที่ปริมณฑลและจงัหวดั

โดยรอบกรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และเน้นการเดินทางที่สะดวกและ

คล่องตวั 

(2) Britania  

แนวคิด  ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และมีพืน้ที่ส าหรับกิจกรรมต่างๆ 
ส าหรับกลุ่มเร่ิมต้นครอบครัว - กลุ่มครอบครัวขนาดเล็ก โดยพฒันาทาวน์โฮม บ้านแฝด และ
บ้านเดี่ยว บนเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และพืน้ที่ปริมณฑล ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ด่านขึน้ลง 
ทางพิเศษ ท าให้สามารถเดินทางได้สะดวก และแวดล้อมไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ
ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต 

(3) Grand Britania 

แนวคิด  ออกแบบผลิตภณัฑ์ที่ช่วยเติมเต็มความสมบรูณ์ของชีวิต ส าหรับกลุ่มครอบครัวขนาดกลาง – 
ครอบครัวขนาดใหญ่ โดยพัฒนาบ้านแฝด และบ้านเดี่ยวระดับพรีเมี่ยม บนท าเลที่ตัง้ที่ติด
ถนนสายหลกั บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

(4)  Belgravia  

แนวคิด  ออกแบบผลิตภณัฑ์ส าหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จ เป็นตวัของตวัเอง โดยพฒันา

บ้านเดียวระดบัลกัชวัล่ี เน้นฟังก์ชัน่การอยู่อาศยัแบบครอบครัวสมยัใหม่ บนท าเลที่ตัง้ติดถนน

สายหลกัในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สถานะการขาย และการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดงันี ้

โครงการ 

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้อง 
ทัง้หมด 

จ านวนห้อง 
ขายแล้ว 

จ านวนห้อง 
คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้องท่ีโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธิ์ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

Completed Projects 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้อง 
ทัง้หมด 

จ านวนห้อง 
ขายแล้ว 

จ านวนห้อง 
คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้องท่ีโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธิ์ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

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

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

โครงการ Pause A Sukhumvit 107 0-2-15.0 78 180.2 78 180.2 - - 100.0% พฤศจิกายน 2558 78 180.2 - - 

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

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

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

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

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

โครงการ Notting Hill The Exclusive Charoen 
Krung 

1-1-79 132 454.9 132 454.9 - - 100.0% มิถนุายน 2560 132 454.9 - - 

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

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

194 
 

560.7 - - 
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โครงการ 

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้อง 
ทัง้หมด 

จ านวนห้อง 
ขายแล้ว 

จ านวนห้อง 
คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้องท่ีโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธิ์ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โครงการ Britania Bangna-KM.12 39-2-84.7 182 1,161.9 182 1,161.9 - -    100.0% มีนาคม 2562 182 1,161.9 - - 

โครงการ Kensington Phahol 63 (Saphanmai) 1-3-31.0 231 564.2 231 564.2  - -    100%.0 ธันวาคม 2562 231 564.2  - - 
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โครงการ 

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้อง 
ทัง้หมด 

จ านวนห้อง 
ขายแล้ว 

จ านวนห้อง 
คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้องท่ีโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธิ์ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Park 24 Phase 1 5-0-80.0 832 6,004.2 832 6,004.2 - - 100.0% ตลุาคม 2560 832 6,004.2 - - 

โครงการ Knightsbridge Prime Ratchayothin 2-0-34.0 333 1,651.5 333 1,651.5 - - 100.0% มีนาคม 2563 333 1,651.5 - - 

โครงการ Knightsbridge Collage Ramkhamhaeng 4-0-11.9 682 2,100.1 682 2,100.1 - - 100.0% มีนาคม 2563 682 2,100.1 - - 

โครงการ Notting Hill Praksa 3-1-91.0 980 1,697.4 980 1,697.4 - - 100.0% มิถนุายน 2561 980 1,697.4 - - 

โครงการ B-Loft Sukhumvit 107 A 0-1-54.0 59 135.4 59 135.4 - - 100.0% ธันวาคม 2561 59 135.4 - - 

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 115 A 0-2-3.0 78 170.4 78 170.4 - - 100.0% ธันวาคม 2561 78 170.4 - - 

Ready to Move 

โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean 1-3-60.0 460 1,473.0 459 1,470.2 1 2.8 99.8% กนัยายน 2559 459 1,470.2 - - 

โครงการ Kensington Sukhumvit – Theparak 4-2-24.2 1,318 2,670.0 1,259 2,558.6  58 111.4  95.8% มิถนุายน 2562 1,259 2,558.6  - - 

โครงการ B-Loft Sukhumvit 107 B 0-1-43.2 52 115.0 47 105.6  5 9.4  91.8% ธันวาคม 2562 47 105.6  - - 

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 107  0-2-47.3 79 170.0 57 141.3 22 28.7 83.1%  มกราคม 2563 57 141.3 - - 

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 115 B 0-2-17.0 78 180.0 68 170.6  10 19.4  81.8% มีนาคม 2562 68 170.6  - - 
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โครงการ 

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้อง 
ทัง้หมด 

จ านวนห้อง 
ขายแล้ว 

จ านวนห้อง 
คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้องท่ีโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธิ์ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ KnightsBridge Phaholyothin 
Interchange 

5-1-53.9 729 2,371.6 729 2,371.6 - - 100.0% มิถนุายน 2562 728 2,365.7  1 5.9  
 

โครงการ The Origin Phahol – Saphanmai 3-3-60.6 536 1,400.0 526 1,350.7  10 49.3  96.5% มิถนุายน 2563 520 1,327.0 6 23.7 

โครงการ The Origin Sukhumvit 105 8-0-36.5 673 1,550.0 640 1,455.5 33 94.5 93.9% ธันวาคม 2563 640 1,455.5 - - 

โครงการ The Origin Ramintra 83 Station 6-03-91.0 882 2,100.0 593 1,429.7 289 670.3 61.8% มกราคม 2564 588 1,419.8 5 9.9 

โครงการ The Origin Ratchada – Ladprao 1-03-32.0 209 750.0 145 528.0 64 222 70.4% มิถนุายน 2564 121 453.7 24 74.2 

โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 1-1-50.8 304 1,050.0 240 833.1 64 216.9 79.3% กรกฎาคม 2563 235 814.4 5 18.7 

โครงการ Knightsbridge Sukhumvit – Thepharak 1-3-54.0 475 1,350.0 252 824.3 223 525.7 61.1% พฤษภาคม 2564 190 595.6 62 228.7 

โครงการ Brixton Pet&Play Sukhumvit 107 C 0-2-79.0 79 180.0 74 178.1 5 11.9 98.7% มิถนุายน 2564 74 178.1 - - 

โครงการ Park 24 Phase 2 7-0-55.0 1,240 11,500.0 902 8,048.9 338 3,451.1 70.0% มิถนุายน 2561 898 7,985.9 5 63.1 

โครงการ Park Origin Phayathai 2-1-36.3 550 4,600.0 319 2,687.3 231 1,912.7 58.4% กนัยายน 2564 217 1,817.1 102 870.1 

โครงการ Knightsbridge Prime On Nut 2-1-72.0 600 2,600.0 458 1,981.5 142 618.5 76.2% กรกฎาคม 2563 455 1,968.0 3 13.5 
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โครงการ 

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้อง 
ทัง้หมด 

จ านวนห้อง 
ขายแล้ว 

จ านวนห้อง 
คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้องท่ีโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธิ์ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Knightsbridge Space Ratchayothin 2-2-74.1 488 2,800.0 347 2,057.0 141 743.0 73.5% ธันวาคม 2563 335 1,988.2 12 68.8 

โครงการ Knightsbridge Space Rama IX 2-0-47.8 325 2,300.0 132 942.2 193 1,357.8 41.0% มีนาคม 2564 131 935.3 1 6.9 

โครงการ Knightsbridge Kaset Society 2-0-79.6 332 1,300.0 250 1,002.9 82 297.1 77.1% ธันวาคม 2563 242 964.6 8 38.3 

โครงการ Knightsbridge Ocean Sriracha 4-0-4.5 722 2,800.0 698 2,749.0 24 51.0 98.2% กนัยายน 2560 686 2,680.9 12 68.1 

โครงการ Notting Hill laemchabang 2-0-67.0 534 1,354.9 534 1,354.9 - - 100.0% มิถนุายน 2561 533 1,350.0 1 4.6 

โครงการ Notting Hill Rayong 2-2-67.1 538 1,200.0 233 629.2 305 570.8 52.4% ธันวาคม 2564 116 314.9 117 314.3 

โครงการ Kensington Rayong 1 3-0-92.5 352 600.0 165 314.5 187 285.5 52.4% ธันวาคม 2563 162 309.1 3 5.4 

โครงการ Kensington Rayong 2 2-3-49.5 346 600.0 184 332.9 162 267.1 55.5% ธันวาคม 2563 181 327.9 3 5.0 

โครงการ Britania Mega Town-Bangna 55-3-61.2 472 1,900.0 292 1,305.4 180 594.6 68.7% มีนาคม 2562 287 1,279.6 5 25.9 

โครงการ Britania Wongwaen – Hathairat 31-3-93.0 288 1,050.0 149 602.9 139 447.1 57.4% มิถนุายน 2562 144 581.4 5 21.4 

โครงการ Britania Bangna – Suvarnabhumi 99-0-2.0 485 2,700.0 181 1,066.9 304 1,633.1 39.5% ธันวาคม 2562 176 1,035.7 5 31.2 
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โครงการ 

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้อง 
ทัง้หมด 

จ านวนห้อง 
ขายแล้ว 

จ านวนห้อง 
คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้องท่ีโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธิ์ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Britania Bangna – KM.42 68-1-84.5 492 1,500.0 298 1,110.3 194 389.7 74.0% ธันวาคม 2562 274 984.3 24 126.0 

โครงการ Britania Khukhot Station 21-1-63.2 138 750.0 114 686.2 24 63.8 91.5% มกราคม 2563 111 665.2 3 21.0 

โครงการ Grand Britania Wongwaen Ramintra 65-2-75.4 278 1,900.0 59 452.2 219 1,447.8 23.8% มิถนุายน 2563 57 435.6 2 16.6 

โครงการ Britania Saimai 36-2-11.9 297 1,400.0 98 417.1 199 982.9 29.8% มิถนุายน 2563 93 392.3 5 24.8 

โครงการ Brighton Khukot Station 
20-1-
58.00 

224 750.0 75 286.0 149 464.0 38.1% ธันวาคม 2563 71 272.4 4 13.6 

โครงการ Grand Britania Bangna KM.12 17-3-22.3 67 700.0 41 473.9 26 226.1 67.7% มีนาคม 2564 35 406.2 6 67.7 

โครงการ Grand Britania Ratchaphruek-Rama 5 50-2-23 246 2,100.0 60 653.8 186 1,446.2 31.1% มีนาคม 2564 49 507.7 11 146.1 

โครงการ Belgravia Exclusive Pool Villa Bangna 
Rama9 

23-03-97 65 1,800.0 10 317.5 55 1,482.5 17.6% มีนาคม 2564 6 220.0 4 97.5 

โครงการ Brighton Bangna KM 26 9-0-53.40 99 350.0 38 133.8 61 216.2 38.2% มีนาคม 2564 30 106.5 8 27.3 

โครงการ Brighton Amata-Sukprayoon 
23-01-
50.90 

223 650.0 70 219.6 153 430.4 33.8% มีนาคม 2564 65 202.9 5 16.7 

On going project 
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โครงการ 

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้อง 
ทัง้หมด 

จ านวนห้อง 
ขายแล้ว 

จ านวนห้อง 
คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้องท่ีโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธิ์ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ The Origin Ram 209 Interchange 4-0-87.0 1,011 2,050.0 791 1,619.4 220 430.6 79.0% ไตรมาส 1 2565 - - 791 1,619.4 

โครงการ The Origin Ladprao 15 1-1-06.0 163 460.0 72 197.1 91 262.9 42.9% ไตรมาส 2 2565 - - 72 197.1 

โครงการ The Origin Onnut 2-3-23.00 399 700.0 322 607.4 77 92.6 86.8% ไตรมาส 2 2565 - - 322 607.4 

 โครงการ The Origin Sukhumvit Sailuat E22 3-2-0.0 998 1,600.0 593 1,003.6 405 596.4 62.7% ไตรมาส 2 2566 - - 593 1,003.6 

โครงการ The Origin Plug&Play Ramintra 4-0-21.5 679 2,000.0 428 1,435.4 251 564.6 71.8% ไตรมาส 2 2566 - - 428 1,435.4 

โครงการ The Origin Ladprao-Bangkapi 3-1-95.0 644 1,900.0 340 1,074.2 304 825.8 56.5% ไตรมาส 1 2566 - - 340 1,074.2 

โครงการ Brixton Pet&Play Sukhumvit 107 A 0-2-76.4 79 170.0 3 7.3 76 162.7 4.3% ไตรมาส 1 2565 - - 3 7.3 

โครงการ Brixton Pet&Play Sukhumvit 107 B 0-2-75.6 79 160.0 1 2.3 78 157.7 1.4% ไตรมาส 1 2565 - - 1 2.3 

โครงการ Origin Plug & Play Ramkhamhaeng 
Triple Station 

2-2-74.4 458 1,400.0 264 858.7 194 541.3 61.3% ไตรมาส 3 2566 - - 264 858.7 

โครงการ Origin Plug & Play Nonthaburi Station 3-3-14.6 999 2,480.0 295 813.4 704 1,666.6 32.8% ไตรมาส 3 2567 - - 295 813.4 

โครงการ Origin Wellness Residence Sukhumvit 
107 Building B 

0-1-98 72 145.0 - - 72 145.0 - ไตรมาส 1 2565 - - - - 
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โครงการ 

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้อง 
ทัง้หมด 

จ านวนห้อง 
ขายแล้ว 

จ านวนห้อง 
คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้องท่ีโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธิ์ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Origin Wellness Residence Sukhumvit 
107 Building A 

0-1-70.5 65 130.0 30 70.6 35 59.4 54.3 ไตรมาส 1 2565 - - 30 70.6 

โครงการ Origin Wellness Residence Ramintra 2-2-81 220 720.0 - - 220 720.0 0.0% ไตรมาส 1 2567 - - - - 

โครงการ Park Origin Thonglor 6-0-18.5 1,182 12,000.0 936 8,945.2 246 3,054.8 74.5% มีนาคม 2565 - - 936 8,945.2 

โครงการ Park Origin Chula Samyan 2-0-94.2 501 4,600.0 496 4,512.3 5 87.7 98.1% ไตรมาส 3 2565 - - 496 4,512.3 

โครงการ Park Origin Ratchathewi 1-2-34.5 266 3,000.0 250 2,861.1 16 138.9 95.4% ไตรมาส 3 2565 - - 250 2,861.1 

โครงการ SOHO Bangkok Ratchada 1-2-28.0 341 1,840.0 321 1,773.3 20 66.7 96.4% ไตรมาส 3 2566 - - 321 1,773.3 

โครงการ Knightsbridge Space Sukhumvit Rama4  1-2-45.2 380 2,404.9 375 2,361.1 5 43.9 98.2% ไตรมาส 1 2567 - - 375 2,361.1 

โครงการ Hampton Sriracha by Origin and Dusit 2-1-38.8 471 1,600.0 333 1,182.7 138 417.3 73.9% ไตรมาส 4 2565 - - 333 1,182.7 

โครงการ The Hampton Suites Rayong 2-0-14.5 452 1,300.0 158 617.3 294 682.8 47.5% ไตรมาส 2 2567 - - 158 617.3 

โครงการ Brixton Kaset-Sriracha Campus 4-0-83.2 589 1,060.0 95 220.2 494 839.8 20.8% ไตรมาส 4 2566 - - 95 220.2 

โครงการ Brighton Bangpakong 12-1-33.7 211 650.0 27 88.2 184 561.8 13.6% ไตรมาส 2 2565 - - 27 88.2 
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โครงการ 

พืน้ท่ี
โครงการ 
(ไร่-งาน-
ตร.วา) 

การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้อง 
ทัง้หมด 

จ านวนห้อง 
ขายแล้ว 

จ านวนห้อง 
คงเหลือรอขาย 

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า
การขาย 

เดือน/ปี ท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ
คาดว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ 

จ านวนห้องท่ีโอน
กรรมสิทธิ์แล้ว 

จ านวนห้องคงเหลือรอ
โอนกรรมสิทธิ์ 

หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท 

โครงการ Britania Tiwanon – Rachapruek 23-0-14.4 122 700.0 12 77.1 110 622.9 11.0% ไตรมาส 1 2565 - - 12 77.1 

โครงการ Britania Praksa Station 25-3-98.6 197 850.0 24 113.3 173 736.7 13.3% ไตรมาส 1 2565 - - 24 113.3 

โครงการ Grand Britania Nonthaburi Station 12-1-43.6 62 550.0 14 144.2 48 405.8 26.2% ไตรมาส 2 2565 - - 14 144.2 

โครงการ Grand Britania RamaIX – 
Krungthepkreetha 

20-2-53.7 96 850.0 9 105.8 87 744.2 12.4% ไตรมาส 2 2565 - - 9 105.8 

โครงการ Grand Britania Bangna-Suvarnabhumi 18-1-93.1 107 700.0 4 40.0 103 660.0 5.7% ไตรมาส 1 2565 - - 4 40.0 

โครงการ VVIP Presale           - - 664 2,242 

รวม  37,418 144,123.3 28,994 109,159.6 8,424 34,963.7   22,638 76,786.4 6,356 32,373.3 

 

2. ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ ยงัให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทย่อย คือ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ โดยให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการบริหารนิติบคุคลอาคารชดุรวมถึงธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ ทัง้นี ้พรี

โม เซอร์วิส โซลชูัน่ มีบริษัทย่อย อีก 6 บริษัท คือ (1) พรีโม เรียลเตอร์ ด าเนินธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนการขายและบริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ (ลกูค้าต่างชาติ) (2) อโูน ่เซอร์วิส ให้บริการแม่บ้าน ช่างซ่อมบ ารุง 
และ บริการซกัอบรีด เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลกูค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการบริการหลงัการขายของบริษัทฯ (3) พรีโม เมเนจเม้นท์ ท าหน้าที่บริหารนิติบุคคลอาคารชุด     

(4) ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ ด าเนินธุรกิจให้ค าปรึกษาและควบคุมงานด้านการก่อสร้าง (5) พรีโม เดคคอร์ ด าเนินธุรกิจให้บริการตกแต่งภายใน ขนย้ายสิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ รวมทัง้ของใช้ภายใน
บ้าน และบริการปรับปรุงซ่อมแซมที่พกัอาศยั (6) คราวน์ เรสซิเดนซ์ เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้เพื่อให้บริการบริหารจดัการอาคารชดุระดบัลกัชวัร่ี  
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     กลยุทธ์และนโยบายทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ  

บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีกลยทุธ์และนโยบายทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขนัท่ีส าคญั ดงันี ้

ท าเลที่ตัง้ของโครงการ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตัง้ของโครงการเป็นล าดับต้นๆ ในการพัฒนาโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ 

เนื่องจากท าเลที่ตัง้ของโครงการถือเป็นปัจจยัหลกัที่ส าคญัที่สดุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับโครงการ
คอนโดมิเนียม ทัง้นี ้ท าเลที่ตัง้โครงการต้องใกล้แหล่งคมนาคมที่ส าคัญ และเดินทางสะดวก โดยบริษัทฯ เลือกท าเลที่ตัง้
โครงการที่ใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ
ซือ้ที่อยู่อาศยัของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั จึงเป็นท าเลที่มีการเติบโตของความต้องการท่ีอยุ่อาศยัสงู บริษัทฯ ยงัขยายการพฒันา
โครงการไปยังพืน้ที่ที่มีศักยภาพแห่งใหม่ และพืน้ที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นแหล่งงานคุณภาพสูงจากโรงงาน
อตุสาหกรรมซึง่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของประเทศ และการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่
ประเทศ ส่งผลให้พืน้ที่ดังกล่าวมีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยและก าลังซือ้เพิ่มสูงขึน้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริเวณพืน้ท่ีใกล้กบันิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะพืน้ท่ีโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก(EEC)  

การออกแบบโครงการท่ีตอบรับต่อการใช้ชีวิตทกุช่วงวยั และคงเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Lifestyle and Unique Design) 
บริษัทฯ ยงัคงพิถีพิถนักบัการออกแบบ ให้ทกุโครงการมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทัง้ยงัตอบรับต่อการใช้ชีวิต ในทกุช่วงวยั 

ที่มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ไม่เฉพาะรูปลกัษณ์ภายนอกของอาคาร แต่ลงรายละเอียดไปยงัการใช้สอยพืน้ที่ และวัสดุแต่
ละส่วน ทัง้ภายในแต่ละห้องชดุ และพืน้ที่ส่วนกลาง กับทัง้เพิ่มพืน้ที่เพื่อการให้บริการที่ตอบรับกบัการด าเนินชีวิตในปัจจบุนันี ้
โดยได้มีการแตกย่อยโครงการออกเป็น brand ต่างๆ เพื่อสะท้อนคณุลกัษณะ และความโดดเด่นของแต่ละ brand อย่างชดัเจน
ขึน้ ด้วยความเข้าใจในกลุ่มผู้บริโภคจากแนวคิด “EMPATHY  ซึ่งคือ The ability to understand and share the feeling of 
another” จึงสามารถท าการออกแบบโครงการที่ตอบรับต่อความต้องการของลกูค้า ตัง้แต่วยัก่อนเข้าท างาน วยัท างาน ระดบั
ผู้บริหาร จนถึงผู้ สูงอายุ ซึ่งล้วนต่างมีความพิเศษที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละพืน้ที่ใช้สอย ซึ่งล้วนเป็นการต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2561  

ทัง้นีก้ารออกแบบก็ยงัคงต้องค านึงถึงการใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ยงัมีสถานการณ์ COVID-19 เช่นเดียวกับในปี 2563 ที่
ผ่านมา ซึ่งยังเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การออกแบบต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประสานทัง้ด้านการใช้งาน การดูแล
บ ารุงรักษา สขุอนามยั และความสวยงาม ให้เป็นผลงานท่ียงัคงคณุค่าและเอกลกัษณ์อยู่ โดยองค์ประกอบหลกัๆจะเป็น 

-Touchless Equipment 
-Social Distance 
-Telemedicine 
โดยการน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประสานกบั functions ต่างๆ พร้อมทัง้ทัง้ภายในห้องชดุ และพืน้ท่ีส่วนกลาง 
การพฒันาโครงการในลกัษณะเข้าถึงใจผู้บริโภค โดยการแบ่งเป็น Brand ต่างๆ ตาม Lifestyle ในปี 2564 ประกอบไป

ด้วย 
1.Brixton เป็น Campus Condominium จะตัง้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะสามารถใช้พืน้ที่ส่วนกลางเพื่อ

การศกึษาได้ตลอด 24 ชัว่โมง* 

(2)      การตลาดและการแข่งขัน 

(ก)      การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ 
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2.Origin Play เป็นคอนโดมิเนียมส าหรับวัยรุ่น และผู้ที่เร่ิมเข้าสู่วัยท างาน พืน้ที่ใช้สอยส่วนกลางก็จะมีสีสัน และ 
functions ที่มีความสนกุสนาน เช่น ห้อง VR Games, Virtual Fitness เป็นต้น 

3.Origin Plug & Play เป็นคอนโดมิเนียม ส าหรับกลุ่ม Startup ที่พร้อมจะด าเนินธุรกิจของตนเอง ด้วยรูปแบบห้องพกั
ที่เป็น Duo Space ท าให้สามารถแบ่งส่วนท าธุรกิจออกจากส่วนพกัผ่อนได้เป็นสัดส่วน กับห้องประชุม ห้อง studio ในพืน้ที่
ส่วนกลางที่จะรองรับต่อการด าเนินธุรกิจได้จริง 

4.Origin Pet & Play คอนโดมิเนียมส าหรับผู้ที่มีสตัว์เลีย้ง ซึ่งจะมีพืน้ที่ส่วนกลางที่เตรียมความพร้อม ทัง้ที่ออกก าลงั 
ส่วนอาบน า้ ส่วนตรวจสุขภาพ พร้อมทัง้มีการท าความร่วมมือกับ รพ.สัตว์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละพืน้ที่เข้ามาดูแล และให้
ค าปรึกษากบัผู้พกัอาศยั 

5.Hampton ซึ่งเป็นโครงการ Condominium ในลักษณะ Investment Property ที่เสริมรูปแบบการให้บริการแบบ 
Service Apartment เพื่อให้ผู้ที่ต้องการลงทนุ สามารถบริหารจดัการห้องพกัเพื่อการให้เช่า ได้อย่างสะดวกสบายและมัน่ใจ 

 
นวตักรรมการออกแบบห้องชดุเพือ่การใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุ (Unit Plan Innovation) 

บริษัทฯ ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุของห้องชดุในแต่ละโครงการ โดยทีมออกแบบของบริษัทฯ ได้

พฒันา และออกแบบห้องชดุพกัอาศยัให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ห้องชดุได้อย่างสงูสดุ และตอบสนองความต้องการของ

ตลาด และลูกค้ามากยิ่งขึน้ การสร้างสรรค์งานออกแบบที่แตกต่างและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพืน้ที่ โดยมีการน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการอยู่อาศัยมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยค านึงประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ (USER 

EXPERIENCE) ทัง้ในเร่ือง Function ,Design และ Life Style ท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ต่างๆ ทัง้ภายในห้องชุดพกั

อาศยั และพืน้ท่ีส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการได้อย่างคุ้มค่า ซึง่ภายในห้องชดุพกัอาศยัได้น าแนวความคิด LUXEMORE ซึง่

เป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบและฟังค์ชั่นของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในห้องให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยวิเคราะห์จาก

พฤติกรรมประจ าวนัของกลุ่มลกูค้า ซึ่งเป็นแนวคิดและนวตักรรมที่ทางบริษัท โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด (JV 

Partner) ใช้ในการพฒันาโครงการเช่นกนั อย่างการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังค์ชัน่ท่ีท าให้การใช้งานได้สะดวก และครบถ้วนขึน้ เช่น 

- ชุดครัว ที่มีตู้ แขวนมีส่วนเก็บกระดาษช าระที่เป็นส่วนหนึ่งของตู้  (TISSUE PAPER STORAGE) และที่วาง IPAD (IPAD 

STAND) ให้ลูกค้าฝึกท าอาหาร หรือ ดูรายการต่างๆ ได้ ในขณะท าอาหาร - ตู้ เก็บของ / ตู้ เก็บรองเท้า ที่ออกแบบให้ที่เก็บ

รองเท้า เป็น STOOL ได้ในตวั ส าหรับนัง่ใส่รองเท้า และใช้เป็นฐานให้ลกูค้าขึน้หยิบของบนชัน้วางที่อยู่สงูได้สะดวกมากขึน้ ซึง่

นอกจากรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องชดุพกัอาศยั พืน้ท่ีและฟังค์ชัน่ภายในห้องยงัเป็นงานที่ทางบริษัทฯ คิดค้นและ

พฒันาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลกูค้ารู้สกึถึงความคุ้มคา่มากที่สดุ การเพิ่มพืน้ท่ีใช้สอยในทางสงู และน าพืน้ท่ีเล็กๆ มาเป็นฟังค์ชัน่

ในการเก็บของ ซึง่ได้พฒันามาเป็นห้องแบบ DUO SPACE, การมีห้องเอนกประสงค์ที่สามารถเป็นห้องนอนเล็กหรือห้องท างาน

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

สามารถมีพืน้ที่ใช้สอยเพิ่มเติมได้ โดยใช้แนวคิดของ DUO SPACE มาพัฒนาต่อ เช่นห้อง ขนาด 28 ตารางเมตรที่โครงการ 

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

กลายเป็นต้นแบบของห้องชดุพกัอาศยัที่ในวงการอสงัหาริมทรัพย์น าไปใช้ในการพฒันาโครงการ 
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การเจาะกลุ่มลกูค้าด้วยกลยทุธ์นา่นน า้สีน า้เงิน (Blue Ocean Strategy) 

บริษัทฯ มีนโยบายการเจาะกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยทุธ์น่านน า้สีน า้เงิน (Blue Ocean 
Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึน้มาเพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขันในตลาดหรืออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แบบดัง้เดิมโดย
บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึน้มาโดยใช้นวัตกรรม (Innovation) หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง
ทางด้านผลิตภณัฑ์ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

จากกลยทุธ์ดงักล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภณัฑ์ โดยการออกแบบรูปแบบโครงการ
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) มีความโดดเด่น น่าดึงดูดต่อลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างจากโครงการ
คอนโดมิเนียมที่มีอยู่ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ณ ปัจจบุนั รวมทัง้ การขยายการพฒันาโครงการของบริษัทฯ ไปยงัพืน้ท่ีที่ยงัไม่มี
ผู้ประกอบการใดเข้าไปพัฒนาโครงการ เพื่อสร้างตลาดใหม่ และสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ 
ประสบความส าเร็จจากกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก อันเห็นได้จากการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีจาก
โครงการท่ีผ่านมา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบักลุ่มลกูค้าชาวต่างชาตเิป็นอย่างยิ่งซึง่เห็นว่าเป็นกลุ่มลกูค้าที่มีศกัยภาพใน
การเติบโต เช่น กลุ่มลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น จีน ไต้หวนั และกลุ่มลกูค้าชาวสิงคโปร์ ที่มีแนวโน้มการซือ้และการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์
ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก รวมทัง้ลกูค้าจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยบริษัทฯ ได้ท าการตลาดเชิงรุก โดยจดัตัง้
แผนกงานขายลกูค้าต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลลกูค้าต่างชาติตลอดจนติดต่อประสานงานตวัแทนขายต่างชาติ 
เพื่อให้เข้าถึง และสามารถท าการตลาดในต่างประเทศได้โดยตรง ส่วนทีมขายและทีมการตลาดซึง่ประจ าอยู่ตามส านกังานขาย
โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีความสามารถในการส่ือสารได้ทัง้ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาองักฤษ เป็นอย่างดี เพื่อรองรับลกูค้า
ชาวต่างชาติที่มีความสนใจ โดยบริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางด้านภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และภาษาองักฤษให้แก่ทีม
ขายและทีมการตลาดของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ     

การวางแผนการขายแบบเป็นทีมและเป็นระบบ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็นทีม โดยเมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ จะมีทีมขายและทีมการตลาด
ร่วมกันน าเสนอข้อมูลโครงการแก่ลูกค้า โดยเร่ิมต้นจากเจ้าหน้าที่การตลาดจะเป็นผู้ อธิบายแนวคิด รูปลักษณ์ สไตล์ ของ
โครงการ เพื่อจงูใจให้ลกูค้ามีความรู้สกึร่วม และอยากเป็นเจ้าของ ต่อมาเจ้าหน้าที่ขาย และผู้จดัการขายของโครงการนัน้จะเข้า
มาน าเสนอข้อมลูโครงการ เช่น ขนาดพืน้ท่ีห้อง ราคาห้องชดุ เป็นต้น เพื่อปิดการขายกบัลกูค้ารายดงักล่าวซึง่หากเปรียบเทียบ
กบักรณีที่มีเจ้าหน้าที่ขายเพียงคนเดียว บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงที่ลกูค้าไม่พอใจการบริการของเจ้าหน้าที่ขายดงักล่าว และท า
ให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขาย หรือในกรณีที่บริษัทฯ ต้องพึ่งพิงเจ้าหน้าที่ขายคนใดคนหน่ึงเป็นพิเศษ อาจท าให้บริษัทฯ เสีย
ลกูค้าหากเจ้าหน้าที่ดงักล่าวลาออกไป ดงันัน้ นโยบายแผนการขายแบบเป็นทีมดงักล่าวถือเป็นหนึ่งในจดุแข็งของบริษัทฯ ซึ่ ง
สามารถช่วยเพิ่มอตัราส่วนความส าเร็จ (Success Rate) ในการปิดการขายกบัลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) และบริการหลงัการขาย 

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าที่ก าลงัตดัสินใจในการซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจดัให้มีบริการหลงั
การขายในหลายด้าน เช่น การรับประกนัคณุภาพของห้องชดุหลงัจากวนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ การอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
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ขอสินเชื่อที่อยู่อาศยักับสถาบันการเงิน ซึ่งนอกจากจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าแล้ว ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถวาง
แผนการโอนห้องชดุในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Centric) เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยฝ่าย
ดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตัง้แต่ขัน้ตอน การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบนัการเงิน การ
ตรวจรับมอบห้องชดุ การโอนกรรมสิทธ์ห้องชดุ ตลอดจนการให้บริการหลงัการขาย (After Sale Service) อื่นๆ เช่น การบริการ
ให้ค าปรึกษาในการตกแต่งห้องชุด และการช่วยประสานงานในการจดัหาผู้บริการตกแต่งภายใน เป็นต้น  นอกจากนี ้บริษัทฯ 
เล็งเห็นความส าคญัของลกูค้าปัจจบุนัท่ีเคยซือ้ห้องชดุกบัทางบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้สิทธิพิเศษในการจองซือ้โครงการท่ีบริษัทฯ 
จะพัฒนาแก่ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ก่อนการเปิดขายโครงการอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในระยะยาว 
ส่งผลให้ลกูค้าหลายรายจะเป็นลกูค้าที่ได้รับการบอกต่อจากลกูค้าที่เคยซือ้ห้องชดุของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้บริการสนบัสนนุธุรกิจหลกั โดยได้ด าเนินการผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ กลุ่มบริษัท พรีโม 
เซอร์วิส โซลชูัน่ ซึ่งให้บริการจดัหาผู้ เช่าหรือผู้ซือ้ห้องชุดแก่ลกูค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุเพื่อให้ทาง
บริษัทฯ ได้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสามารถบริการลกูค้าหลงัโอนกรรมสิทธ์ิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความพึง
พอใจให้กบัลกูค้า เพื่อให้เป็นลกูค้าอย่างต่อเนื่องส าหรับโครงการอื่นๆ ในอนาคต 

การก าหนดราคาขาย 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาขายโดยพิจารณาจากกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ท าเลที่ตัง้ ต้นทุนที่ดิน และการก่อสร้าง
โครงการ โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาขายห้องชดุเบือ้งต้น ตัง้แต่ช่วงการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้น และจะ
ก าหนดราคาขายจริงเมื่อเปิดขายโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดราคาขายแต่ละหน่วยแตกต่างกันโดยขึน้อยู่กับจ านวนชัน้ 
ต าแหน่งที่ตัง้ของห้อง และทศันียภาพของห้องชดุ รวมถึงระยะเวลาในการเปิดขายโครงการ ได้แก่ ช่วงเปิดขายก่อนการกอ่สร้าง 
ช่วงการก่อสร้าง และช่วงโครงการแล้วเสร็จ โดยมีสดัส่วนในการขายเฉล่ียประมาณร้อยละ 60 25 และ 15 ของมลูค่าโครงการ   

อย่างไรก็ดี ราคาขายของแต่ละโครงการจะเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของ
ผู้ประกอบการอื่นในท าเลที่ตัง้ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทฯ ค านึงถึงราคาขายต่อห้องที่เหมาะสมกับก าลังซือ้ของลูกค้า การ
ออกแบบพืน้ท่ีห้องที่เหมาะสมกบัความคุ้มค่ากบัส่ิงที่ลกูค้าจะได้รับ รวมไปถึงการรักษาระดบัก าไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายไว้ 

การส่งมอบงานได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เพื่อให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจว่าการก่อสร้างโครงการจะเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ถกูต้องครบถ้วนตามแบบ
ที่ตกลงไว้ และสามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ลกูค้าได้ทันตามเวลา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์
ท างานร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง (Construction 
Management) มาท าหน้าที่ควบคมุดแูลเร่ืองคณุภาพ และการควบคมุการท างานก่อสร้างของผู้ รับเหมาในแต่ละโครงการอยา่ง
ใกล้ชิด ท าให้การพฒันาโครงการท่ีผ่านมาของบริษัทฯ สามารถส่งมอบงานให้ลกูค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึง่ท าให้
บริษัทฯ สามารถบริหารการเงินและต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าของ
บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 
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กลยทุธ์การวางภาพลกัษณ์บริษัทฯ  

บริษัทฯ วางภาพลกัษณ์และต าแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ อย่างชดัเจน โดยเป็นบริษัทฯพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ที่มีภาพลกัษณ์ทนัสมยั มีความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค ผ่านนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  เข้ามา
ผสมผสานและประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ท่ีทุกช่วงอายุ ทุกท าเล ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ท าให้ลกูค้าจดจ าชื่อบริษัท ”Origin” 
ว่าเป็นบริษัทฯ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่พฒันาอย่างไม่หยดุนิ่ง เป็นผู้บกุเบิกรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมทัง้บกุเบิกการ
พฒันาโครงการในพืน้ที่ใหม่ (Virgin Area) และได้รับการตอบรับที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนีแ้ล้วเรายงัเป็นบริษัทที่ไม่จ ากัดเพียง
การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร แต่จะเป็นผู้พัฒนาด้านการบริการ และธุรกิจอื่นๆที่เป็น เมกะเทรนด์ระยะยาว 
(Mega Trends Business) เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างทันสมยัและครอบคลุมทุกๆด้าน
มากยิ่งขึน้ 

ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานที่มีคณุภาพและมีวิสยัทศัน์โดยผู้บริหารของบริษัทฯ 
เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี ท าให้ระบบการท างานภายในของบริษัทฯ มี
ความชัดเจนโปร่งใส ประกอบกับการน าแนวคิดใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ การคดัเลือกทีมงานมืออาชีพ เช่น บริษัทออกแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน และ
บริษัทออกแบบภมูิสถาปัตย์ เป็นต้น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความส าคัญกับพนกังานทุกคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ และพืน้ฐานใน
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และจดัอบรมในด้านต่างๆ เช่น การอบรม การอบรมด้านอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการอบรมธุรกิจที่เป็นท่ี
สนใจในช่วงนัน้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานเข้าใจกระแสของธุรกิจ เป็นต้น ทัง้นี ้พนกังานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มคน
รุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมัน่ และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนกังานมีส่วนร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ และ
มุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ และบริการใหม่ที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่า
แนวทางดงักล่าวนี ้ จะสามารถขบัเคล่ือนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน และท าให้บริษัทฯ 
สามารถรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 
  

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ก่อนที่บริษัทฯ จะเร่ิมพฒันาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใน
เบือ้งต้น โดยจะเร่ิมพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละโครงการเป็นหลัก ต่อมาจึงก าหนดลักษณะรูปแบบของ
โครงการ และก าหนดราคาขายให้สอดคล้องกับกลุ่มลกูค้าเป้าหมายดงักล่าว ซึ่งจะส่งผลให้โครงการของบริษัทฯ สามารถปิด
การขายได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการรักษาระดบัก าไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

ทัง้นีปั้จจบุนัโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ปรับเป็น คอนโดมิเนียม 7 แบรนดห์ลกั และบ้านจดัสรรร 
4 แบรนด์หลกั ตามลกัษณะรูปแบบของโครงการ และกลุ่มลกูค้าเป้าหมายบริษัทฯ ก าหนดกลยทุธ์ ดงันี ้
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แบรนด์คอนโดมิเนียม 

แบรนด์และ 

รูปแบบของโครงการ 

ระดับรายได้ต่อเดือน 

(บาท / เดือน) 
กลุ่มลูกค้า 

Park Origin 

 
100,000 บาท ขึน้ไป ระดบับน 

(Up range) 

So Origin 

 

50,000 – 100,000 บาท ระดบักลางบน - บน  

(Mid Up-Up range) 

Origin Place 

 

40,000 - 80,000 บาท ระดบักลางบน - บน  

(Mid Up-Up range) 

Origin Plug & Play 40,000 - 80,000 บาท ระดบักลาง - กลางบน 

(Mid-Mid Up range) 

The Origin 
 35,000 - 70,000 บาท ระดบักลาง - กลางบน 

(Mid-Mid Up range) 

Origin Play 30,000 - 60,000 บาท ระดบัเร่ิมต้น - กลาง 

(Economy-Mid range) 

Brixton 25,000 - 50,000 บาท ระดบัเร่ิมต้น 

(Economy-range) 

 
แบรนด์บ้านจัดสรร 

แบรนด์และ 
รูปแบบของโครงการ 

ระดับรายได้ต่อเดือน 
(บาท / เดือน) 

กลุ่มลูกค้า 

Belgravia 
Premium Detached house 

500,000 บาท ขึน้ไป ระดบับน 
(Up range) 

Grand Britania 
Semi-Detached house, Detached 
house 

130,000 บาท ขึน้ไป ระดบักลางบน - บน 
(Mid Up-Up range) 

Britania  
Townhome, Semi-Detached house, 
Detached house 

50,000-130,000 บาท ระดบักลาง - กลางบน 
(Mid-Mid Up range) 

Brighton 
Townhome, Semi-Detached house 

30,000-50,000 บาท ระดบักลาง 
(Mid-range) 

นอกเหนือจากที่บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการส าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยใกล้กับระบบขนส่ง
มวลชนระบบรางในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
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โอกาสในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทพนักงานที่ท างานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ ซึ่งต้องการที่พกัอาศยัในท าเลที่เดินทางไปมาสะดวกระหว่างโรงงาน และอยู่ใกล้แหล่งอ านวยความสะดวกที่ตอบสนอง
ต่อการใช้ชีวิตที่ทันสมัย รวมทัง้กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทยที่มองหาที่พักอาศัยที่ไม่วุ่นวาย มีความ
ปลอดภยัสงู แต่ยงัมีความสะดวกในการเดินทางเข้ามาท างานภายในนิคมอตุสาหกรรม และยงัใกล้แหล่งอ านวยความสะดวกที่
มีระดบัอีกด้วย เช่น โครงการ Tropicana เอราวณัสถานีรถไฟฟ้า BTS เอราวณัภายใต้ Eco Green Resort ซึง่ที่ตัง้โครงการใกล้
กบักลุ่มบริษัท โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า และพานาโซนิคเป็นต้น หรือ โครงการ KnightsBridge the Ocean Sriracha ซึง่ทัง้ 2 ท าเล 
มีอุปสงค์ของชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากซึ่งจากการวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบือ้งต้น
ของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้ออกแบบพืน้ท่ีภายในห้องชดุและ รูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีใช้สอยในสไตล์ญ่ีปุ่ น ซึง่
ท าให้ลกูค้าชาวญ่ีปุ่ นมีความประทบัใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองกบัวิถีชีวิตที่คุ้นเคย เป็นต้น 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทฯ มีทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจในตวัสินค้า รวมถึงความรู้เก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพย์โดยรวมเป็นอย่างดี ทีมขายของบริษัทฯ จะรับรองลกูค้าทัง้ที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมโครงการท่ีส านกังานขาย และ
ห้องตวัอย่าง ณ ที่ตัง้โครงการ และทางโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือติดต่อเข้ามาผ่านทางส านกังานขาย
ของโครงการนอกจากนี ้ส าหรับลูกค้าประเภทบริษัท หรือลูกค้าระดับผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไป
แนะน า และน าเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเหล่านัน้โดยตรงถึงที่ท างาน หรือสถานที่ที่ลูกค้าสะดวก และบริษัทฯ  ยังมีเว็บไซต์ 
www.origin.co.th และระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ซึ่งลกูค้าสามารถเข้าไปอ่านและศกึษารายละเอียดเบือ้งต้น
ของแต่ละโครงการได้ และในปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ COVID 19 บริษัทฯมีเปิดช่องทางการขายผ่าน LIVE ซึง่ได้รับผลตอบ
รับที่ดีจากกลุ่มลกูค้า และยงัท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการผ่านส่ือรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา การแจกแผ่นพับ 
(Brochure) หนงัสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ การจดัตัง้บูท การออกงานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ของแถม การให้ส่วนลดเงินสด เป็นต้น นอกเหนือจากทีมขายมืออาชีพ
ของบริษัทฯแล้ว ส าหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะใช้บริษัทที่เป็นตัวแทนขายมืออาชีพที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพ
มาร่วมงานในการขายให้กบัทางบริษทัฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนการขายให้กบัทีมขายของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเป็น
ตวัแทนขายเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ อีกทางหน่ึง 

 
สัดส่วนการจัดจ าหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการจดัจ าหน่ายภายในประเทศเป็นหลกั โดยจากยอดขายในปี 2564 มีสดัส่วนยอดขายของลกูค้า

ภายในประเทศประมาณ 98% และสดัส่วนลกูค้าต่างประเทศประมาณ 2% โดยสามารถแบ่งได้เป็น กลุ่มลกูค้าจากประเทศ จีน 
ญ่ีปุ่ น เกาหลี และสิงคโปร์เป็นหลกั 
 

(1) เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

     ปี 2564 ภายหลงัเศรษฐกิจหดตวัลงในปี 2563 ความต้องการสินค้าและบริการทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึน้ ร่วมกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจซึง่ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ปรับตวัดีขึน้  

(ข)      สภาพการแข่งขัน 
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       ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทัง้ปี 2564 ทัง้ด้านการผลิต สินค้าและบริการ ขยายตวัร้อยละ 1.6 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อย
ละ 6.2 ในปี 2563 โดยมลูค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.8 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนร้อยละ 0.3 และการลงทุน
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 –4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย 

(1) การปรับตวัดีขึน้ของอปุสงค์ภายในประเทศ  
(2) การฟืน้ตวัของภาคการท่องเที่ยว  
(3) การขยายตวัของการส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
(4) แรงขบัเคล่ือนจากการลงทนุภาครัฐ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) (หน่วย : ร้อยละ) 

 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

อตัราดอกเบีย้ที่อยู่อาศยัยงัคงอยู่ในระดบัต ่า ต่อเนื่องจากปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยงัคงต้องการการสนบัสนนุ
จากอตัราดอกเบีย้ที่ต ่าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ียงัคงมีอยู่สงู เนื่องจากปัจจยัการระบาดระลอกใหม่
ของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการทางการเงินต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนีแ้ละสนบัสนุนการ
เพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงอัตราดอกเบีย้ที่ต ่าสุดเป็นปัจจัยบวกต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทัง้ในฝ่ังผู้ บริโภคและฝ่ัง
ผู้ประกอบการ ส าหรับดอกเบีย้ที่อยู่อาศยัลอยตวัของบุคคลทั่วไปของ 6 ธนาคารใหญ่ ในปี 2564 ปรับตัวขึน้ไม่มากนกัจาก     
ปี 2563 จากร้อยละ 5.4 เป็นร้อยละ 5.5   
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ดอกเบีย้ที่อยู่อาศัยลอยตัวของบุคคลทั่วไปของ 6 ธนาคารใหญ่ (หน่วย: ร้อยละ) 

 
 

ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตัวเลขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล ณ สิน้ ปี 2564 มูลค่าอยู่ที่ 
2,615,185 (2.60 ล้านล้านบาท) เติบโตร้อยละ 4 จากสิน้ปี 2563 ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลสืบเนื่องจากการมี
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ การลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจ านองเหลือร้อยละ 0.01 (รวมถึงการ
ขยายไปสู่บ้านมือสอง) นโยบายผ่อนคลายมาตรการผ่อนปรน LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถช่วยให้มีการซือ้บ้าน
สญัญาที่ 2 และ 3 เพื่ออยู่อาศยัและเพื่อการลงทุนมีเพิ่มมากขึน้ สภาพคล่องของธนาคารมีมากพอส าหรับสินเชื่อปล่อยใหม่ 
รวมทัง้ผู้ประกอบการยงัคงมีการท าโปรโมชัน่ลดราคาขายและให้ของสมนาคณุต่าง ๆ 

 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล (หน่วย : ล้านบาท) 
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

(2) ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย 
                   สถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศยัเร่ิมฟืน้ฟ ู หลงัธปท. ประกาศมาตรการผ่อนคลายเกณฑ์ 

การปล่อยสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศยั หรือ LTV ชัว่คราว อีกทัง้ยงัมีมาตรการลดคา่ธรรมเนยีมการโอน และ จดจ านองอสงัหาริมทรัพย์ 
ราคาไมเ่กิน 3 ล้านบาท เหลือร้อยละ 0.01 ออกไปถงึสิน้ปี 2565 ท าให้การขายอสงัหาริมทรัพย์ปรับตวัดีขึน้กวา่ปี 2563  

          โดยปี 2564 มีจ านวนหน่วยที่ขายได้ทัง้หมด 75,364 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 (7,414 หน่วย)  จากปี 2563  อย่างไรก็
ตามที่อยู่อาศยัประเภทอาคารชุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอตัราการขายเพิ่มขึน้เพียง ร้อยละ 0.1 โดยปัจจยัส่วนหนึ่งมา
จากการท่ีผู้ประกอบการเปิดขายโครงการใหม่ลดลง 

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศยัแนวราบ (บ้านเดี่ยวรวมบ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์) กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2564 
มีการเปิดใหม่น้อยลงรวมถึงอุปทานคงเหลือสะสมลดลง  แต่ในทางกลับกันยอดขายเพิ่มมากขึน้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้เมื่อ
เทียบกบัปี 2563 โดยมีอตัราการขายประเภทบ้านเดี่ยวรวมบ้านแฝด เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 และประเภททาวน์เฮ้าส์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 
28   

 
ยอดขายได้ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2537-2564 (จ านวนหน่วย) 

 

 
ที่มา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 

 
ในด้านท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จและจดทะเบียนเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑล ในปี 2564 เป็นปีที่มีที่อยู่

อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนต ่าสุดในรอบ 11 ปี มีจ านวนรวม 77 ,823 หน่วย ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 25 โดยจ านวนจด
ทะเบียนนสร้างเสร็จในปี 2564 แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศยั (1) บ้านจัดสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบการ) จ านวน  25,064 
หน่วย ลดลงร้อยละ 13 (2) บ้านสร้างเองจ านวน 19,166 หน่วย ลดลงร้อยละ 10 และ (3) อาคารชุดจ านวน 33,593 หน่วย 
ลดลงร้อยละ 38 
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จ านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึน้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศยั) 

 
หน่วย: หน่วย 

ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

 
อัตราการขายที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564 (จ านวนหน่วย) 

  
ที่มา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 

 
ส าหรับอตัราการขายของโครงการเปิดขายใหมใ่นปี 2564 เฉล่ียทัง้ปีอยู่ที่ร้อยละ 23.75 ของจ านวนหน่วยทีเ่ปิดขาย

ใหม่ทัง้หมด ซึง่อปุทานของหนว่ยที่เปิดขายใหม่ จะเพิม่ขึน้สงูในช่วงไตรมาสสอง และลดลงมากที่สดุในไตรมาสที่หนึ่งและสาม
ของปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทที่อยู่อาศัย 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

บ้านจดัสรร 24,476 26,994 23,174 37,577 33,935 33,827 31,742 30,978 37,715 37,850 28,734 25,064

อาคารชดุ 59,919 34,734 78,391 71,440 75,058 67,628 72,886 63,319 73,121 59,988 54,251 33,593

บ้านสร้างเอง 22,498 20,128 23,437 23,285 24,446 22,375 21,915 20,206 19,999 20,127 21,341 19,166

รวม 106,893 81,856 125,002 132,302 133,439 123,830 126,543 114,503 130,835 117,965 104,326 77,823
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จ านวนโครงการเปิดใหม่แนวราบในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2564 (จ านวนหน่วย) 

 
ที่มา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 

          ส าหรับอตัราการขายของโครงการเปิดขายใหม่แนวราบในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2564 มีค่าเฉล่ียทัง้
ปีอยู่ที่ร้อยละ 15.75 ของจ านวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทัง้หมด ไม่แตกต่างจากปี 2563 มากนกั ซึง่ในปี 2563 มีค่าเฉล่ียทัง้ปีอยู่ที่
ร้อยละ 15.83 โดยจ านวนหน่วยที่เปิดขายเพิ่มขึน้สงูในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2564 เช่นเดียวกบัจ านวนหน่วยเปิดขายของที่
อยู่อาศยัประเภทอาคารชดุ  
ยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือของอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2537–2564 (จ านวนหน่วย) 

 
ที่มา :  ฝ่ายวิจยัและฐานข้อมลู บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 

 

ภาพรวมยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือของตลาดอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2564 จ านวน
หน่วยที่ขายได้เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2563  โดยปี 2563  อยู่ที่ 28,947 หน่วย และปี 2564 อยู่ที่ 28,973 หน่วย เพิ่มขึน้มา 26 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.1  ส่วนจ านวนหน่วยที่เปิดขายอยู่ในตลาดปี 2564 อยู่ที่ 23,445 หน่วย ลดลงประมาณร้อยละ 10 จาก
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ปี 2563 ซึ่งเปิดขายอยู่ 25,906 หน่วย  ท าให้อุปทานคงเหลือมีแนวโน้มลดลงตัง้แต่ปี 2563  โดยในปี 2563 มีอุปทานคงเหลือ 
90,841 หน่วย  และในปี 2564 มีอปุทานคงเหลือ 85,313 หน่วย ลดลงไปร้อยละ 6 

ยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือของบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2537-2564 (จ านวนหน่วย) 

 
ที่มา :  ฝ่ายวิจยัและฐานข้อมลู บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 

ภาพรวมยอดขายได้และอปุทานคงเหลือของตลาดบ้านเดี่ยวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564  จ านวน
หน่วยที่ขายได้เพิม่ขึน้จากปี 2563  โดยปี 2563  อยู่ที่ 10,690 หน่วย และปี 2564 อยู่ที่ 11,942 หน่วย เพิ่มขึน้มา 1,252 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 12  ส่วนจ านวนหน่วยที่เปิดขายอยู่ในตลาดปี 2564 อยู่ที่ 7,771 หน่วย ลดลงประมาณร้อยละ 23 จากปี 2563 
ซึง่เปิดขายอยู่ 10,045 หน่วย  ท าให้อปุทานคงเหลือปี 2564 ลดลงอยู่ที่  32,690 หน่วย จากเดมิที่ปี 2563 มีจ านวน 36,861 
หน่วย ลดลงไปประมาณร้อยละ 11 
 
ยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือของทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2537–2564 (จ านวนหน่วย) 

 
ที่มา : ฝ่ายวิจยัและฐานข้อมลู บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 
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ภาพรวมยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือของตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564 จ านวน
หน่วยที่ขายได้เพิ่มขึน้จากปี 2563  โดยปี 2563  อยู่ที่ 20,557 หน่วย และปี 2564 อยู่ที่ 26,356 หน่วย เพิ่มขึน้มา 5,799 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 28  ส่วนจ านวนหน่วยที่เปิดขายอยู่ในตลาดปี 2564 อยู่ที่ 23,248 หน่วย ลดลงร้อยละ 20 จากปี 2563 ซึ่งเปิด
ขายอยู่ 28,830 หน่วย ท าให้อุปทานคงเหลือปี 2564 ลดลงอยู่ที่ 71,945 หน่วย จากเดิมที่ปี 2563 มีจ านวน 75,053 หน่วย 
ลดลงร้อยละ 4 
 
           ตวัเลขจ านวนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัรวมในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑล จากข้อมลูของศนูย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ฯ ปี 2564 มีจ านวน 157,495 หน่วย ลดลงจากช่วง ปี 2563 ที่จ านวน 39,350 หน่วย หรือคิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 20 ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาตามประเภทของที่อยู่อาศยัจะพบว่าที่อยู่อาศยัประเภทอาคารชุดเป็นประเภทที่อยู่อาศยั
ประเภทเดียวท่ีมีจ านวนการโอนกรรมสิทธ์ิลดลง ตรงกนัข้ามกบัท่ีอยู่อาศยัประเภทแนวราบซึง่มีจ านวนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีเพ่ิม
มากขึน้ โดยจ านวนการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดลดลงร้อยละ 31  บ้านเดี่ยวเพิ่มขึน้ร้อยละ 17  ทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 9  
บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5  ทัง้นีจ้ากการผ่อนคลายมาตรการ LTV การกระจายการฉีดวคัซีนโควิด-19  ที่
ครอบคลมุเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้  นโยบายการเปิดประเทศ และมาตรการต่างๆ ท่ีจะช่วยมากระตุ้นเศรษฐกจิ 
ส่งผลให้ก าลงัซือ้ภายในประเทศเร่ิมฟืน้ตวั ท าให้ในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ของปี 2564 มีจ านวนการโอนกรรมสิทธ์ิ
สงูกว่าในไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 

 
จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย  

 

 
 
 
 

            อาคารชดุ                   บ้านเด่ียว                  ทาวน์เฮ้าส ์                    บ้านแฝด                      อาคารพาณิชย์                      % การเปล่ียนแปลง 
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ที่มา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

 
 (3) การแข่งขนัในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย  

สถานะการแข่งขันของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ และผู้ประกอบการรายอื่นๆมีการปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดที่
ค่อนข้างเปล่ียนแปลงสงู โดยมีปัจจยัหลกัซึง่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และก าลงัซือ้ รวมทัง้พฤติกรรมการเลือกซือ้ที่อยู่อาศยั
ของผู้บริโภค คือ การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา  และการเปิดใช้ระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยาย และความคืบหน้าการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่หลายเส้นทาง สร้างการขยายต่อของความต้องการที่อยู่อาศยัไปในท าเลใหม่ ๆ ซึ่งเป็นโอกาสใน
การขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัย ทัง้นีส้ถานการณ์ปัจจุบันยังส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการรายหลายประสบปัญหาด้าน
สภาพคล่องทางการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากยอดขาย ยอดโอน ที่ลดลงขาดเงินหมนุเวียนในการลงทนุและการช าระหนี ้ซึ่งก็ได้รับ
ผลกระทบแตกต่างกนัไป ตามสขุภาพทางการเงนิ ภาวะสินค้าคงเหลือ ความสามารถในการปรับตวัของแต่ละบริษัท ทัง้นีบ้ริษัท
ฯ ได้มีการปรับกลยทุธ์และการออกแบบรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ แบบเว้นระยะหว่าง มีการเพิ่ม
พืน้ท่ีส่วนกลางที่ท าให้ลกูบ้านสามารถสร้างระยะห่างระหว่างกนั รวมถึงพืน้ท่ีใช้สอยภายในห้องเพื่อเอื่อต่อการท างานได้จากที่
บ้าน รวมทัง้การแข่งขนัในตลาดโดยเน้นการเปิดโครงการที่เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่วยัเร่ิมท างาน ซึ่งซือ้ที่อยู่อาศยัหลงัแรก ความ
เข้าใจใน Customer Insight และความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัทกุสถานการณ์ เราสร้างลกูเล่นใหม่ๆ ในการเข้าถึงและ
ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ยงัคงมองหาที่อยู่อาศยัใหม่ เช่น การจดัมหกรรมคอนโดออนไลน์ในรูปแบบ Property Live การเจาะเซ็ก
เมนท์ใหม่ๆ ส่งผลให้ทัง้โครงการพร้อมอยู่และโครงการเปิดตัวใหม่ยังตอบสนองดีมานด์ได้อย่างดี กลุ่มบริษัทได้มีเปิดตัว
คอนโดมิเนียมหลากหลายแบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แบรนด์ บริกซ์ตนั (Brixton) เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มในราคาที่เข้าถึง
ได้ (Affordable Niche) เช่น คอนโดมิเนียมส าหรับคนรักสตัว์เลีย้ง คอนโดมิเนียมส าหรับนกัศกึษา แบรนด์ ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ 
เพลย์ (Origin Plug & Play) เจาะตลาดกลุ่มสตาร์ทอพั แบรนด์ ออริจิน้ เวลเนส เรสซิเดนซ์ เจาะตลาดกลุ่มผู้สงูวยั (Silver Age) 
และ แบรนด์ แฮมป์ตัน (Hampton) ประกอบด้วยหลากซับแบรนด์ส าหรับเจาะกลุ่มนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
(Investment Property) โดยทุกแบรนด์ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน โครงการบ้านจัดสรรภายใต้
บริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ก็สามารถสร้างยอดขายระดับ All Time High ได้ต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
เติบโตได้ และ ยังคงสามารถมีอัตราการท าก าไรที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของภาคธุรกิจ  รวมทัง้ยงัสามารถสร้างความมัน่คงทาง
รายได้ในอนาคตด้วยการมียอดขายรอโอนอยู่ในสัดส่วนที่สูง ในขณะที่สภาพการแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยยังคงเป็นการ
แข่งขนัของผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยความได้เปรียบในด้านการลงทุน และศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นคู่แข่งขนัหลกัของบริษัทฯ จึงได้แก่ ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศกัยภาพในการลงทุน และ 
วางต าแหน่งทางการตลาดในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั 

ภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจทัง้ในและนอกประเทศ ส่งผลต่อก าลงัซือ้และความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาด
มีข้อจ ากัดในการขยายตวัมากขึน้ ผู้ประกอบการต้องใช้ความสามารถและความมีประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านการเงิน การพฒันา
โครงการ และการตลาด รวมทัง้การศกึษาความต้องการของผู้บริโภคอย่างจริงจงั จึงจะสามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึน้ 

ประเภททีอ่ยู่อาศยั 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564E

อตัราการเปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี

พ.ศ.2563-2564E (%)

อาคารชดุ 73,441 60,291 66,767 74,942 66,688 71,833 90,077 80,233 97,319 102,066 98,698 72,520 -26.52

บ้านเดี่ยว 32,357 27,037 27,577 31,842 30,974 33,551 20,392 22,278 27,153 27,949 27,670 28,282 2.21

ทาวน์เฮ้าส์ 56,226 47,308 46,784 55,563 54,278 68,612 51,111 47,816 55,812 60,099 55,234 54,390 -1.53

บ้านแฝด 5,486 4,201 4,392 5,456 6,299 7,490 4,491 5,958 6,932 7,365 7,796 7,978 2.33

อาคารพาณิชย์ 16,250 12,525 13,589 14,189 11,896 15,156 8,944 7,183 9,414 8,811 7,241 5,180 -28.46

รวม 183,760 151,362 159,109 181,992 170,135 196,642 175,015 163,468 196,630 206,290 196,639 168,350 14.39
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บริษัทฯ เชื่อว่าท าเลที่ตัง้ของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ เป็นโครงการที่ตัง้อยู่บนท าเลที่มีศกัยภาพ และเป็น
ท าเลใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สงู เช่น พืน้ท่ีส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า หรือพืน้ท่ีใหม่ (Virgin Area) ที่ยงัมีการแข่งขนัไม่
สงูมากหรือ พืน้ที่แถบนิคมอุตสาหกรรมที่มีการขยายตวัสงู เป็นต้น นอกจากนี ้ทุกโครงการของบริษัทฯ จะเน้นการออกแบบ
โครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) และสามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ใช้สอยได้สูงสุด รวมทัง้ส่ิงอ านวยความ
สะดวกทัง้ในท่ีอยู่อาศยัและในบริเวณโครงการ ตามแนวคิด Smart Products อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการให้บริการ
ทัง้ก่อนและหลังการขาย ตามแนวคิด Excellent Services ซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกซือ้โครงการ
เสมือนเป็นที่ปรึกษา รวมทัง้การให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการเข้าอยู่อาศยั ซึ่งเป็นส่ิงที่สร้างความประทบัใจและความเชื่อมัน่
ให้กับผู้บริโภคที่ก าลงัจะตดัสินใจเลือกซือ้ เช่น การอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศยั การรับบริหาร
โครงการนิติบุคคลให้แก่โครงการที่บริษัทฯเป็นผู้พัฒนา เป็นต้น ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และท าให้ตัดสินใจซือ้
โครงการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการแนะน าแบบบอกต่อ รวมทัง้กลยทุธการเชื่อมโยงอีโคซิสเท็ม (Connecting The 
Ecosystem) สร้างอีโคซิสเท็มที่ยกระดบัคณุภาพชีวิตผู้บริโภคได้แบบครบวงจร ของทุกธุรกิจในเครือบริษัทฯ จะเชื่อมโยง รวม
พลงักนักลบัมาเป็น Multiverse of Happiness เป็นอีโคซิสเท็มที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทกุช่วงวยั ทกุเจเนอเรชัน่ และทุก
จงัหวะการใช้ชีวิต 

 
(4) ภาวะตลาดโรงแรม 

สถานการณ์โรงแรมในปี 2564 
ธุรกิจโรงแรมช่วง 9 เดือนแรกซบเซาหนกั ผลจากการระบาดของ COVID-19 ท่ีรุนแรงกว่าคาด ท าให้ทางการทยอย

ออกมาตรการควบคมุเข้มงวด ส่งผลให้จ านวนนกัท่องเที่ยวตา่งชาติหดตวั 98.7% YoY อยู่ที่ 8.6 หมื่นคน โดยนกัท่องเที่ยว
ที่มาไทยมากที่สดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ สหรัฐฯ สหราชอาณาจกัร เยอรมนี จีน และฝร่ังเศส ขณะที่นกัท่องเที่ยวในประเทศ
ลดลง 48.9% YoY อยู่ที่ 27.6 ล้านทริป อตัราเข้าพกัเฉล่ียทัว่ประเทศในช่วงเดียวกันปรับลดลงมาอยู่ที่ 10.0% เทียบกับ 
28.5% ช่วงเดียวกันปีก่อน ด้านราคาห้องพกัลดลง 20.1% YoY ส่งผลให้รายได้เฉล่ียต่อห้องต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ที่ 90 
บาท (-72.2% YoY) จาก 323 บาทในช่วงเดียวกนัปีก่อน 

ช่วงที่เหลือของปี การฉีดวคัซีนเร่ิมครอบคลมุมากขึน้ ทางการจึงทยอยผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด อาทิ (1) นโยบาย
เปิดประเทศรับนกัท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเส่ียงต ่า 63 ประเทศโดยไม่กกัตวั (ตามเงื่อนไข) มีผล 1 พ.ย. (2) ยกเลิก
เคอร์ฟิวทกุพืน้ท่ีและก าหนดให้ 17 จงัหวดั (รวมกรุงเทพฯ) เป็นพืน้ท่ีน าร่องท่องเที่ยวช่วง 1-30 พฤศจิกายน และขยายเป็น 
33 จงัหวดัช่วง 1-31 ธันวาคม และ (3) มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (อาทิ We Travel Together-Phase 3 ตัง้แต่ 
24 กันยายน 2564 - 31 มกราคม 2565 และทัวร์เที่ยวไทย ตัง้แต่ 8 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565) อย่างไรก็ตาม 
นกัท่องเที่ยวต่างชาติยงัคงระมดัระวงัเร่ืองการเดินทาง ประกอบกับนโยบายด้านท่องเที่ยวของประเทศต้นทางยงัไม่ผ่อน
คลายเต็มที่ ท าให้ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มซบเซาต่อเนื่อง คาดทัง้ปี 2564 จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 3.5 แสนคน 
(-94.8%) ขณะที่นกัท่องเที่ยวในประเทศเดินทาง 52 ล้านทริป (-42.5%) ส่งผลให้อตัราเข้าพกัเฉล่ียอยู่ที่ 14.0% (ปี 2563 
อยู่ที่ 29.5%)  
(อ้างอิง https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024) 
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แนวโน้มตลาดโรงแรมปี 2565 – 2567 
ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 ที่คล่ีคลายหลังการกระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึน้ หนุน

นกัท่องเที่ยวต่างชาติและไทยมีจ านวนเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง คาดนกัท่องเที่ยวต่างชาติจะมีจ านวน 7.5 ล้านคนในปี 2565 21 
ล้านคนปี 2566 และ 35 ล้านคนปี 2567 โดยจะกลับมาเท่าช่วงก่อน COVID-19 (ปี 2562) ที่ 39-40 ล้านคนในปี 2568 
ขณะที่นกัท่องเที่ยวไทยจะฟืน้ตวัเร็วกว่าจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นกัท่องเที่ยวไทยกลับสู่
ระดบัเทียบเท่าก่อนเกิด COVID-19 ในปี 2567 ที่ 170 ล้านทริป ด้านอตัราเข้าพกัเฉล่ียจะทยอยเพิ่มขึน้ต่อเนื่องโดยอยู่ที่ 
35% ในปี 2565  45% ในปี 2566 และ 60% ในปี 2567 

โรงแรมในพืน้ท่ีท่องเที่ยวหลกั (กรุงเทพฯ พทัยา ภเูก็ต): คาดรายได้ทยอยฟืน้ตวัตัง้แต่ปี 2565 โดยอตัราเข้าพกัเฉล่ียมี
โอกาสสงูถึง 60% ในปี 2567 

โรงแรมในจงัหวดัท่องเที่ยวส าคญัและจงัหวดัศูนย์กลางภมูิภาค: รายได้ทยอยปรับดีขึน้ในปี 2566-2567 ตามการฟืน้
ตวัของนกัท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลกั จากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ 

โรงแรมในจังหวัดอื่นๆ: รายได้ยังฟื้นตัวช้า อัตราการเข้าพักมีแนวโน้มอยู่ในระดับต ่า เนื่องจากส่วนใหญ่รองรับ
นกัท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเพื่อไปจงัหวดัศูนย์กลางภูมิภาค/แหล่งท่องเที่ยวส าคญั ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs จึงมี
โอกาสปิดกิจการสงู 
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เทรนด์ที่ต้องจับตามองในโรงแรม  
1. ยังคงต้องเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เนื่องจากแนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวขาเข้าจากต่างประเทศผันผวน

อย่างต่อเนื่อง “Staycation” จะท าให้เห็นคนไทยในประเทศเดินทางท่องเที่ยวมากขึน้เมื่อเทียบกับปี 2564 (CBRE 
Research) 

2. มีห้องพักใหม่กว่า ห้องที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในกรุงเทพฯ ภายในสิน้ปี ซึ่งจะท าให้ปริมาณห้องพักของโรงแรมใน
กรุงเทพฯ เพิ่มขึน้ %สถานการณ์ในปัจจุบันและปัจจยัต่าง ๆ ที่ผลักดันความต้องการจะท าให้ผู้พัฒนาโรงแรมเกิด
ค าถามส าคัญว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เปิดเพียงบางส่วน หรือควรระงับโครงการ
เหล่านีไ้ว้ก่อน (CBRE Research) 

3. กลุ่มเจ้าของและผู้ดแูลบริหารโรงแรมจะให้ความสาคญักบัอตัราการเข้าพักและการควบคมุต้นทนุเพื่อให้ถึงจดุคุ้มทุน
เป็นอย่างน้อย และหาช่องทางสร้างรายได้จากอาหารและเคร่ืองดื่ม ความร่วมมือพิเศษ และกิจกรรมต่าง ๆ  ในช่วงที่
สามารถท าได้ ขณะที่รายได้เฉล่ียต่อวันจากห้องพักที่ขายได้ จะยังอยู่ในระดับเดียวกับช่วงปลายปี โดยจะมีการ
เพิ่มขึน้เป็นครัง้คราวในช่วงวนัหยดุยาว(CBRE Research)  

โดยในปลายปี 2565 บริษัทในกลุ่ม วนั ออริจิน้ได้เปิดด าเนินงานโรงแรม Intercontinental Sukhumvit Bangkok ซึ่ง
เป็นโรงแรมระดบั Luxury ตัง้อยู่ในท าเลใจกลางทองหล่อ ถนนสขุุมวิท 59 บริษัทฯ มองเห็นโอกาสและกลุ่มตลาดลูกค้า 
Corporate และ Leisure’s FIT เนื่องจากทองหล่อเป็นศนูย์กลางด้านธุรกิจที่ชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะชาวญ่ีปุ่ น และ Expat 
ชาวต่างชาติอื่นมาติดต่อธุรกิจและพกัอาศยัระยะยาว   

 
ภาพ: ผลการด าเนินงานของโรงแรมในกรุงเทพฯแสดงให้เห็นถึง ADR ทีป่รับลดลงและก าลงัทยอยปรับข้ึนในปี 2564 

 
การพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางที่มีผลต่อธุรกิจโรงแรม 
สถานีกลางบางซื่อ 
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สถานีกลางบางซื่อ ศนูย์กลางการเปล่ียนถ่ายระบบคมนาคมที่มีรถไฟฟ้าผ่าน 4 สาย ได้แก่ สายสีแดงชานเมือง สายสี
แดงอ่อน สายสีน า้เงิน และสายสีเขียว นอกจากนีย้งัการเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าความเร็วสงูที่เชื่อมต่อจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ 
นอกจากนีย้ังเชื่อมถึง 3 สนามบินนานาชาติ รวมไปถึงบริเวณโดยรอบสถานีจะมีการพัฒนาเป็น Transit Oriented 
Development (TOD) ที่รองรับประชากรได้มากถึง 2 ล้านคน 

บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากัด มีแผนพฒันาโรงแรม คือ วนั พญาไท อยู่ใกล้กบัรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีพญาไท ซึ่งเชื่อม
กบัรถไฟฟ้า Airport Link ที่เชื่อมกบั 3 สนามบินและสถานีกลางบางซื่อ 

 

 
 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ู(แคราย-มีนบรีุ) ระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร จะใช้งบประมาณ 4.7 หมื่นล้านบาท คาด
ว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565 โดยความก้าวหน้ารวมของโครงการ ณ ปัจจุบนั (ณ กุมภาพนัธ์ 2565) 
คิดเป็น 85% 

- ในปีแรกจะใช้รถทัง้หมด 92 ตู้  23 ขบวน คาดว่าจะมีผู้ โดยสาร 130,000 คน/ วัน เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่มี  
Interchange กับรถไฟฟ้าสายสีอื่นค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น สายสีม่วง (สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี) สายสีน า้เงิน 
(สถานีเตาปนู) สายสีส้ม (สถานีมีนบรีุ) และสายสีแดง (สถานีหลกัสี่) จึงท าให้ผู้ โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยงั
รถไฟฟ้าสายอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและลดการจราขรติดขัดในแยกแคราย ศูนย์
ราชการแจ้งวฒันะ วชัรพล หลกัสี่ รามอินทรา และมีนบรีุ ถือเป็นย่านท่ีอยู่อาศยัที่มปัีญหาทางด้านการจราจรมาอยา่ง
ยาวนาน 

- โดย บริษัท วัน ออริจิน้ จ ากัด มีแผนพัฒนาโครงการ Mixed-use คือ วัน ดิสทริคท์ รามอินทรา อยู่ใกล้กับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพ ูสถานีสินแพทย์ 

 
อุปสงค์โรงแรมในภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่จะช่วยดงึดดูการลงทนุโดยตรง (FDI) จาก

ต่างประเทศ โดยโครงการส าคญั ได้แก่  
1. โครงการรถไฟความเร็วสงูเชื่อม 3 สนามบิน (สนามบินดอนเมือง สนามบินสวุรรณภมูิ สนามบินอู่ตะเภา)  
2. โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออก  
3. โครงการท่าเรือแหลมฉบงัระยะที่ 3 โครงการคาดว่า จะเปิดด าเนินการภายใน ปี พ.ศ. 2568  
4. โครงการพฒันาท่าเรือมาบตาพดุระยะที่ 3  
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ล่าสดุทางการตัง้เป้าหมายลงทุนใน EEC ระยะที่ 2 ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ปี 2565 - 2569) วงเงิน 2.2 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากระยะแรกที่ตัง้เป้าไว้ 1.7 ล้านล้านบาท (2561 - 2564) นอกจากนี ้ในปี 2565 ภาครัฐระบุจะเร่งขับเคล่ือน
โครงการส าคญัให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอนัดามนั (แลนด์บริดจ์) ซึง่จะเชื่อมระบบ
การขนส่ง (Logistic) ระหว่าง EEC กบัพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) 

 

แนวโน้มที่อยู่อาศัยใน EEC  
ความต้องการที่อยู่อาศยัใน 6 จงัหวดัหลกัมีแนวโน้มปรับดีขึน้โดยมีปัจจยัหนุนจาก (1) เศรษฐกิจในภูมิภาคที่ทยอย

ฟืน้ตวั (2) การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่จะมีความคืบหน้าโดยเฉพาะพืน้ที่ EEC ท าให้ความต้องการที่อยู่อาศยัในชลบรีุ
และระยองฟืน้ตวัได้เร็วกว่าจงัหวดัอื่น และ (3) จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยฟืน้ตวัหลงัมีการฉีดวคัซีนครอบคลมุ
มากขึน้ โดยแนวโน้มการผ่อนคลายกฎระเบียบที่เอือ้ให้ต่างชาติสามารถครอบครองที่อยู่อาศยัในไทยได้มากขึน้[2] จะช่วย
หนนุดีมานด์ของที่อยู่อาศยัโดยเฉพาะในจงัหวดัที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองอตุสาหกรรม เช่น EEC  

(https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024) 

 
จากภาพแสดงให้เห็นว่า อปุทานของที่อยู่อาศยัในระยองอยู่ในสภาพคงที่และสงูเป็นรองชลบรีุ 

(5) ภาวะตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
อุปสงค์ของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
อุปสงค์หลักของตลาดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพฯ มีชาวต่างชาติ ที่ท างานในกรุงเทพฯ ณ ไตรมาส 2/2564 

จ านวน 80,783 คน ท่ีมีใบอนญุาตท างาน (work permitted)  
อ้างอิงจาก https://www.reic.or.th/News/RealEstate/454418 

https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024
https://www.reic.or.th/News/RealEstate/454418
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ส าหรับอตัราการเช่าเฉล่ียของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพฯ ณ ไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ 75.42% ลดลงจากไตรมาส 
2/2563 มากกว่า 20.08% จากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจซึง่ถกู ซ า้เติมจากสถานการณ์โควิด และส่งผล กระทบในเชิงลบ
ต่ออุปสงค์พกัอาศยัทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบตลาดให้เช่าระยะยาว บริษัทส่วนใหญ่ท าสญัญาเช่า
รายปีให้กบัพนกังานชาวต่างชาติ ส่งผลให้อตัราการเช่าเฉล่ียในทกุพืน้ท่ีของกรุงเทพฯเปล่ียนแปลงไม่มากนกั เมื่อเทียบกบั
ธุรกิจโรงแรม 
อ้างอิงจาก https://www.reic.or.th/News/RealEstate/454418 

แนวโน้มของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จะมีการผสมผสานระหว่างแขกที่เข้าพกัระยะยาวกบัระยะสัน้ ซึ่งโรคระบาด โควิด
ท าให้เห็นถึงความส าคญัของการปรับตวัด้วยการเจาะตลาดที่หลากหลายมากขึน้ และจะเห็นว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บาง
แห่งเท่านัน้ท่ีมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะเข้าถึงตลาดทัง้ 2 กลุ่มได้ 

 
จ านวน Expat ในประเทศไทยถึง Q4 – 2021 ทีม่า CBRE Research 

จ านวนชาวต่างชาติทัง้หมด 137,710 ในประเทศไทยลดลง 0.7% QoQ และ 3.7% YoY จ านวนชาวต่างชาติใน
กรุงเทพฯ ลดลง 0.6% QoQ และ 4.3%YoY อตัราการเข้าพกัเฉล่ียส าหรับอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ ลดลงร้อยละ 1.8 เป็น
ร้อยละ 87.4% ในไตรมาสนี ้ 
 

อุปทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
ภายใต้สถานการณ์โควิด ผู้ประกอบการ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์พยายามหันมาเพิ่มสัดส่วนลูกค้าผู้ เข้าพักระยะสัน้

เพิ่มขึน้ จากปกติจะโฟกัสกลุ่มลูกค้าหลักเป็น ผู้ เช่าห้องพักระยะยาว ดังนัน้ จึงถือว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มีการปรับตวั
รับมือได้ดีกว่าอสงัหาฯอื่น ๆ ในภาคบริการ เทียบกบัธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบ อย่างหนกัจากจ านวนนกัท่องเที่ยว หด
ตวัอย่างรุนแรง ถึงแม้จะพบว่ามีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หลายแห่งเลือกปิดกิจการชัว่คราว เพื่อรอให้ตลาด ปรับตวัดีขึน้ และ
รอคอยโอกาสกลบัมาเปิดด าเนินกิจการได้อีกครัง้ 

(6) ภาวะตลาดศูนย์การค้า  
ภาพรวมตลาดศูนย์การค้าปี 2564 
ช่วงคร่ึงปีแรก พืน้ที่ค้าปลีกใหม่ (New supply) เปิดให้บริการอยู่ที่ 83,000 ตารางเมตร อยู่ในระดบัต ่าเมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกนัในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ  COVID-19 ท าให้พืน้ท่ีค้าปลีก[1]สะสมอยู่
ที่ 6.52 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึน้ 1.7% YoY ด้านความต้องการเช่าพืน้ท่ีค้าปลีก (Occupied space) อยู่ที่ 6.1 ล้านตาราง

https://www.reic.or.th/News/RealEstate/454418
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เมตร เพิ่มขึน้ 0.2% YoY ส่งผลให้อตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy rate) เฉล่ียรวมอยู่ในระดบัท่ี 94.4% ลดลงจาก 95.8% 
ในช่วงเดียวกนัปี 2563 โดยผู้ประกอบการใช้กลยทุธ์ลดราคาเพื่อรักษาฐานผู้ เช่า/ ร้านค้า 

คร่ึงปีหลัง ธุรกิจยังคงถูกกดดนัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผนวกกับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเปราะบาง ท าให้
ภาคธุรกิจบางส่วนยงัคงชะลอการขยายกิจการหรือลดการเช่าพืน้ที่ ส่งผลให้พืน้ที่ค้าปลีกใหม่เปิดให้บริการเพียง 17,000 
ตารางเมตร คาดว่าทัง้ปี 2564 ความต้องการเช่าพืน้ที่มีแนวโน้มหดตวั 2.5%  ขณะที่ผู้ประกอบการยงัคงเดินหน้าพฒันา
โครงการพืน้ท่ีค้าปลีกใหม่ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ แม้อาจจะมีบางโครงการท่ีต้องเล่ือนก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จออกไปจาก
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงคาดว่าจะมีพืน้ท่ีค้าปลีกให้เช่าทัง้หมดอยู่ที่ 6.53 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึน้ 1.6%  
(ทีม่าhttps://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024)  

 

ภาพรวมของตลาดพืน้ที่ศูนย์การค้าปี 2564 

 
 
จากภาพแสดงให้เห็นถึงตลาดพืน้ที่ค้าปลีกในปี 2564 แสดงได้ว่าท าเลในพืน้ที่ Midtown มีอัตราการว่างสูงที่สุด ส่วน 

Suburbs มีสดัส่วนการว่างน้อยที่สดุ เหมาะสมแก่การลงทนุ 

 

https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024
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จากภาพแสดงอุปทานของพืน้ที่ศูนย์การค้าโดยแบ่งตามประเภท จะเห็นได้ว่านอกจาก Enclosed Mall แล้ว 
Community Mall และ On-Site Retail มีอตัราการเพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

อุปสงค์ของตลาดศูนย์การค้าในปี 2564 

 
ตารางนีแ้สดงให้เห็นถึงอปุทานในตลาดกบัอตัราการเช่าพืน้ท่ีซึง่ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลง และทรงตวัในปี 2564 

แนวโน้มตลาดศูนย์การค้าปี 2565 – 2567  
ธุรกิจพืน้ที่ค้าปลีกมีแนวโน้มทยอยฟืน้ตวัตามการบริโภคภาคเอกชน รวมทัง้ความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้าง

พืน้ฐานภาครัฐซึง่จะช่วยกระตุ้นการลงทนุในภาคธุรกิจค้าปลีก โดยในช่วง 3 ปีข้างหน้า ความต้องการเช่ามีแนวโน้มเติบโต
เฉล่ียที่ 3.0% ต่อปี ด้านผู้ประกอบการยงัมีแผนเปิดโครงการพืน้ที่ค้าปลีกใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยรวมกว่า 800,000 ตาราง
เมตร เพิ่มขึน้เฉล่ีย 3.7% ต่อปี อตัราการขยายตวัของอุปทานที่สงูกว่าความต้องการ ส่งผลให้อตัราการเช่าลดลงสู่ระดบั 
90% และค่าเช่าอาจปรับลดลงในบางพืน้ท่ี 

ศูนย์การค้าแบบปิด รายได้มีแนวโน้มเติบโตเล็กน้อยจากอุปสงค์ที่ยังฟื้นตวัได้ช้า ส าหรับท าเลย่านใจกลางเมืองมี
ข้อจ ากัดในการขยายพืน้ที่ใหม่ ผู้ประกอบการจึงหนัมาเน้นลงทุนปรับปรุงรูปแบบพืน้ที่ค้าปลีกให้ทนัสมยัมากขึน้เพื่อตอบ
รับไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายของลกูค้า ส่งผลให้ค่าเช่ามีแนวโน้มสงูขึน้เล็กน้อย 

คอมมนูิตีม้อลล์ รายได้มีแนวโน้มทรงตวั โดยอปุทานน่าจะเพิ่มขึน้เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีค้าปลีกขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่
สูงมาก และหาท าเลเพื่อพัฒนาโครงการได้ง่าย  ขณะที่อุปสงค์ขยายตัวในระดับต ่า จากก าลังซือ้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
รายได้ระดบักลาง-ล่างยงัต้องอาศยัระยะเวลาในการฟืน้ตัว จึงกระทบยอดขายของผู้ เช่า ท าให้ค่าเช่าพืน้ที่อาจปรับขึน้ได้
ยาก 

พืน้ที่ค้าปลีกสนบัสนุน รายได้โดยรวมอยู่ในระดบัต ่า คาดว่าอุปทานจะขยายตวัเร่งขึน้มากโดยเฉพาะปี 2565-2566 
อตัราการเช่าพืน้ท่ีจึงมีแนวโน้มปรับลดลงส่งผลให้ค่าเช่ามีแนวโน้มชะลอลง  
(https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024) 
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ธุรกิจพืน้ที่ค้าปลีกให้เช่ายังเผชิญการแข่งขันจากธุรกิจร้านค้าออนไลน์ (E-commerce) ที่มีบทบาทมากขึน้ อาจ

ลดทอนความต้องการเช่าพืน้ท่ีค้าปลีกลงบางส่วน อย่างไรก็ตาม ยอดขายผ่านออนไลน์ยงัมีสดัส่วนไม่มากนกัเมื่อเทียบกบั
ยอดขายผ่านหน้าร้าน (3-4% ของยอดขายทัง้หมด) แต่มีศกัยภาพการเติบโตสงูในระยะข้างหน้า ผู้ประกอบการธุรกิจพืน้ท่ี
ค้าปลีกจึงจ าเป็นต้องปรับตวัเพื่อรับมือกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปดงักล่าว 

 

เทรนด์ที่ต้องจับตามองในตลาดศูนย์การค้า 2565 (CBRE Research)  
1. ผู้ เช่าจะให้ความส าคญักับโครงสร้างสญัญาและข้อก าหนดในการเช่าที่เก่ียวข้องกบัความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกบั

ความไม่แน่นอนในตลาด การเก็บค่าเช่าโดยอ้างอิงจากยอดขาย จะกลายเป็นเร่ืองปกติมากขึน้นอกจากนีผู้้ เช่า
ต้องตดัสินใจว่าจะปรับตวัอย่างไรให้ดีที่สดุ เนื่องจากการซือ้ขายหลายช่องทาง และการเปล่ียนแปลงที่มาพร้อม
กบัเทรนด์นีไ้ด้ส่งผลต่อกลยทุธ์ในการเปิดร้านค้าจริงของผู้ เช่า  

2. อตุสาหกรรมค้าปลีกของไทยจะต้องพฒันาปรับตวัไปพร้อมกบัข้อจ ากดัต่าง ๆ และนอกเหนือจากเงินสนบัสนนุใน
ปี ยงัคงต้องติดตามว่ารัฐบาลจะมีนโยบายใดในปี เพื่อส่งเสริมความเชื่อมัน่ในตลาด 

3. เจ้าของพืน้ท่ีค้าปลีกจะต้องร่วมมือกบัผู้ เช่าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและดงึลกูค้าให้กลบัมายงัร้านค้าจริง 
ซึง่จะเป็นความท้าทายที่ส าคญัเนื่องจากผู้ซือ้มีความคุ้นเคยกบัการช้อปปิง้ออนไลน์มากขึน้ การส่งเสริมการขาย
ในร้านค้า กิจกรรมที่จัดขึน้ในพืน้ที่ และการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่ลูกค้าจะเป็นปัจจัยส าคัญในการดึง
ลกูค้ากลบัมา 
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(7)  ภาวะตลาดส านักงาน  
สถานการณ์ตลาดส านักงานปี 2564 
คร่ึงปีแรก ธุรกิจอาคารส านกังานให้เช่ายงัคงถูกกดดนัจากความต้องการเช่าพืน้ที่ลดลง ผลจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ที่ต่อเนื่องจากปลายปี 2563 ผนวกกับเศรษฐกิจไทยฟืน้ตวัช้าและเปราะบาง ท าให้ภาคธุรกิจบางส่วนต้องปิด
กิจการ ลดพืน้ท่ีเช่า หรือชะลอการขยายกิจการ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พยายามรักษาฐานผู้ เช่าเดิมและดงึดดู
ผู้ เช่าเข้าสู่โครงการ โดยการตัง้ราคาค่าเช่าให้ต ่าลง (โดยเฉพาะส านกังาน Grade B ในพืน้ที่ Non-CBD) ส่งผลให้อุปสงค์
พืน้ที่ส านกังานสะสมหดตวัเพียง 0.6% YoY อยู่ที่ 8.3 ล้านตารางเมตร ขณะที่อุปทานสะสมเพิ่มขึน้ 2.5% YoY อยู่ที่ 9.4 
ล้านตารางเมตร ท าให้ Occupancy rate อยู่ที่ 88.7% ลดลงจาก 91.6% ในช่วงเดียวกนัปี 2563 

ช่วงคร่ึงปีหลงั การเพิ่มขึน้ของอุปทานอาคารส านกังานใหม่มีต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการเช่าพืน้ที่ส านกังานยงัซบ
เซา ส่งผลให้ทัง้ปี 2564 อัตราการเช่าพืน้ที่มีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ระดบั 88% เทียบกับ 91% ในปี 2563 ด้านอัตราค่าเช่า
พืน้ที่ส านักงาน Grade  A ค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการของผู้ เช่าโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เติบโตได้ต่อเนื่อง 
ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ ธุรกิจด้านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและอี-คอมเมิร์ซ อัตราค่าเช่า
โดยรวมจึงไม่ปรับลดมาก ขณะที่อตัราค่าเช่าพืน้ที่ส านกังาน Grade B อาจปรับลดลงในปี 2564 เนื่องจากผู้ เช่าส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการรายกลาง-เล็ก ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2563  
(https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024) 
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ภาพรวมตลาดส านกังานปี 2564 แสดงให้เห็นถึงอปุสงค์ที่ลดลงสวนทางกบัอปุทานท่ีสงูขึน้ 

 
ภาพนีแ้สดงให้เห็นตลาดส านกังานในกรุงเทพมหานคร โดยส านกังานเกรดเอในส่วน CBD มีเปอร์เซ็นการว่างมากที่สดุ 

 
ภาพนีแ้สดงให้เห็นตลาดอปุทานส านกังานและอตัราการว่างตัง้แต่ปี 2006 จนถงึปี 2024 โดยคาดการณ์วา่อตัราการว่างจะ

ปรับตวัสงูขึน้ 

 
ภาพรวมราคาเช่าพืน้ที่ส านกังานเกรด เอ ในเขต CBD ลดต ่าลง จาก 1,060 ถึง 1,053 หรือ 0.7%QoQ หรือถ้าเทียบ

จากปีเดียวกนัท่ีราคา 1,100 หรือ 4.3%YoY ขณะที่พืน้ท่ีนอกเขต CBD ลดลงจาก 892 ถึง 875 หรือ 1.9%QoQ 

แนวโน้มตลาดส านักงานปี 2565 – 2567  
ธุรกิจอาคารส านกังานให้เช่าในช่วง 3 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มกระเตือ้งขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการเช่าพืน้ท่ี

ส านกังานเติบโตในอตัราเฉล่ีย 1.5% ต่อปีตามปัจจยัหนุนด้านการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ ผนวกกับ
การเร่งลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐ จะช่วยหนุนให้ผู้ประกอบการลงทุน ปรับปรุงอาคารส านกังานให้เช่าในพืน้ที่ CBD 
และ Non-CBD เพิ่มขึน้ โดยความต้องการเช่าพืน้ที่ที่เพิ่มขึน้จะมาจากกลุ่มธุรกิจภาคบริการ การค้าและกลุ่มเทคโนโลยี 
ด้านอุปทานอาคารส านักงานมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะพืน้ที่ส านักงานในโครงการ 
Mixed-use หลายโครงการ อาทิ สยามสเคป  เดอะ ยูนิคอร์น พาร์ค สีลม เอ็มสเฟียร์วนัแบงค็อก (เฟส 1) อย่างไรก็ตาม 
อาจจะมีบางโครงการท่ีต้องเล่ือนก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จออกไปจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คาดว่าปี 2565-2567 
พืน้ที่ส านกังานที่มีก าหนดแล้วเสร็จจะอยู่ที่ 8 แสนตารางเมตร เพิ่มขึน้เฉล่ีย 2.6% ต่อปี เมื่อเทียบกับอุปสงค์ที่ฟืน้ตวัช้า
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กว่า ส่งผลให้อัตราการเช่าพืน้ที่มีทิศทางปรับลดสู่ระดับเฉล่ีย 86% แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลต่อค่าเช่าปรับเพิ่มขึน้ใน
อตัราชะลอลง เนื่องจากผู้ เช่ามีอ านาจต่อรองมากขึน้จากตวัเลือกพืน้ท่ีอาคารส านกังานท่ีเพิ่มขึน้ 

ส านกังานให้เช่าใน CBD มีโอกาสท าก าไรได้ดี  โดยเฉพาะอาคารส านกังานให้เช่า Grade A เนื่องจากพืน้ที่มีจ ากดั 
ท าให้อตัราการเช่าและราคาค่าเช่าสงูกว่าพืน้ที่อื่น ๆ ส่วนอาคารส านกังานในพืน้ที่ Non-CBD และพืน้ที่ปริมณฑล รายได้
อยู่ในระดบัทรงตวัหรือชะลอลง โดยการลงทนุจะมีตัง้แต่อาคารส านกังานขนาดเล็กเพื่อเป็นท่ีตัง้กิจการของตนเองแต่มกีาร
แบ่งพืน้ที่ให้เช่า อุปทานค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่เป็นอาคาร Grade B ท าให้การแข่งขนัสงู ซึ่งเจ้าของอาคารพยายาม
ต้องการรักษาผู้ เช่าเดิมไว้และดงึดดูผู้ เช่ารายใหม่ จึงไม่สามารถปรับขึน้ค่าเช่าได้มากนกั 

การแข่งขนัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากอปุทานท่ีเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง หลงัวิกฤตแพร่ระบาดของ COVID-19 บรรเทาลง พนกังาน
บางส่วนมีโอกาสท างานท่ีบ้านต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปี อาจลดทอนความต้องการเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานบางส่วน และการ
แข่งขนัของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ จากแผนการลงทนุโครงการอาคารส านกังานที่เพิ่มขึน้ถึง 2 เท่าในช่วงปี 2565-2567 
ท่ามกลางอปุสงค์การเช่าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ท าให้การปรับขึน้ค่าเช่าท าได้จ ากดั  
(https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024) 

 

  

เทรนด์ที่ต้องจับตามองในตลาดส านักงาน 2565 (CBRE Research)  
1. ต้องมีแนวทางที่ชดัเจนส าหรับการท างานแบบไฮบริดเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน การควบคุมต้นทุน และ

รักษาการมีส่วนร่วมและความผกูพนัในองค์กรของพนกังาน นอกจากนีส้ านกังานจะมีการประเมินความต้องการพืน้ท่ี
อีกครัง้ เพื่อให้รู้ว่าต้องใช้พืน้ที่เท่าใดและจะใช้พืน้ที่แต่ละตารางเมตรให้เกิดประโยชน์สงูสดุอย่างไร ความสาคัญของ
พืน้ท่ีทางานท่ีมีความยืดหยุ่นจะเพิ่มขึน้ เนื่องจากพนกังานต้องการพืน้ท่ีที่คล่องตวัและปรับเปล่ียนได้ 

2. กฎเกณฑ์มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล จะมีความส าคญัมากขึน้ส าหรับองค์กรต่าง ๆ เมื่อเลือก
พืน้ที่สานักงานแห่งใหม่ จากการที่หลายประเทศพยายามบรรลุเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน (หรือการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในปี ถึง การปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือ อาจไม่พอสาหรับผู้ เช่าจานวนมาก 
เจ้าของอาคารจะต้องดาเนินการ 

3. การเปล่ียนแปลงด้านการใช้พืน้ท่ีส านกังานจะท าให้อาคารส านกังานเก่าหลายแห่งไม่เหมาะกบัสถานท่ีท างานยคุใหม่ 
รวมถึงการรักษาและดงึดูดพนกังานที่มีความสามารถ จากการที่มีอาคารสานกังานใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
อาคารสานักงานเก่าหลายแห่งในกรุงเทพฯ ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะกลายเป็นอาคารที่ล้าสมัยไป อาคาร
ส านกังานในย่านซีบีดีมากกว่า 70 %และอาคารสานกังานนอกย่านซีบีดีมากกว่า 65% มีอายุมากกว่า 20 ปี ตลาดที่
มีความแข่งขนัสงูจะผลกัดนัให้เจ้าของอาคารกระตือรือร้นมากขึน้ท่ีจะรักษาอตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าไว้ 
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(3)    การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การจัดซือ้ที่ดิน 

ในการจดัหาที่ดินเพื่อน ามาพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์นัน้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายถือครองทรัพย์สินหรือที่ดิน
เปล่าที่ไม่พร้อมจะพฒันา แต่บริษัทฯ จะใช้วิธีวางแผนในการจดัซือ้ที่ดิน ในท าเลศกัยภาพซึง่สามารถพฒันาโครงการได้ภายใน
ระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ทัง้ในด้านเป้าหมายยอดขาย และ เป้าหมายการรับรู้
รายได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัซือ้ที่ดินแต่ละแห่งโดยศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ รวมถึงความเหมาะสม
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในบริเวณที่ดินดังกล่าวแล้วจึงด าเนินการจัดซือ้ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ เน้นการท า
สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินด้วยการวางมดัจ า และก าหนดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินในระยะเวลา 1-2 ปี โดยนโยบายการซือ้ที่ดิน
ของบริษัทฯ จะเป็นการซือ้แล้วพฒันาทนัทีโดยค านึงถึงความตอ่เนื่องในการพฒันาโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ซือ้ที่ดินเพื่อเก็บ
ไว้รอการพฒันานานจนเกินไป เนื่องจากไม่ต้องการมีภาระต้นทนุการถือครองที่ดินโดยไม่จ าเป็น และเพื่อลดความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายการใช้ที่ดินในอนาคต เว้นแต่จะเป็นที่ดินที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีศกัยภาพในการพฒันาสงูขึน้ในอนาคต 
และราคาอยู่ในระดบัท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทนุสงูกว่าต้นทนุการถือครอง ทัง้นี ้การจดัหาที่ดินของบริษัทฯ มีทัง้การจดัหา
ที่ดินโดยบริษัทฯ เองและผ่านนายหน้าค้าที่ดิน และบริษัทฯ ซือ้ขายที่ดินในนามบริษัทฯ เท่านัน้ ซึ่งหากบริษัทฯ พิจารณาใช้
นายหน้าในการจดัซือ้ที่ดิน บริษัทฯ จะก าหนดค่านายหน้าตามอตัราตลาด 

การตัดสินใจซือ้ที่ดินเพื่อการพัฒนา บริษัทฯ จะท าการก าหนดรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับท าเลที่ตัง้ตาม
สมมุติฐานต่างๆ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทัง้ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการตลาด ซึ่งเมื่อบริษัทฯ 
พิจารณาปัจจยัต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ และเห็นความเป็นไปได้ในการพฒันาแล้ว บริษัทฯ จะน าที่ดินแปลงอื่นๆ มาพิจารณา
เปรียบเทียบให้เห็นศกัยภาพของที่ดินอย่างชดัเจนขึน้ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจลงทนุท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นกระบวนการจดัซือ้
ที่ดินของบริษัทฯ อยู่ภาพใต้การตรวจสอบและการพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิคณะต่างๆ ตามขัน้ตอนของ
บริษัทฯ อย่างรัดกมุ และโปร่งใส  

การจัดหาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 

บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง ซึง่บริษัทดงักล่าวจะท าหน้าที่ร่วมกบัฝ่ายพฒันาโครงการ
ของบริษัทฯ เพื่อควบคุมการท างานของผู้ รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ถกูต้องครบถ้วนตามกฏหมาย 
ตามแบบการขออนุญาตก่อสร้าง และสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ในการคดัเลือกบริษัทที่ปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง
นัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจาก ชื่อเสียง ผลงาน ประสบการณ์ และความพร้อมของทีมงานของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างเป็นหลกั โดยในการคดัเลือกบริษัทที่ปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกดงันี ้

❑ การจัดเตรียมรายละเอียดขอบเขตงาน และแผนงานการบริหารโครงการ เพื่อจดัส่ง และขอรับใบเสนอราคา 
พร้อมแนบประวตัิข้อมลูบริษัท จากบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง 

❑ การพิจารณาเปรียบเทียบราคา และขอบเขตงานที่เสนอจากบริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงานก่อสร้างต่างๆ  
❑ การคัดเลือกคุณสมบัติของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยฝ่ายพัฒนาโครงการ และคณะกรรมการ

จดัซือ้ จดัจ้างของบริษัทฯ   
❑ เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทฯ เพื่อสรุปผลคดัเลือก และเข้าท าสญัญา 
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การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ในการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯมีกระบวนการในการคดัเลือกดงันี ้
❑ การจัดเตรียมรายละเอียดเงื่อนไขการว่าจ้างโดยฝ่ายพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จัดเตรียมรายละเอียด

ขอบเขตงาน และเงื่อนไขการว่าจ้างเพื่อจดัส่งจดหมายเชิญการเข้าร่วมการประกวดราคาให้แก่บริษัทผู้ รับเหมา
ตามรายชื่อที่ผ่านการคดัเลือกเบือ้งต้นในการประมลูงาน (Approved Vendor List) 

❑ พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาหลังจากได้รับข้อเสนอการบริการจากผู้ รับเหมารายต่างๆ แล้ว
คณะกรรมการจัดซือ้ และฝ่ายพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะท าการคัดเลือกผู้ รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
และอยู่ในงบประมาณมาเปรียบเทียบ และเสนอผู้มีอ านาจอนมุตัิของบริษัทฯ เพื่อสรุปผลการคดัเลือก  

❑ การอนุมัติเพื่อเข้าท าสัญญา หลังจากที่บริษัทฯได้สรุปผลการคัดเลือกผู้ รับเหมาแล้ว จะเสนอต่อผู้มีอ านาจ
อนมุตัิของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ และเข้าท าสญัญากบัผู้ รับเหมาดงักล่าวต่อไป 

 

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เป็นต้น บริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างทัง้หมด ตามสญัญาว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างโดยก าหนดราคาที่
แน่นอนในสัญญา (Turnkey Contract) โดยค านวณรวมเป็นส่วนหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้าง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะเป็นผู้
จดัหาวสัดุก่อสร้างบางประเภทที่สามารถนบัจ านวนได้แน่นอน และมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสงูเช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์  เป็นต้น 
โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการจดัซือ้เพื่อพิจารณาการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ ตามความเหมาะสม ก่อนเสนอต่อผู้มีอ านาจอนมุตัขิอง
บริษัทฯ 

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาโครงการ 

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

 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ  จะอยู่ภายใต้การควบคุมของ
พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด หลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยโครงการที่มีขนาดตัง้แต่ 
4,000 ตารางเมตร หรือ การสร้างอาคารสูงตัง้แต่ 23 เมตร หรือ 80 หน่วย ขึน้ไป จะต้องมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยเสนอในขัน้ตอนของการขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร 

รวมทัง้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีมาตรการการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ทัง้ในระหว่างการก่อสร้าง และ
หลังการก่อสร้าง เช่น  มีผ้าใบคลุมหรือ Mesh Sheet อาคารในระหว่างที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่ นละอองกระจายไปยังพืน้ที่
ข้างเคียง และล้างล้อรถบรรทกุให้สะอาดก่อนออกจากพืน้ท่ีก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ทกุโครงการ จะมีระบบบ าบดัน า้เสีย
ส่วนกลาง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน า้สาธารณะ ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมนัน้เป็นส่ิงที่บริษัทฯให้ความส าคัญ
และจดัให้ทุกโครงการมีการปฏิบตัิตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดโดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประเด็นเร่ืองผลกระทบต่อ
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ส่ิงแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมีนยัส าคญัในการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นต้องใช้ในการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพื่อประกอบการขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย 

การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึง
พอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการออกแบบภายนอกอาคาร และการออกแบบห้องชุดเป็น
อนัดบัแรก ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการออกแบบให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชัน่การใช้
งานห้องชดุที่คุ้มค่า (Best Function Unit Plan Design) ซึง่ถือเป็นจดุเด่นที่ส าคญัของโครงการของบริษัทฯ  

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการวิจัย เพื่อก าหนดท าเลที่จะท าพัฒนาโครงการโดย
พิจารณาถึงการเติบโตของความต้องการท่ีอยู่อาศยัจากปัจจยัการเปล่ียนแปลงเชิงศกัยภาพของท าเลต่างๆ รวมทัง้สถานการณ์
การแข่งขันและอุปทานในแต่ละท าเล รวมถึงการศึกษาวิจัยถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคเพื่อก าหนดรูปแบบ และ
ระดับราคาสินค้าในโครงการ อีกทัง้มีฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้โครงการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สดุ ทัง้นีเ้พื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และสอดคล้องกับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมทัง้สร้างความพึงพอใจสูงสุดในการอยู่
อาศยัในโครงการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการ บริษัทฯ ได้มี
การติดตามการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัการอยู่อาศยัและการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทัง้มี
การรวบรวมข้อมลูการส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการของลกูค้าภายหลงัจากการเข้าซือ้ห้องชุดและที่อยู่อาศยัต่างๆ 
ของบริษัทฯ จากฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพฒันาโครงการ และฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น จากนัน้จึงท าการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดงักล่าวและน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ทัง้ทางด้านรูปแบบอาคาร รูปแบบ
ห้อง ขนาดพืน้ที่ห้อง การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ การใช้ประโยชน์พืน้ที่ใช้สอย และความต้องการด้านบริการ การอ านวยความ
สะดวกด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการและการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั ของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการวิจยัและพฒันา เพื่อต่อยอดและขยายตวัไปยงัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ
ด้านการบริการประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร รวมทัง้การเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนของบริษัทฯ อีกด้วย 

 
(4)    ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ สิน้ปี 2564 สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วย ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  ลักษณะ 

ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมสิทธิ์ 
( ล้านบาท )   

ต้นทนุโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

22,846.1 เป็นเจ้าของ จดจ านองเป็นหลกัประกนั
เงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน
บางส่วน 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 289.9 เป็นเจ้าของ จดจ านองเป็นหลกัประกนั
เงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน
บางส่วน 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,941.7 เป็นเจ้าของ จดจ านองเป็นหลกัประกนั
เงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน
บางส่วน 

รวมทัง้สิน้ 25,077.7     

 

ต้นทนุโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 ณ สิน้ปี 2564 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ประกอบด้วยทีด่ินและส่ิงปลกูสร้างเพื่อขายในโครงการตา่งๆ มีมลูคา่
สทุธิตามบญัชใีนงบการเงินรวมเท่ากบั  22,846.1 ล้านบาทโดยมรีายละเอียดสรุปดงันี ้

รายการ 

     

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ
โครงการ 

พืน้ที่
โครงการ 

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ ิ

  ( ไร่ )  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
  

โครงการ Notting Hill 
Sukhumvit 107 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

0-3-83.0 3.8 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Knightsbridge 
Sky River Ocean 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

1-3-60.0 4.5 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Notting Hill 
Tiwanon Kaerai 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 1-1-43.5  3.7 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Notting Hill 
Laemchabang 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 2-0-67.0 2.2 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ  Knightsbridge 
The Ocean Sriracha  

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 4-0-4.5  132.2 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ The Origin 
Phahol-Saphanmai 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 3-3-60.6  34.3 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

550.0  ล้านบาท* 
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รายการ 

     

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ
โครงการ 

พืน้ที่
โครงการ 

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ ิ

  ( ไร่ )  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
  

โครงการ Kensington 
Kaset Campus 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

4-0-85.0 3.7 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ B-Loft Lite 
Sukhumvit 115 B 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

0-2-17.0 17.5 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Kensington 
Sukhumvit - Theparak 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 4-2-24.2  91.6 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน  

650.0 ล้านบาท ** 

โครงการ B-Loft Lite 
Sukhumvit 107 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

0-2-47.3 27.7 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ  The Origin Ram 
209 Interchange  

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

4-0-87.0 871.0 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

690.0 ล้านบาท 

โครงการ  The Origin 
Ladprao 15  

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

1-1-06.0 161.1 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

168.0  ล้านบาท 

โครงการ The Origin 
Ramintra 83 Station 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

6-3-91.0 445.0 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

1,400.0  ล้านบาท 

โครงการ The Origin 
Sukhumvit 105 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

8-0-36.5 55.3 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

550.0  ล้านบาท* 

โครงการ  The Origin 
Ratchada-Ladprao  

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

1-3-32.0 194.4 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Brixton Pet&Play 
Sukhumvit 107 A 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 
0-2-76.4  

101.2 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ BRIXTON 
Pet&Play Sukhumvit 107 
C 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 
0-2-79.0  

7.1 เป็นเจ้าของ ไม่มี 
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รายการ 

     

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ
โครงการ 

พืน้ที่
โครงการ 

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ ิ

  ( ไร่ )  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
  

โครงการ The Origin Onnut 
อาคารชดุ
พกัอาศยั 

2-3-23.0 235.3 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

301.8  ล้านบาท 

โครงการ B-Loft Sukhumvit 
107 B 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

0-1-43.2 7.1 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Kensington 
Rayong 1 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

3-0-92.5 179.0 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Kensington 
Rayong 2  

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

2-3-49.5 145.5 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ The Hampton 
Suites Rayong 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 
2-0-14.5  

38.6 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

1,350.0 ล้านบาท 

โครงการ Notting Hill 
Rayong 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

2-2-67.1 536.3 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

461.6 ล้านบาท 

โครงการ Brixton Kaset-
Sriracha Campus 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

4-0-83.2  137.5 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

353.0  ล้านบาท 

โครงการ Knightsbridge 
Collage Sukhumvit 107 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

1-1-50.8 137.7 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

550.0  ล้านบาท* 

โครงการ BRIXTON 
Pet&Play Sukhumvit 107 
B 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 
0-2-75.6  

89.1 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Britania Mega 
Town-BANGNA 

บ้านพกั
อาศยั 

55-3-61.2 349.2 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

882.7 ล้านบาท 

โครงการ BRITANIA 
WONGWAEN-
HATHAIRAT 

บ้านพกั
อาศยั 

31-3-93 306.8 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

515.0 ล้านบาท 
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รายการ 

     

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ
โครงการ 

พืน้ที่
โครงการ 

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ ิ

  ( ไร่ )  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
  

โครงการ BRITANIA 
BANGNA KM.42 

บ้านพกั
อาศยั 

68-1-84.5 357.6 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

204.0 ล้านบาท 

โครงการ BRITANIA 
KHUKHOT STATION 

บ้านพกั
อาศยั 

  21-1-
63.2  

119.4 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

204.0 ล้านบาท 

โครงการ BRITANIA 
SAIMAI 

บ้านพกั
อาศยั 

36-2-11.9 531.2 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

687.4 ล้านบาท 

โครงการ GRAND 
BRITANIA BANGNA 
KM.12 

บ้านพกั
อาศยั 

17-3-22.3 189.5 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

286.5 ล้านบาท 

โครงการ BRIGHTON 
AMATA-SUKPRAYOON 

บ้านพกั
อาศยั 

 
23-1-50.9  

192.1 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

324.0 ล้านบาท 

โครงการ BRIGHTON 
KHUKHOT STATION 

บ้านพกั
อาศยั 

20-1-58.0 247.4 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

359.6 ล้านบาท 

โครงการ GRAND 
BRITANIA BANGNA-
SUVARNABHUMI 

บ้านพกั
อาศยั 

 18-1-93.1 329.4 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน  

430.3 ล้านบาท 

โครงการ Grand Britania  
Nontaburi Station  

บ้านพกั
อาศยั 

 12-1-43.6 212.7 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน  

242.0 ล้านบาท  

โครงการ Britania tiwanon 
ratchaphruek 

บ้านพกั
อาศยั 

 23-0-14.4 208.8 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน  

339.7 ล้านบาท  

โครงการ Grand Britania 
Rama 9 – 
Krungthepkreetha 

บ้านพกั
อาศยั 

 

20-2-53.7  
308.5 เป็นเจ้าของ 

หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน  

407.0 ล้านบาท  
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รายการ 

     

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ
โครงการ 

พืน้ที่
โครงการ 

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ ิ

  ( ไร่ )  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
  

โครงการ Britania Prakasa 
station    

บ้านพกั
อาศยั 

 
25-3-98.6  

239.5 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน  

393.8 ล้านบาท  

โครงการ BRIGHTON 
BANGPRAKONG 

บ้านพกั
อาศยั 

 
12-1-33.7  

168.5 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน  

361.0 ล้านบาท 

โครงการ BRIGHTON 
BANGNA KM.26 

บ้านพกั
อาศยั 

9-0-53.40 125.6 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

204.0 ล้านบาท 

โครงการ BRITANIA 
BANGNA-
SUVARNABHUMI 

บ้านพกั
อาศยั 

99-0-2.0 631.9 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

1,178.0 ล้านบาท 

โครงการ BELGRAVIA 
EXCLUSIVE POOL VILLA 
BANGNA-RAMA 9 

บ้านพกั
อาศยั 

23-03-97 652.0 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

610.0 ล้านบาท 

โครงการ GRAND 
BRITANIA 
RATCHAPHRUEK-RAMA 
5 

บ้านพกั
อาศยั 

50-2-23 787.7 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

943.0 ล้านบาท 

โครงการ GRAND 
BRITANIA WONGWAEN 
RAMINTRA 

บ้านพกั
อาศยั 

65-2-75.4 697.9 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

739.0 ล้านบาท 

โครงการ Knightsbridge 
Space Rama IX 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 
2-0-47.8 

 
840.7 เป็นเจ้าของ 

หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

1,045.6 ล้านบาท 

โครงการ KnightsBridge 
Phaholyothin Interchange 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

5-1-53.9 
 

3.8 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

โครงการ Knightsbridge 
Kaset Society 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

 
2-0-79.6 290.7 

เป็นเจ้าของ 
 

ไม่มี 
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รายการ 

     

ภาระผูกพัน 
ลักษณะ
โครงการ 

พืน้ที่
โครงการ 

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ ิ

  ( ไร่ )  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
  

โครงการ Park 24 Phase 2 
อาคารชดุ
พกัอาศยั 

7-0-55  
 

2,439.1 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน  

2,050.0 ล้านบาท  

โครงการ Park Origin 
Phayathai 

อาคารชดุ
พกัอาศยั 

2-1-36.3 
 

2,217.2 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

1,703.2  ล้านบาท 

โครงการในอนาคต     6,736.5 เป็นเจ้าของ 
หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 

2,245.0 ล้านบาท 

รวมทัง้สิน้     22,846.1     

 
หมายเหต ุ:   *  หมายถึง โครงการท่ีน าไปเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินด้วยวงเงินร่วมกนั จ านวน 550 ล้านบาท  
  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

ณ สิน้ปี 2564 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ห้องชดุของโครงการ Sense of London 
Sukhumvit 109, โครงการ Knightsbridge Sukhumvit 107, โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean, โครงการ Tropicana, 
โครงการ The Cabana, โครงการ Notting Hill laemchabang, โครงการ Knightsbridge The Ocean Sriracha, โครงการ 
Notting Hill Praksa, โครงการ Knightsbridge Tiwanon, โครงการ Kensington Kaset Campus , โครงการ Park 24 , โครงการ 
The Origin Phahol-Saphanmai, โครงการ Notting Hill Sukhumvit 105, โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107,  
โครงการ Knightsbridge Prime Ratchayothin และ  โครงการ Knighstbridge Collage Ramkhamhaeng เพื่อปล่อยเช่าพืน้ท่ี
ให้แก่รายย่อยเพื่อเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าผู้ซือ้ห้องชดุภายในโครงการดงักล่าว ส่วนท่ีดินและอาคาร 
Portobello Mall เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุในลกัษณะของ Community Mall อยูใ่นโซนศรีราชา  อีกทัง้ยงัมีโครงการ 
Origin Wellness Residence ซึง่เป็นโครงการคอนโดมิเนยีมพกัอาศยั พร้อมบริการเสริมสร้างสขุภาพ และดแูลคณุภาพชวีติ 
ยามเกษียณส าหรับผู้สงูวยั (Silver Age) โดยโครงการดงักล่าวเป็นรูปแบบเช่าถือครองระยะยาว (Leasehold) 30 ปี ได้แก ่
โครงการ Origin Wellness Residence Sukumvit 107 และโครงการ Origin Wellness Residence Ramintra 
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4.1.3 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

(ล้านบาท) 
31 ธนัวาคม 2564 

ลักษณะกรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 477.8 เป็นเจ้าของ เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยมืจากสถาบนั
การเงิน มี 2 วง วงที่ 1 = 598.5 ล้าน
บาท * วงที่ 2 = 538.0 ล้านบาท** 
เป็นวงเงินรวมทัง้สิน้ 1,136.5 ล้าน

บาท 

อาคารโรงแรมและส่วนปรับปรุง
อาคาร 

770.3 เป็นเจ้าของ เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยมืจากสถาบนั
การเงิน วงเงินรวม 598.5 ล้านบาท* 

อาคารชัว่คราวและส่วนปรับปรุง 
อาคารเชา่ 

351.2 เป็นเจ้าของ เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยมืจากสถาบนั
การเงิน วงเงินรวม 1,680.8 ล้านบาท 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

191.7 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 4.2 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

สินทรัพย์งานระหวา่งก่อสร้าง
และติดตัง้ 

146.5 เป็นเจ้าของ หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ในวงเงินรวมจ านวน 538 ล้าน

บาท** 

รวมทัง้สิน้ 1,941.7   
 

 

หมายเหต ุ: *หมายถึงใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในวงเงินร่วมกนั จ านวน 598.5 ล้านบาท 
** หมายถึงใช้เป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในวงเงนิร่วมกนั จ านวน  538.0 ล้านบาท 

ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินท่ีกลุ่มบริษัทฯเช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ ที่ดิน เพื่อใช้ในพฒันาโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และ
พืน้ท่ีให้เชา่เชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดของสญัญาเชา่ ดงันี ้
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บริษัท วันที่ท าสัญญา เร่ิมต้น สิน้สุด 
ระยะเวลา
สัญญา 

มูลค่า 
ตามสัญญาเช่า 

(บาท) 
บริษัท ออริจิน้ วนั 
ทองหล่อ จ ากดั 

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

บริษัท ออริจิน้ วนั 
สขุมุวิท 24 จ ากดั 

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

บริษัท ออริจิน้ วนั 
สขุมุวิท 24 จ ากดั 

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

บริษัท วนั พญา
ไท จ ากดั 

21 สิงหาคม 2561 1 ตลุาคม 2561 30 กนัยายน 2565 4 ปี ให้สิทธ์ิการใช้ท่ีดิน
โดยไม่มีคา่ตอบแทน 

บริษัท วนั พญา
ไท จ ากดั 

21 สิงหาคม 2561 1 ตลุาคม 2565 30 กนัยายน 2595 30 ปี 557,804,131.3 

บริษัท วนั พญา
ไท จ ากดั 

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

บริษัท วนั สขุมุวิท 
59 จ ากดั 

26 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 25 พฤศจิกายน 2564 3 ปี ให้สิทธ์ิการใช้ท่ีดิน
โดยไม่มีคา่ตอบแทน 

บริษัท วนั สขุมุวิท 
59 จ ากดั 

26 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2594 30 ปี 1,387,400,785.0 

บริษัท วนั สขุมุวิท 
59 จ ากดั 

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

เงนิลงทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2564 บริษทัฯ มีการลงทนุในบริษัทย่อย สรุปดงัต่อไปนี ้

ชื่อบริษทั ลักษณะธุรกจิ ร้อยละ 
 ณ 31 ธนัวาคม 

2564 
       (ล้านบาท)  

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
   

บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1,012.4 
บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั   
(“PSS”) 

ให้บริการบริหารจดัการธุรกจิ
อสงัหาริมทรัพย์และลงทนุในบริษัทอื่น 

100 59.2 

บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนยีม จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 508.6 
บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน)  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 70 304.8 
บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 614.2 
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ชื่อบริษทั ลักษณะธุรกจิ ร้อยละ 
 ณ 31 ธนัวาคม 

2564 
       (ล้านบาท)  

บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั                   พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 4,007.5 
บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 
จ ากดั 

ลงทนุในบริษัทท่ีพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 87.4 

Origin Global (Hong Kong) Limited ให้บริการนายหน้าในการขายและบริการท่ี
เก่ียวเนื่องกบัธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ 

100 1.0 

บริษัท พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล จ ากดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 1.0 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ 
จ ากดั 

บริหารสินทรัพย์ 100 25.0 

บริษัท ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่นที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
สขุภาพ 

94 88.1 

บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 303.0 
บริษัท ออริจิน้ เอ็นเนอร์ยี จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่นที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังาน 
100 1.0 

บริษัท พรีโม อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั ให้บริการนายหน้าประกนัวินาศภยั 100 3.0 

บริษัทย่อยของ PSS 
   

บริษัท แพสชัน่ เรียลเตอร์ จ ากดั ให้บริการนายหน้าในการขาย
อสงัหาริมทรัพย์และบริการเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

100 1.6 

บริษัท พรีโม แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ให้บริการบริหารจดัการธุรกจิ
อสงัหาริมทรัพย์ 

100 1.7 

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จ ากดั  ให้บริการตกแตง่ภายใน 100 0.3 

บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จ ากดั ให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกจิ
อสงัหาริมทรัพย์ 

100 0.0 

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั ให้บริการบริหารจดัการธุรกจิ
อสงัหาริมทรัพย์ 

100 0.0 

 รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย     7,019.8 
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(5)    งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีห้องชุดท่ีได้ท าสัญญาซือ้ขายแล้วแต่ยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิจากทัง้หมด 51 

โครงการ จ านวน 7,067 หน่วยคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั  35,834.5 ล้านบาท 
 

1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 
 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดงันี ้ 
 

 
 

ทัง้นี ้รายละเอียดของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (เฉพาะที่จดทะเบียนจดัตัง้แล้วเสร็จ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) มีดงันี ้

ธุรกิจคอนโดมิเนียม 

ล าดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 พาร์ค ลกัชวัร่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 1,000.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รวมถึง
การลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

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

3 พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 1 กมุภาพนัธ์ 2561 900.0  ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

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

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

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

7 พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 14 พฤศจิกายน 2561 452.5 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

8 พาร์ค รัชดา 17 พฤษภาคม 2562 500.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

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

10 ออริจิน้ สเฟียร์ 15 พฤศจิกายน 2559 206.6 ล้านบาท 99.99%  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
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11 ออริจิน้ ไพร์ม 2 16 พฤษภาคม 2560 383.3 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

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

13 ออริจิน้ แคปปิตอล 1 28 พฤศจิกายน 2560 210.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

14 ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้ 27 กรกฎาคม 2560 102.5 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

15 ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 27 มิถนุายน 2561 330.0 ล้านบาท 51.24% * ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

16 ออริจิน้ ไพรม์ 25 พฤศจิกายน 2559 257.6 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

17 ออริจิน้ คอนโดมิเนียม 11 สิงหาคม 2559 500.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

18 ออริจิน้ สาทร 8 กนัยายน 2559 45.0 ล้านบาท 99.99%   ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

19 ออริจิน้ แกรนด์ 25 เมษายน 2560 700.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

20 ออริจิน้ รามค าแหง 5 กรกฎาคม 2560 262.0 ล้านบาท 99.99%   ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

21 ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 26 มิถนุายน 2561 200.0 ล้านบาท 99.99%    ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

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

23 ออรจิน้ รามค าแหง อินเตอร์เชนจ์ 9 มกราคม 2561 400.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

24 ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ 17 พฤษภาคม 2561 265.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

25 ออริจิน้ ลาดพร้าว 17 พฤษภาคม 2562 462.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์(JV) 

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

27 ออริจิน้ รามอินทรา  11 กนัยายน 2562 650.0 ล้านบาท 51.0% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

28 ออริจิน้ สขุมุวิท สายลวด 27 กนัยายน 2562 410.0 ล้านบาท 51.0% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

29 Origin Global ( Hong Kong ) 
Co.,Ltd. 

12 มิถนุายน 2561 30,000.0 USD 100.00% ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 

30 วนั เวลเนส สขุมุวิท 107 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

31 พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล 26 เมษายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์  
/ ธุรกิจให้สินเช่ือ โดยรับหลกัประกนั
เป็นที่ดิน 

32 ดิจิตอล บตัเลอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.22 ล้านบาท 57.47%  

33 ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์ 23 กรกฎาคม 2563 37.0 ล้านบาท 51.0% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

34 แอลฟา อินดสัเทรียล โซลชูัน่ 21 มกราคม 2564 235.0 ล้านบาท 50.00% ** ธุรกิจคลงัสินค้า 

35 บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ 10 กุมภาพนัธ์ 2564 25.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

36 ออริจิน้ เฮลท์แคร์ 9 มีนาคม 2564 131.32 ล้านบาท 91.09% ** ธุรกิจเกี่ยวกบัสขุภาพ 

37 คิน ออริจิน้ เฮลท์แคร์ 20 กรกฎาคม 2564 136.0 ล้านบาท 50.00% ** คลินิกกายภาพบ าบดัและสหคลินิก
เวชกรรม 

38 พรีโม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ 25 พฤษภาคม 2564 3.0 ล้านบาท  99.99% ธุรกิจนายหน้าประกนัภยัวินาศภยั 

39 ออริจิน้ เอ็นเนอร์ยี 15 กรกฎาคม 2564 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

40 ออริจิน้ เพลส สมทุรปราการ 7 กนัยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

41 ออริจิน้ บญุภา บางนา  7 กนัยายน 2564 1.0 ล้านบาท 50.00%** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 
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42 ออริจิน้ เพลย์ พหล เอ็น ไนน์ทีน 
สเตชัน่ 

7 กนัยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

43 ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ 
สมทุรปราการ 

8 กนัยายน 2564  1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

44 โซ ออริจิน้ พหล หกสิบเก้า 
สเตชัน่ 

8 กนัยายน 2564  1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

45 ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ จรัญ 
ราชวิถี 

20 กนัยายน 2564  1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

46 ออริจิน้ กนักลุ เอ็นเนอร์ยี 12 ตลุาคม 2564 1.0 ล้านบาท 50.00% ** ธุรกิจพฒันาจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
(JV) 

47 ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ อี22 
สเตชัน่ 

19 ตลุาคม 2564  1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจแนวราบ 

ล าดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 บริทาเนีย 11 สิงหาคม 2559 428.57 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2 สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้ 22 พฤศจิกายน 2561 15.0 ล้านบาท 99.99% 

3 ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท 22 พฤศจิกายน 2561 30.0 ล้านบาท 99.99% 

4 เบลกราเวีย บางนา  26 มีนาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% 

5 เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ 23 กนัยายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99% 

6 บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา 23 กนัยายน 2562 50.0 ล้านบาท 99.99% 

7 บริทาเนีย บางนา กม.17 8 มิถนุายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99% 

8 บริทาเนีย บางนา กม.35 8 มิถนุายน 2564 50.0 ล้านบาท 99.99% 

9 สเตเบิล้ ทาวน์ 15 ตลุาคม 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%  

10 บริทาเนีย อมตะ พานทอง 25 ตลุาคม 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%  

ธุรกิจสร้างรายได้ต่อเน่ือง 

ล าดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 วนั ออริจิน้  21 กนัยายน 2554 1,000.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทนุ
ด้านอสงัหาริมทรัพย์และการบริการ 

2 ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 27 กรกฎาคม 2560 640.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

3 วนั พญาไท 25 กรกฎาคม 2561 340.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

4 ออริจิน้ วนั พร้อมพงษ์ 9 พฤษภาคม 2561 430.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

5 ออริจิน้ ฟู้ด 19 เมษายน 2561 28.0 ล้านบาท 99.00%  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัอาหาร 

6 วนั สขุมุวิท 59       29 ตลุาคม 2561      682.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

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

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

9 วนั รามอินทรา            5 สิงหาคม 2562        1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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10 ออริจิน้ วนั ทองหล่อ              19 สิงหาคม 2559 750.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

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

12 วนั สนามเป้า      1 ตลุาคม 2563 567.0 ล้านบาท 51.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

13 ออริจิน้ อีอีซี  25 พฤศจิกายน 2559 250.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

14 วนั แฮมป์ตนั ดีลกัซ์ โอเช่ียน  
ศรีราชา 

19 ตลุาคม 2564 5.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

15 วนั แฮมป์ตนั ไนท์บริดจ์ 
สมทุรปราการ ซิตี ้

25 ตลุาคม 2564 5.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

16 วนั แฮมป์ ตนั เน็กซ์ ท ู                   
เอ็มโพเรียม 

9 พฤศจิกายน 2564 10.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

17 วนั ออริจิน้ บญุภา บางนา 9 พฤศจิกายน 2564 50.0 ล้านบาท 50.00% ** ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (JV) 

ธุรกิจบริการ 

ล าดับท่ี ช่ือบริษัท วันท่ีจดจัดตัง้ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 

1 พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 24 มิถนุายน 2554 53.5 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหา
ผู้ เช่าห้องชดุและบริการรับจ้าง
บริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุ 
ออกแบบและตกแต่งภายใน 

2 พรีโม แมเนจเม้นท์ 25 พฤศจิกายน 2559 10.0 ล้านบาท 99.99% 

3 แพสชัน่ เรียลเตอร์ 6 สิงหาคม 2558 2.0 ล้านบาท 99.99% 

4 ยไูนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ 29 พฤษภาคม 2563 5.0 ล้านบาท 99.99% 

5 วายด์ อินทีเรีย 25 พฤศจิกายน 2559 5.0 ล้านบาท 99.99% 

6 คราวน์ เรสซิเดนซ ์ 2 พฤศจิกายน 2560 10.0 ล้านบาท 99.99% 

7 อโูน่ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2559 5.0 ล้านบาท 99.99% 

8 พีคอยน์ พลาซ่า 10 กนัยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%  

9 แฮมตนั โฮเทล แอนด์ เรสซิ
เดนซ์ แมเนจเม้นท์/ 

10 กนัยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99% 
 

10 ยพูีเอ็ม ดีไซน์ สตดูิโอ/ 26 พฤศจิกายน 2564 5.0 ล้านบาท 99.99%  

 
หมายเหต ุ     *  สดัสว่นการถือหุ้นที่ปรากฎค านวณจากหุ้นทกุประเภทของบริษัท และไม่ได้หมายความรวมถึงสดัส่วนในการออกเสียง 

**  เงินลงทนุในการร่วมค้า 
 

ข้อมลูทัว่ไป 
  

 

ชื่อบริษัท บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ชื่อย่อหลกัทรัพย์ ORI 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขทะเบียนบริษัท      0107557000381 

ทนุจดทะเบียน 1,545,776,222.50 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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ทนุช าระแล้ว 1,226,431,226.50 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มลูค่าหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

ที่อยู่ส าหรับติดต่อ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  

เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท์ : 02 030 0000    โทรสาร : 02 398 8066 

เว็บไซต์บริษัท    www.origin.co.th 

 

ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย 
 

  

ชื่อบริษัท บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั ("วัน ออริจิน้ ") 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจสร้างรายได้หมนุเวยีน ธุรกจิโรงแรม, อาหาร, ส านกังานให้เช่า 

ทนุจดทะเบียน 1,000,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,0000,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
  

ชื่อบริษัท บริษัท พรีโม เซอร์วสิ โซลูชั่น จ ากัด (" พรีโม ") 

ทนุจดทะเบียน 53,500,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,350,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ 

อสงัหาริมทรัพย์  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

http://www.origin.co.th/
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ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ากัด (" ออริจิน้ คอนโด ") 

500,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) ("บริทาเนีย")  
     ( เดิมชื่อ บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จ ากดั ) 

428,570,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 852,650,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ากัด (" เวอร์ติเคิล ") 

632,380,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 63,238,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

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

750,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 75,000,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
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ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากัด (" ไพรม์ “) 

257,600,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 25,760,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากัด (" สเฟียร์ ") 

206,600,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,660,000 หุ้น 

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

     ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

บริษัท ออริจิน้ ออีีซี จ ากดั (" อีอีซี ")  
     ( เดิมชื่อ บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ากดั ) 

250,000,000.00 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 25,000,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

บริษัท ดิจิตอล บัตเลอร์ จ ากัด (" ดิจิตอล บัตเลอร์ ") 

5,220,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 522,000 หุ้น  
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ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จ ากัด (" พรีโม แมเนจเม้นท์ ") 

10,000,000.00 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จ ากัด (" แพสชั่น เรียลเตอร์ ") 

( เดิมชื่อ บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จ ากดั ) 

2,000,000.00 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 200,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จ ากัด (" วายด์ อินทีเรีย ") 

( เดิมชื่อ บริษัท พรีโม เดคคอร์ จ ากดั ) 

5,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จ ากัด (" อูโน่ ") 

5,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากัด (" ออริจิน้ สาทร ") 

45,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,500,000 หุ้น 

     มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ากัด (" แกรนด์ “) 

700,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000,000 หุ้น   

และหุ้นบริุมสิทธิ จ านวน 20,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

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

383,305,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 38,330,500 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากัด (" รามค าแหง “) 

262,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 26,200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้จ ากัด (" เกษตร โซไซตี ้“) 

102,500,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,250,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

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

640,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 64,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

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

36,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,600,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ พาร์ค ที1 จ ากัด (" พาร์ค ที1 “) 

2,303,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 230,300,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด (" คราวน์ เรสซิเดนซ์ “) 

10,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

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

210,000,000.00 บาท  

     แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 21,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท       

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 บริษัท พาร์ค ลักชัวร่ี จ ากัด (" พาร์ค ลักชัวร่ี “) 

1,000,000,000.00 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ ชัน้ 12 เอ ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
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     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 จ ากัด (" แคปปิตอล 107 “) 

200,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 จ ากัด (" แคปปิตอล พระราม 9 “) 

330,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 33,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ คอลลาจ 107 จ ากัด (“ คอลลาจ 107 ”) 

300,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 30,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง อินเตอร์เชนจ์ จ ากัด  

(“ ออริจิน้ รามค าแหง อินเตอร์เชนจ์ ”)( เดิมชื่อบริษัท ออริจิน้เอกมยั จ ากดั ) 

400,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 40,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ส่วนท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 89 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ จ ากัด (“ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ ”) 

265,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 26,500000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท วัน พญาไท จ ากัด (“ วัน พญาไท ”) 

340,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 34,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ วัน พร้อมพงษ์ จ ากัด (“ วัน พร้อมพงษ์ ”) 

430,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 43,000,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ ฟู้ด จ ากัด (“ ออริจิน้ ฟู้ด ”) 

28,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,800,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัอาหาร  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ส่วนท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 90 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พญาไท จ ากัด (“ พาร์ค พญาไท ”) 

600,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 60,000,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 จ ากัด (“ พาร์ค พระราม 4 ”) 

900,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 90,000,000 หุ้น  

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี จ ากัด (“ พาร์ค ราชเทวี ”) 

550,000,000.00 บาท   

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 55,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ที 2 จ ากัด (“ พาร์ค ที 2 ”) 

500,000,000.00 บาท   

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ส่วนท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 91 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จ ากัด (“ วัน สุขุมวิท 59 ”) 

682,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 68,200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง จ ากัด (“ วัน ดิสทริคท์ ระยอง ”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

     ชื่อบริษัท 

 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 จ ากัด  

(“ พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 ”) ( เดิมชื่อ บริษัท  

ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ พระโขนง จ ากดั ) 

452,500,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 45,250,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด ( “ สเตเบิล้ โฮม  ”) 

15,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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     ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

บริษัท ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท จ ากัด  

(“ ดิสทริคท์ แกรนด์  ”) 

30,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd. 

30,000.00 USD  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 30,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 USD 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

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

Hong Kong  

 

     ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท พาร์ค รัชดา จ ากัด (“พาร์ค รัชดา” ) 

500,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท เบลกราเวีย บางนา จ ากัด (“เบลกราเวีย บางนา“)  

( ชื่อเดิม บริษัท พาร์ค ออริจิน้ วิลล่า อ่อนนชุ ) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ชื่อบริษัท 

 

     ทนุจดทะเบียน 

       

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่   

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 
 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 
 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

 

บริษัท ออริจิน้ ลาดพร้าว จ ากัด (“ออริจิน้ ลาดพร้าว“) 

(เดิมชื่อ บริษัท พาร์ค พิลลาร์ จ ากดั ) 

462,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 46,200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล จ ากัด ("พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล “) 

(เดิมชื่อ บริษัท เดอะ ยนูิคอร์น จ ากดั ) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

บริษัท ดิ ออริจิน้ ดุสิต จ ากัด ("ดิ ออริจิน้ ดุสิต”) 

320,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 32,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

    บริษัท ออริจิน้ รามอินทรา จ ากัด (“ ออริจิน้ รามอินทรา” ) 

650,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 65,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 94 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 
 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

บริษัท วัน รามอินทรา จ ากัด ("วัน รามอินทรา”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ จ ากัด ("เบลกราเวีย ราชพฤกษ์”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จ ากัด ("บริทาเนีย วงแหวน  

รามอินทรา”) 

50,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ออริจิน้ สุขุมวิท สายลวด จ ากัด ("ออริจิน้ สุขุมวิท สายลวด”) 

(ชื่อเดิม บริษัท นอตติง้ ฮิลล์ ดิสทริคท์ ระยอง จ ากดั) 

410,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 41,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 95 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

บริษัท วัน เวลเนส สุขุมวิท 107 จ ากัด ("วัน เวลเนส สุขุมวิท 107”) 

(ชื่อเดิม บริษัท ออริจิน้ ลาดกระบงั จ ากดั) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท ปุณณวิถี จ ากัด ("ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท ปุณณวิถี”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท วนั ดิสทริคท์ ระยอง 2 จ ากัด ("วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์ จ ากัด ("ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์”) 

37,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,700,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

บริษัท วนั สนามเป้า จ ากดั ("วัน สนามเป้า”) 

567,000,000.00 บาท  
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      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

      ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 56,700,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ยูไนเตด็ โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จ ากัด ("ยไูนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์”) 

5,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

      ประกอบธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท บริทาเนีย บางนา กม. 17 จ ากัด ("บริทาเนีย บางนา กม. 17”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

     ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท บริทาเนีย บางนา กม. 35 จ ากัด ("บริทาเนีย บางนา กม. 35”) 

50,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท สเตเบิล้ ทาวน์ จ ากัด ("สเตเบิล้ ทาวน์”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท บริทาเนีย อมตะ พานทอง จ ากัด ("บริทาเนีย อมตะ พานทอง”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซชูชั่น จ ากัด ("แอลฟา อินดัสเทรียล โซชูชั่น”) 

(ชื่อเดิม บริษัท ออริจิน้ เจดบัเบิล้ยดูี อินดสัเทรียล แอสเซท จ ากดั) 

235,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 23,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจคลงัสินค้า 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จ ากัด ("บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์”) 

25,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจคลงัสินค้า 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

     จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากัด ("ออริจิน้ เฮลท์แคร์”) 

131,320,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13,132,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสขุภาพ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 
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ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

     จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท คิน ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากัด ("คิน ออริจิน้ เฮลท์แคร์”) 

136,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13,600,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบ าบดัและสหคลินิกเวชกรรม 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

     จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท พรีโม อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จ ากัด ("พรีโม อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์”) 

3,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 300,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัภยัวินาศภยั 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

     จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ออริจิน้ เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ("ออริจิน้ เอ็นเนอร์ยี”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

     จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ออริจิน้ เพลส สมุทรปราการ จ ากัด ("ออริจิน้ เพลส สมุทรปราการ”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

    

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

    

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ บุญภา บางนา จ ากัด ("ออริจิน้ บุญภา บางนา”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ออริจิน้ เพลย์ พหล เอ็น ไนน์ทีน สเตชั่น จ ากัด  

("ออริจิน้ เพลย์ พหล เอ็น ไนน์ทีน สเตชั่น”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ออริจิน้ ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ สมุทรปราการ จ ากัด  

("ออริจิน้ ปลั๊ก เพลย์ สมุทรปราการ”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท โซ ออริจิน้ พหล หกสิบเก้า สเตชั่น จ ากัด  

("โซ ออริจิน้ พหล หกสิบเก้า สเตชั่น”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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ชื่อบริษัท 

    

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

บริษัท ออริจิน้ ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จรัญ ราชวิถี จ ากัด ("ออริจิน้ ปลั๊ก แอนด์  

เพลย์ จรัญ ราชวิถี”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ออริจิน้ กันกุล เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ("ออริจิน้ กันกุล เอ็นเนอร์ยี”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ออริจิน้ ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 จ ากัด ("ออริจิน้ ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี  

22”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท วัน แฮมป์ตัน ดีลักซ์ โอเชี่ยน ศรีราชา จ ากัด ("วัน แฮมป์ตัน ดีลักซ์ โอ 

เชี่ยน ศรีราชา”) 

5,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อที่ 1 หน้าที่ 101 

 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

บริษัท วัน แฮมป์ตัน ไนท์บริดจ์ สมุทรปราการ ซิตี ้จ ากัด ("วัน แฮมป์ตัน                   

ไนท์บริดจ์ สมุทรปราการ ซิตี”้) 

5,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท วัน แฮมป์ตัน เน็กซ์ ทู เอ็มโพเรียม จ ากัด ("วัน แฮมป์ตัน                   

เน็กซ์ ทู เอ็มโพเรียม”) 

10,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท วัน ออริจิน้ บุญภา บางนา จ ากัด ("วัน ออริจิน้ บุญภา บางนา”) 

50,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ("แฮมตัน โฮเทล   

แอนด์ เรสซิเดนซ์”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนือ่งกบัธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 
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ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

 

ชื่อบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท พีคอยน์ พลาซ่า จ ากัด ("พีคอยน์ พลาซ่า”) 

1,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนือ่งกบัธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

บริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด ("ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ”) 

5,000,000.00 บาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 

ประกอบธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเนือ่งกบัธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 

  
 

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

- ไม่มี 
 

 
1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี 
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้ ถือหุ้น และสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มครอบครัวจรูญเอก*  1,504,679,403  62.13 

2 นายสมพงษ์  ชลคดดี ารงกลุ  105,920,000  4.32 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  83,305,942 3.40 

4 นางวารุณี  ชลคดดี ารงกลุ  38,790,000 1.58 

5 บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  35,246,600 1.44 

6 STATE STREET EUROPE LIMITED  26,052,044 1.06 

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  19,744,154 0.80 

8 บริษัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)  15,246,600 0.62 

9 BNY MELLON NOMINEES LIMITED  14,083,600 0.57 

10 NORTRUST LIMITED NOMINEES LTD-CL AC  13,106,250 0.53 

  ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ  596,687,860  23.81 

  รวม  1,856,174,593  76.19 

  ยอดรวมทนุช าระแล้ว  2,452,862,453  100.00 

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  2,341,889,247  95.48 

  ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว  110,973,206  4.52 

*กลุ่มครอบครัวจรูญเอก ถือหุ้นจ านวนรวม 1,504,679,403  หุ้น คิดเป็น 61.53% ประกอบด้วย (ก) นายพีระพงศ์ จรูญเอก (ข) นางอารดา
จรูญเอก (ค) ด.ช.พีระ จรูญเอก (ง) ด.ญ.รดา จรูญเอก (จ) บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั และบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (concert party) 
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 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,545,776,222.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแล้วจ านวน 1,226,431,226.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,091,552,445 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย
แบ่งเป็นทนุ 

1. หุ้นสามญัจ านวน 2,452,862,453 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ช าระแล้วจ านวน 1,226,431,226.50 บาท 
2. หุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน  638,689,992 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ 
1. เป็นหุ้นส าหรับการรองรับการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท

ฯ และบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI-WB) จ านวน 8,865,130 หุ้น  
2. เป็นหุ้นส าหรับการรองรับการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั (ORI - W1) จ านวน 609,860,262 หุ้น 
3. เป็นหุ้นส าหรับการรองรับการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI-WC) จ านวน 11,964,600 หุ้น 
4. เป็นหุ้นส าหรับการรองรับการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI-WD) จ านวน 8,000,000 หุ้น 
 

1.5 การออกหลกัทรัพย์อื่น 

 
1.5.1 กรณีมหีลักทรัพย์แปลงสภาพ 

1) มติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน13,500,000 หน่วย โดยก าหนดจะจัดสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ในวนัที่ 30 กนัยายน 2560 ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

ชื่อหลกัทรัพย์ : : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ท่ี
ออกให้แกก่รรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด:  : ระบชุื่อผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไมไ่ด้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2 
อายขุองใบส าาคญัแสดง
สิทธิ 

 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท
จะไม่ขยายอายใุบส าคญั แสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอาย ุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิที่เสนอขาย 

: ไม่เกิน 13,500,000 หน่วย  

1.4 จ านวนทนุจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
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จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรร
ไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิ 

: ไม่เกิน 13,500,000 หุ้น ซึง่คดิเป็นร้อยละ 1.21 ของจ านวน หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ( ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่เป็นวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนหุ้น ที่จ าหน่ายได้ แล้วทัง้หมด
ของบริษัท มจี านวนเท่ากบั 1,101,268,906 หุ้น) วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้นีภ้ายหลงัจากที่บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 2 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้
พิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิภายใต้ หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นก าหนด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  :  0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการ

ใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามทีจ่ะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 10.074 เว้นแต่กรณีมกีารปรับราคาการใช้สิทธิตาม เงือ่นไขการปรับสิทธิตามที่จะ
ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและ เงือ่นไขของใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ราคาใช้สิทธิดงักลา่วเป็น 
ราคาที่ไมต่ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด หลกัทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เร่ืองการค านวณราคาเสนอขาย 
หลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่น
ราคาต ่า “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้น สามญัของบริษัทใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั 
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพือ่ขออนมุตัิให้บริษัทออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดง สิทธิ คือระหว่าง วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่จะเทา่กบั 11.1933 บาทต่อหุ้น  

เหตผุลและความ
เหมาะสมของการก าหนด
ราคา 

: ราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่มีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขาย ดงักล่าวแม้จะเป็นราคาที่สงู
กว่าแต่กม็ีความใกล้เคียงกบั ราคาตลาดของหุ้นบริษัทในช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการก่อน 
วนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
เท่ากบัราคาหุ้น11.1933 บาท 

เงื่อนไขและระยะเวลา
การใช้สิทธิ 

: เว้นแตใ่นกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานไม่สามารถ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิได้ดงัที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2.2 3 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซือ้
หุ้น สามญัที่ออกใหม่ของบริษัท เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนบั แตว่นัออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ 
“วนัก าหนดการใช้สิทธิ” คือในวนัท าการสดุท้ายของทกุๆ 6 เดือนทีผู่้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  
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โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัท าการสดุท้ายของเดือนแรกภายหลงัจากวนัครบ
ก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนบั แตว่นัท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และ 
วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย จะตรงกบัระยะเวลา 5 วนั ท าการก่อนวนัท่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัแต่ วนัท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 

เมื่อครบก าหนด 
ระยะเวลา (เดือนที่) นบั 

จากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใช้สิทธิได้ไม่เกิน (ร้อยละ          
ของจ านวนใบส าคญัแสดง สิทธิที่

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

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถกูใช้สิทธิ ในวนัก าหนดการใช้สิทธิใดๆ 
สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิ ได้ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอายขุอง 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญั แสดงสิทธิแล้ว ใบส าคญัแสดง
สิทธิใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สิทธิจะถกู ยกเลิกและสิน้ผลไป  
“วนัท าการ” หมายถงึ วนัท าการของบริษัท  

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการ ใช้สิทธิ :  

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้น สามญัของบริษัทจะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 
15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนั ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ยกเว้นการแสดงความจ านง ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้
สิทธิ ในระหว่าง 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย :  : บริษัทจะต้องเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 1 ปีนบั แต่วนัที่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 อนมุตัิให้ บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจดัสรร :  
 

: จดัสรรโดยตรงให้กบักรรมการ ผู้บริหารและพนกังานตาม รายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. 
โดยไม่ผ่านผู้  รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

เหตใุนการต้องออกหุ้น
ใหม่เพื่อรองรับ การ
เปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ :  

: เมื่อมกีารด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ ปรับสิทธิตามทีก่ าหนดใน
ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ ตาม 
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 

สิทธิและประโยชน์อย่าง
อื่นนอกจากสิทธิ และ
ประโยชน์ตามปกติของ
หุ้นสามญั  

: -ไม่มี- 
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ตลาดรองของใบส าคญั
แสดงสิทธิ  

:  บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีไ้ปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่
เกิดจากการใช้ สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใน
ครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็น หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในปี 2560 การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-WB ในเดือนกันยายน รวมทัง้สิน้ 1,055,730.00 หน่วย คิดเป็น 
1,055,730.00  หุ้น  

ในปี 2561 การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในเดือนมีนาคมและ เดือนกันยายน รวมทัง้สิน้ 4,008,985.00 หน่วย 
คิดเป็น 4,008,985.00 หุ้น 

ทัง้นี ้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนุมตัิจ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นบางส่วน ในวนัที่ 9 ตุลาคม 2562  
ที่ผ่านมา การจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าว กระทบต่อราคาและอตัราการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-WB ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และมีการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-WB  
จ านวน 421,7643 หุ้น รวมมีจ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ จ านวน  12,652,928 หุ้น : บริษัทฯแจ้งปรับอตัราและราคา
การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเนื่องจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.5 หุ้น
สามญั ราคาใช้สิทธิ 6.7160 บาทต่อหุ้น 

ในปี 2562 การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในเดือนมีนาคมและ เดือนกนัยายน รวมทัง้สิน้ 2,525,200 หน่วย คิด
เป็น 3,787,798 หุ้น คงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จ านวน  5,910,085 หน่วย หรือคิดเป็น 8,865,130 หุ้น และในปี 2563 ไม่มี
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานแสดงความประสงค์ใช้สิทธิท าให้ยงัคงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิเท่าเดิม 

 

2) มติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1 (ORI-W1) จ านวน 406,574,337 หน่วย เพื่อ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering ในอตัราส่วนการจดัสรรที่หุ้นสามญัเดิม 
(มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จ านวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน  : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ออริจิน้ พร็อพ
เพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (ORI-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”)  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ  : ระบชุื่อผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้  
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  : วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  

 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  : 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

จนถึงวนัท่ี 14 พฤศจกิายน 2563) ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ บริษัทจะไม่ขยาย อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  
 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้
ครัง้แรกเมื่อ ครบก าหนด 12 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
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( ภายใน วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561) ครัง้ถดัไปทกุวนัท าการสดุท้ายของ
ไตรมาส (โดยเร่ิมไตรมาสที่ 1ของปี 2562) ในกรณีที่ตรงกบั
วนัหยดุราชการให้เล่ือนเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย  : 406,574,337 หน่วย 
จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อ รองรับ
การใช้สิทธิใบส าคญัแสดง สิทธิ  

: ไม่เกิน 406,574,337 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้ อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้ว ทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560จ านวน 
1,626,297,347 หุ้น  

ลกัษณะการเสนอขาย  : จดัสรรจ านวน 406,574,337 หน่วย ให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท ใน
อตัราส่วนหุ้น สามญั 4 หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทัง้นีห้ากมี
เศษของใบส าคญัแสดง สิทธิ เกิดขึน้จากการค านวณ ให้ปัดเศษดงักล่าว
ทิง้  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมี
การปรับ อตัราการใช้สิทธิตามเงือ่นไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  : 20 บาท ต่อหุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกดิ จากการใช้
สิทธิ  

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น  : เนื่องจากเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของ
บริษัทฯ ตาม สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงันัน้ จงึไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะมี
ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิม ดงัต่อไปนี ้

1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
 =           จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 =                          406,574,337  
                1,626,297,347 + 406,574,337  
=                            406,574,337  
                             2,032,871,684 
=   ร้อยละ 20 
หมายเหต ุจ านวนหุ้  น paid-up 1,626,297,347 หุ้นดงักล่าว เป็น
จ านวนหุ้น paid-up ในปัจจบุนัของบริษัท ณ วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 
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 ทัง้นี ้เมื่อค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) โดยใช้จ านวน หุ้น paid-up 1,626,297,347 หุ้น การลดลง
ของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จะเทา่กบั ร้อยละ 20 
2. การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: 

EPS Dilution) 
 = (EPS ก่อนเสนอขาย –EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย)  

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

 และ“EPS หลงัเสนอขาย” = ก าไรสทุธิ/(จ านวนหุ้น paid-up + จ านวน
หุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้  
                                       = 886,806,000 / 2,032,871,684 
                                       = 0.44 บาทต่อหุ้น  
ก าไรสุทธิที่ใช้ในการค านวณคือก าไรสุทธิของงบรวมที่เป็นของผู้ ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1กรกฎาคม 2559ถึง 30 มิถุนายน 
2560) ซึง่เท่ากบั 886,806,000 บาท 
 ดงันัน้การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุ้น (EPS Dilution)  
                                         = (0.55–0.44) / 0.55  
                                         = 0.20 บาทต่อหุ้น 

 
ทัง้นี ้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนุมตัิจ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นบางส่วน ในวนัที่ 9 ตุลาคม 2562  

ที่ผ่านมา การจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าว กระทบต่อราคาและอตัราการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และมีการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1  
จ านวน 203,286,995 หุ้น รวมมีจ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ จ านวน  609,860,985 หุ้น : บริษัทฯ แจ้งปรับอตัราและ
ราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเนื่องจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.5 
หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ 13.3333 บาทต่อหุ้น  

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2561 อนุมัติให้ปรับอัตราการใช้สิทธิ โดยการปรับจ านวนหน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 203,286,995 หน่วย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 : อัตราการการใช้
สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั  

ในปี 2562 ยงัไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว และในปี 
2563 มีผู้ ถือหุ้ นแสดงความประสงค์ใช้สิทธิจ านวน 723 หน่วย หรือคิดเป็น 723 หุ้ น คงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จ านวน  
609,860,262 หน่วย หรือคิดเป็น 609,860,262 หุ้น 

3) มติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน  8,000,000 หน่วย โดยก าหนดจะจัดสรรให้แก่กรรมการ 
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ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ในวนัที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งมีรายละเอียดสรุป
ดงันี ้

ชื่อหลกัทรัพย์ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท
และบริษัทย่อย (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด : ระบชุื่อผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไมไ่ด้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้น
รองรับให้แล้วเสร็จตามอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 8,000,000 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

: ไม่เกิน 8,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ( ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่เป็นวนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ จ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท มีจ านวนเท่ากับ 
1,626,297,347 หุ้น) 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้นี ้ภายหลังจากที่
บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้คณะ
กรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะก าหนดใน
ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 19.0980 เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิตามที่จะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่  สจ. 39/2551 เร่ืองการค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ในราคาต ่า 
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“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษทั
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 
วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประ
ชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อขออนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คือระหว่าง วนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ซึ่งจะ
เท่ากบั 21.2200 บาทต่อหุ้น 

เหตผุลและความเหมาะสมของการ
ก าหนดราคา 

: ราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่มีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขายดงักล่าวแม้
จะเป็นราคาที่สูงกว่าแต่ก็มีความใกล้เคียงกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท
ในช่วงระยะเวลา 15 วันท าการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทครัง้ที่  2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 เท่ากับราคาหุ้ น 
19.0980 บาท 

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ 

 

: เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานไม่สามารถใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้ดงัที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2.2 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ของบริษัท เมื่อครบระยะเวลา 4 เดือนนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

“วันก าหนดการใช้สิทธิ” คือในวนัท าการสดุท้ายของทกุๆ 6 เดือนที่ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้เมื่อครบ
ระยะเวลา 4 เดือนนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันท าการสุดท้ายของเดือนแรก
ภายหลังจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วนัที่บริษัทได้ออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
จะตรงกับระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 
3 ปี นบัแต่วนัท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 
(เดือนที)่ นบัจากวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใช้สิทธิได้ไม่เกิน (ร้อยละของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่

ได้รับการจดัสรร) 

4 ร้อยละ 5 

10 ร้อยละ 10 

16 ร้อยละ 25  

22 ร้อยละ 50 

28 ร้อยละ 75 
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34 ร้อยละ 100 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่
หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

“วันท าการ” หมายถึง วนัท าการของบริษัท 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ 
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อย
กว่า 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ยกเว้นการแสดง
ความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
ในระหว่าง 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจดัสรร : จัดสรรโดยตรงให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามรายละเอียดที่
ปรากฏในข้อ 3. โดยไม่ผ่านผู้ รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่
ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามญั 

: -ไม่มี-  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีไ้ป 
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

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

เป็น 23,000.00 หุ้น 
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ทัง้นี ้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนุมตัิจ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นบางส่วน ในวนัที่ 9 ตุลาคม 2562  
ที่ผ่านมา การจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าว กระทบต่อราคาและอตัราการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-WC ตามเงื่อนไขที่
ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ และมีการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-WC  
จ านวน 3,988,200 หุ้ น รวมมีจ านวนหุ้ นคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ รวมมีจ านวนหุ้ นคงเหลือที่ยังไม่ ได้ใช้สิทธิ จ านวน  
11,964,600 หุ้น : บริษัทฯ แจ้งปรับอตัราและราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเนื่องจากมีการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิม 1 
หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.5 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ 12.7320 บาทต่อหุ้น 

ในปี 2562 และ ปี 2563 ยงัไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว 

4) มติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วย โดยก าหนดจะจดัสรรให้แก่ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

ชื่อหลกัทรัพย์ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัท
ย่อย (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด : ระบชุื่อผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไมไ่ด้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้น
รองรับให้แล้วเสร็จตามอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 8,000,000 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

: ไม่เกิน 8,000,000 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 0.3267 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ( ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึง่เป็นวนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ จ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท มีจ านวนเท่ากับ 
2,499,073,932 หุ้น) 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้นี ้ภายหลังจากที่
บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารของบริษัท เป็นผู้ พิจารณาจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 
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อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะก าหนดใน
ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 10 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิตามที่จะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่  สจ. 39/2551 เร่ืองการค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ในราคาต ่า 

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษทั
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 
วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประ
ชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อขออนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คือระหว่าง วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ซึ่งจะ
เท่ากบั 7.35 บาทต่อหุ้น 

เหตผุลและความเหมาะสมของการ
ก าหนดราคา 

: ราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่มีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขายดงักล่าวแม้
จะเป็นราคาที่สูงกว่าแต่ก็มีความใกล้เคียงกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท
ในช่วงระยะเวลา 15 วันท าการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์  2562 เท่ากบัราคาหุ้น 7.35 
บาท 

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ 

 

: เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิได้ดงัที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2.2 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ของบริษัท เมื่อครบระยะเวลา 4 เดือนนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

“วันก าหนดการใช้สิทธิ” คือในวนัท าการสดุท้ายของทกุๆ 6 เดือนที่ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้เมื่อครบ
ระยะเวลา 4 เดือนนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันท าการสุดท้ายของเดือนแรก
ภายหลังจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วนัที่บริษัทได้ออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
จะตรงกับระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 
3 ปี นบัแต่วนัท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 
(เดือนที)่ นบัจากวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใช้สิทธิได้ไม่เกิน (ร้อยละของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่

ได้รับการจดัสรร) 

4 ร้อยละ 5 

10 ร้อยละ 10 

16 ร้อยละ 25  

22 ร้อยละ 50 

28 ร้อยละ 75 

34 ร้อยละ 100 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่
หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

“วันท าการ” หมายถึง วนัท าการของบริษัท 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ 
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อย
กว่า 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ยกเว้นการแสดง
ความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
ในระหว่าง 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจดัสรร : จัดสรรโดยตรงให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามรายละเอียดที่
ปรากฏในข้อ 3. โดยไม่ผ่านผู้ รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่
ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 
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สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามญั 

: -ไม่มี-  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีไ้ป 
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
ในปี 2562 และปี 2563 ยงัไม่มี ผู้บริหาร และพนกังานแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 
1.5.2 กรณีมตีราสารหนี ้

ตราสารหนีป้ระเภทตั๋วแลกเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีภาระคงค้างจากการออกตัว๋แลกเงินของ  
บริษัทฯ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 1,240.00 มีรายละเอียดดงันี ้

ธนาคาร วันที่ออก วันที่ครบก าหนด ระยะเวลา (เดือน) มูลค่า (ล้านบาท) 
 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร 14-07-21 11-01-22 6  100.00  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 29-07-21 27-01-22 6  200.00  
 ธนาคารกสิกรไทย 09-08-21 07-02-22 6  30.00  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 10-08-21 08-02-22 6  200.00  
 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร  19-08-21 13-05-22 9  210.00  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 22-09-21 21-03-22 6  150.00  
 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร  11-10-21 11-04-22 4  200.00  
 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร 25-10-21 21-04-22 6  70.00  
ธนาคารกสิกรไทย 30-11-21 27-05-22 6  50.00  
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร 11-11-21 09-05-22 6  30.00  

 
ตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัฯ มีภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ คิดเป็น

มลูค่ารวมทัง้สิน้ 8,341.40 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้

รุ่นหุ้นกู้ วันที่ออก วันที่ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ มูลค่า (ล้านบาท) 

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

 ORI229A  12-09-19 12-09-22 4.10% 1,919.00 

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

 ORI233A  25-03-21 25-03-23 4.00% 1,128.70 

 ORI243A  25-03-21 25-03-24 4.50% 683.60 
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 ORI237A  16-07-21 16-07-23 3.95% 868.30 

 ORI247A  16-07-21 16-07-24 4.45% 1,431.70 

 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ น เ ว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่าย  
เงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษทัฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้
ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้
เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม 

ในปี 2564 บริษัทฯ มกีารจ่ายเงินปันผล ดงันี ้
1. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 มีมติอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล
จากก าไรสะสม และส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท 

2. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 มมีติเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิาร

จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และการด าเนินงานงวด 6 เดือนหลงัของปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท 

ข้อมลูการจา่ยเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปีของบริษัทฯ รายละเอยีดดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1. จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว (หุ้น)  2,452,862,453   2,452,862,453  2,452,861,730 
2. จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว รวมกบัจ านวนหุ้นเพิ่ม
จากการใช้สิทธิ ESOP (หุ้น) 

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

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.5400   0.4900  0.4950 
3.1  เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)  0.1200   0.1000  0.2050 
3.2  เงินปันผลส่วนท่ีเหลือ (บาท/หุ้น)  0.4200   0.3900  0.2900 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,327,904,500  1,201,902,312  1,213,389,336 
4.1  เงินปันผลระหว่างกาล (บาท) 294,342,270  245,285,955  502,059,666 
4.2  เงินปันผลส่วนท่ีเหลือ (บาท) 1,033,562,230   956,616,357 711,329,670 
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*หมายเหต ุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัช ี

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอ านาจอนมุตัิให้
จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ และไม่ขดัต่อข้อบงัคบัของบริษัท 
แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชมุคราวต่อไป 

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี  ้
คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เชน่ 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่าย
ช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่ อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

5. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรับปี งบการเงินเฉพาะกจิการ 3,307,579,958    2,677,872,617  3,024,955,212 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทยีบกบัก าไรสทุธิส าหรับปี 
งบการเงินเฉพาะกจิการ(ร้อยละ) 

 40.05   44.88  40.11 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายต่อต่อการด าเนินธุรกิจ ที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ที่รุนแรงกว่าที่คาดกนัไว้มาก บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้สภาวะความไม่
แน่นอนจ าเป็นต้องมีการบริหารจดัการที่ดีและการบริหารความเส่ียงขององค์กรที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงโอกาสและความเส่ีย งโดย
พิจารณาปัจจยัเส่ียงต่างๆ ทัง้ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงก าหนดวิธีจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก ากบัดแูลและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมี
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการบรรลวุิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการ
ด าเนินงานของบริษัท รวมถึงระบุมาตรการรองรับความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่สามารถยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถ
บริหารจดัการความเส่ียงไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลมุประเด็น
ความเส่ียงที่ส าคญัขององค์กร ตลอดจนมีระบบในการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเส่ียง พร้อมเฝ้า
ระวงัความเส่ียงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา เพื่อลดโอกาสที่จะท าให้เกิดความสญูเสียในกรณีที่ความเส่ียงเกิดขึน้ให้อยูใ่น
ระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ และ/หรือสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กบัองค์กร       

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้น าแนวทางการบริหารความเ ส่ียงตามมาตรฐานสากล (COSO Enterprise Risk Management 
Framework : COSO ERM Framework) มาประยุกต์ ใ ช้ ร่ วมกับแนวทางความยั่ งยื น  (Environmental, Social and 
Governance: ESG) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาประเด็นความเส่ียงและบริหารความเส่ียง เพื่อให้
กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงพฒันาการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร  คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง ดงันี ้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

1) ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนกังานทุกระดับที่ต้องตระหนกัถึงความเส่ียงที่มีใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในด้านต่างๆ  ให้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2) ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบตัิสากล เพื่อให้เกิดการบริหาร
จดัการความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ
พฒันาและมีการปฏิบตัิงานด้านการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรในทิศทางเดียวกันโดยน าระบบการบริหาร
ความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจการวางแผนกลยทุธ์ แผนงานและการด าเนินงานของบริษัทและบริษทั
ย่อย รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้เพื่อสร้างความ
เป็นเลิศในการปฏิบตัิงานและสร้างความเชื่อมัน่ของผู้ เก่ียวข้อง 

3) มีการก าหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อหลีกเล่ียง
ความเสียหายหรือความสญูเสียที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่าง
สม ่าเสมอ 
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4) ส่งเสริมและพฒันาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั
และบริษัทย่อย และสนบัสนนุให้บคุลากรทกุระดบัสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมลูข่าวสารการบริหารความเส่ียงอยา่ง
ทัว่ถึงตลอดจนการจดัระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการจดัท าคู่มือกรอบบริหารความเส่ียงเพื่อก าหนดรายละเอียดขัน้ตอนการบริหารความเส่ียง  

หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง  ประเภทความเส่ียงและเกณฑ์ประเมินระดบัความเส่ียง ทัง้นีเ้พื่อให้
ทุกหน่วยงานมีแนวทางในการบริหารความเส่ียงอย่างชดัเจน และบริษัทฯ ได้เปิดเผยคู่มือกรอบบริหารความเส่ียงไว้
บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

กรอบการด าเนินงาน 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทผ่านทาง คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (Risk Management Committee) ซึง่จะก ากบัดแูลให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 
และการให้ความสนับสนุนในเชิงนโยบายเพื่อให้การจัดการความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดการ
ตระหนกัถึงความเส่ียงในการด าเนินการกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ โดยครอบคลมุการด าเนินธุรกิจปัจจุบนัและการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดล้อม ในแนวทางของการพฒันาอย่างยัง่ยืน  คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงได้ติดตามผลการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องโดยมีการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัซึง่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้สนบัสนนุให้มีการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงให้กบั
พนักงานทุกระดับเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทัง้องค์กร  ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบไปด้วย 
กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ประธานอ านวยการ/กรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงู  เพื่อประสิทธิภาพ
สงูสดุในการบริหารจดัการความเส่ียง บริษัทฯ ผนวกการบริหารความเส่ียงเข้ากบัแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่
ให้ความส าคญักบัการสร้างคณุค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความเส่ียงแต่ละ
ประเด็นให้ครอบคลุมทัง้เชิงบวกและเชิงลบ กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เร่ิมจากการก าหนด
วตัถปุระสงค์ตามแผนการด าเนินธุรกิจและแยกย่อยกระจายไปสู่ระดบัหน่วยธุรกิจ ฝ่าย แผนกและหน่วย โดยการระบุ
ความเส่ียง และก าหนดผู้ รับผิดชอบความเส่ียง (Risk Owners) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในกิจกรรม
นัน้ๆ ระบุความเส่ียงและประเมินโอกาสจะเกิดและผลกระทบจากความเส่ียงนัน้ๆ พร้อมทัง้จัดเตรียมแผนงาน/
แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ ขัน้ตอนการบริหารความเส่ียงยังรวมถึงการรายงานให้
ผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้าได้รับทราบและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งผลการผนวกการบริหารความเส่ียง
เข้ากับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถส่งเสริมกลยุทธ์การด าเนินการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  จากการ
ด าเนินการดงักล่าวท าให้บริษัทได้รับได้รับคะแนนประเมิน CG 5 ดาว หรือ “ระดบัดีเลิศ” 

กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
 เพื่อใหก้ระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นไปอบ่างมรีะบบ บรษิทัจงึไดน้ าแนวทางตามมาตรฐานสากล 

COSO-ERM (The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission - Enterprise Risk 
Management) และแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอนดงันี้ 
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1) ก าหนดวตัถปุระสงค ์  
2) ก าหนดเกณฑป์ระเมนิตวามเสีย่งและ 

ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้                
3) การระบุความเสีย่ง 
4) การประเมนิความเสีย่ง 
5) ก าหนดมาตรการจดัการความเสีย่ง 
6) ติดตามและรายงานผลการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
1).ก าหนดวัตถุประสงค์ : เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร/สายธุรกิจที่สอดคล้อง/เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับ วิสยัทศัน์ พนัธกิจขององค์กร นโยบายและเป้าหมายหลกั รวมถึงการก าหนดแผนบริหารความเส่ียงจะต้อง
สอดคล้องและสนบัสนนุกบัวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
 2).ก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : เป็นการก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ความเส่ียงทางด้านโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง (Impact) เพื่อจดั
ระดับความส าคญัของความเส่ียง โดยใช้ Risk Map รวมทัง้ก าหนดระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได้ และตัวชีว้ดัความ
เส่ียง (Key Risk Indicators/Trigger Point : KRIs) 

          

 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
บริหารความ

เส่ียง 

 

ก าหนด
วัตถุประสงค์

ก าหนดเกณฑ์
ประเมินความ

เส่ียง

ระบุความเสียง
(ปัจจัยภายใน

,ภายนอก)
วิเคราะห์และ
ประเมิน
ความเส่ียง

จัดการความ
เส่ียง

ติดตามผล
และรายงาน
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ระดับคะแนน ความส าคัญ(ความรุนแรง)ของความเสี่ยง สัญลักษณ์ 
16-20 ระดบัความรุนแรง/ความส าคญัสงูมาก ต้องได้รับการ

บริหารจดัการทนัที 
A 

10-15 ระดบัความรุนแรง/ความส าคญัคอ่นข้างสงู ต้อง
บริหารจดัการเร่งด่วน 

B 

4-9 ระดบัความรุนแรง/ความส าคญัปานกลาง ต้องติดตาม
เฝา้ระวงัสม ่าเสมอ 

C 

ต ่ากว่า 3 คะแนน ระดบัความรุนแรงต ่า/ความส าคญัน้อย เป็นความ
เส่ียงในระดบัท่ีบริษัทยอมรับได้ 

D 

การจดัล าดบัความส าคญั(ระดบัความรุนแรง)ของความเส่ียง และแนวทางจดัการความเส่ียง 
 

3).ระบุความเสี่ยง : เป็นการค้นหา และระบุสาเหตุหรือปัจจยัความเส่ียง โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายใน
และภายนอก โดยพิจารณาทัง้ในมิติ เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อมและการก ากบัดแูลที่ดี  ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ขององค์กร  

 
 
 
 
4).ประเมินความเสี่ยง : เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัจจยัเส่ียงที่ระบุ (ในขัน้ตอนที่ 3 ระบุความ

เส่ียง) เพื่อน ามาประเมินความเส่ียงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5).ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง : เป็นการก าหนดวิธีการในการจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้

ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การยกเลิกกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเส่ียงสงูมากและบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการได้ การซือ้

ประกนัความเส่ียง การใช้บริการจากบคุคลที่สาม (Outsource) เป็นต้น 

6).ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ ฝ่ายจดัการผู้ รับผิดชอบความเส่ียง (Risk 

Owners) ต้องติดตามและด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับคะแนนไม่เกิน 15 

คะแนน) โดยต้องรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจ าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

(E= 

Environment)

ผลกระทบด้าน
สังคม(S=Social)

ESG Risks
ผลกระทบด้านการ

ก ากบัดแูล
(G=Governance)

Economic 

Economic 

Economic 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ทิศทางกลยทุธ์ของบริษัทฯ และก ากบัดแูล
ให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารให้ความส าคญัต่อ
การบริหารความเส่ียง และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี การก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง รวมทัง้นโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล ข้อก าหนด และกฎหมายที่
เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบบริหารความเส่ียง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ติดตามผลการบริหารความ
เส่ียง สนบัสนุนให้มีการเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงให้กับพนกังานทุกระดบัและให้มี
ผลในทางปฏิบัติทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้ให้ความเห็น/ข้อแนะน า/ให้ค าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานอ านวยการและผู้บริหาร : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ
บริหารความเส่ียงตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และก าหนดให้มีการ
จดัท าและติดตามแผนบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรให้ครอบคลมุความเส่ียงที่ส าคญั ทัง้ทางด้านการด าเนินธุรกิจ
และความเส่ียงด้านความยั่งยืน (ESG Risks)  ก าหนดและมอบหมายผู้ รับผิดชอบความเส่ียง (Risk Owners)  
พิจารณาและก าหนดระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได้ เพื่อน าเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัท ส่ือสารและพฒันา
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วัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักรู้ถึงความเส่ียง รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เช่น 
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับระเบียบปฏิบตัิและ
ข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owners) : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง  ก าหนด
มาตรการ/กิจกรรมที่ใช้ในการจดัการความเส่ียง วิเคราะห์ Cost – Benefit ของแต่ละทางเลือก ติดตามผลการประเมนิ
ความเส่ียง และน าเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ให้ค าแนะน า ปรึกษา และจดัอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง ติดตาม และ
ส่ือสารแนวโน้มในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และ ประเด็นความเส่ียงด้าน ESG ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินธุรกิจทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมทัง้ประสานงาน และติดตามผลการบริหารความเส่ียง
จาก Risk Owners และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อจดัท ารายงานความเส่ียงเสนอฝ่ายจดัการ และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทัง้สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานกระบวนการปฏิบตัิงานว่า
เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯก าหนด/แนวปฏิบัติที่ดี กฎระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน/การจดัการความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะสม และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ประเภทความเสี่ยง 

   บริษัทฯ ได้จ าแนกประเภทของความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดงันี ้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) :  เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการก าหนดกลยทุธ์ แผน 
ด าเนินงานและน าไปปฏิบตัิไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถปฏิบตัิได้จริง  หรือการขาดแคลนทรัพยากร
ส าคญัในการขบัเคล่ือนแผนกลยทุธ์ให้ส าเร็จ เป็นต้น 

2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) : เป็นความเส่ียงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบตัิงาน   
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของธุรกิจ ท าให้ไม่สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ (Financial Risk) : เป็นความเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัการเงิน เช่น ความผนั  
ผวนของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงที่เกิดขึน้จาก Counterparty เป็น 
ต้น 

4) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) : เป็น
ความเส่ียงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับหรือมาตรฐานที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน และความเส่ียงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีการ
ปฏิบตัิงานท่ีองค์กรก าหนดขึน้ 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อที่ 2 หน้าที่ 125 

5) ความเสี่ ยงทางด้านเทคโนโลยี  (Technology Risks) : เป็นความเส่ียงที่ เ ก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสังคมออนไลน์ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิตลั 
(Digital Transformation) ซึง่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ความเส่ียงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศนีใ้ห้หมายความรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรใช้ในการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่ส าคญัซึง่ไม่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจด้วย 

6) ความเสี่ยงทางด้านการทุจริตคอร์รัปชัน : เป็นความเส่ียงที่เกิดจากกระท าใด ๆ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้  หรือรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ส่ิงของ การช่วยเหลือ
ทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกศุล ค่าบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น โดยการเสนอให้ สญัญาว่าจะ
ให้ ให้ค ามัน่ เรียกร้อง ให้หรือรับซึ่งเงิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ เอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบคุคลดงักล่าวกระท า
หรือยกเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบ  

  เพื่อให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้
อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้มีการทบทวนและระบคุวามเส่ียงที่ส าคญัระดบัองค์กรเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ หรือ
เมื่อเกิดเหตกุารณ์หรือมีการเปล่ียนแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ   

2.2  ปัจจัยเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททัง้ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึน้ใหม่ 

• ความเสี่ยงจากสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และภาวะตลาดชะลอตัว 
ปี 2564 นบัเป็นปีที่มีความท้าทายส าหรับภาคเศรษฐกิจและธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การกลบัมาแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่นบัตัง้แต่ปลายปี 2563 และ
การระบาดของไวรัสสายพนัธุ์เดลตาที่แพร่ขยายเป็นวงกว้างในไทยช่วงไตรมาสสามของปี 2564 ส่งผลให้หลายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจถูกจ ากัดภายใต้มาตรการควบคมุการระบาดที่เข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน ท าให้เกิดภาวะชะงกังนัในสายการผลิต
ในบางภาคอตุสาหกรรมและภาคก่อสร้าง ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีการฉีดวคัซีนมีความคืบหน้าเพิ่มขึน้อย่างมาก 
การระบาดในประเทศคล่ีคลายลง มีการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคมุที่เข้มงวด แต่การระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ใหมโ่อมคิ
รอนในช่วงปลายปีกลับมาสร้างความกังวลต่อทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกครัง้ ก าลังซือ้ในประเทศที่ลดลงเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจหดตัว รายได้ของผู้บริโภคที่ไม่มั่นคง การตัดสินใจใช้จ่ายที่ระมัดระวังมากขึน้ รวมทัง้การลดลงของความ
ต้องการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติที่หายไปจากมาตรการล็อคดาวน์ (Lock down) ของประเทศต่างๆ รวมทัง้ประเทศ
ไทย ส่งผลกระทบให้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศยัมีการแข่งขนัสงู    
 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อสถานการณ์ดังกล่าว จากสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้อย่าง
รวดเร็วและไม่มีใครคาดคิดในปี 2563 บริษัทได้เรียนรู้และปรับตวัอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับรูปแบบการด าเนินงานให้เข้ากับ
สถานการณ์ด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก แพลทฟอร์มออนไลน์ การขับเคล่ือนทัง้การขายการโอน การดูแลผู้บริโภคและ
พนกังาน เน้นการรักษามาตรฐานและปรับตวัอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างทีม Everyone Can Sell ให้พนกังานทุกคนมีส่วน
ร่วมกับการขายเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า ในปี 2564 บริษัทได้น าประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับตลอดปี 2563 มา
พฒันาในทกุด้านภายใต้แนวคิด “ORIGIN NEXT LEVEL” สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สามารถดแูลผู้บริโภคได้อย่างครบ
วงจรในทกุช่วงเวลาของชีวิต  
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ส าหรับแนวคิด ORIGIN NEXT LEVEL ประกอบด้วย 2 แกนหลกั ได้แก่ 

1) Next Level of Business Expansion ขยายธุรกิจทัง้เชิงกว้างและเชิงลึกด้วยท าเลใหม่ (New Location) แบรนด์ใหม่ 
(New Brand) กลุ่มธุรกิจใหม่ (New Business) ความร่วมมือใหม่ (New Collaboration) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายใหม่ (New Target Segmentation) โดยกลุ่มโครงการที่อยู่อาศัยมีการเปิดโครงการใหม่ 20 
โครงการ มลูค่าโครงการรวม 20,000 ล้านบาท 

2) Next Level of Living Solutions สร้างสรรค์ทัง้ฟังก์ชั่นใหม่ (New Function) และบริการใหม่ (New Services) ในบ้าน
จัดสรรและคอนโดมิเนียม เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนยุค Now Normal ไปจนถึง Next Normal 

 
จากการท่ีบริษัทมีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพฒันาที่อยู่อาศยัเพื่อการขาย (Residential Development 
Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้านจดัสรร เช่น แบรนด์ พาร์ค ออริจิน้ (PARK ORIGIN) ดิ ออริจิน้ (The Origin) ไนท์
บริดจ์ (KnightsBridge), นอตติง้ ฮิลล์ (Notting Hill), เคนซิงตัน (Kensington) และ บริทาเนีย (BRITANIA) 2.ธุรกิจที่สร้าง
รายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income Business) ภายใต้บริษัท วัน ออริจิน้ จ ากัด เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ อาคาร
ส านกังาน 3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจตวัแทนซือ้ ขาย เช่า อสงัหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ และยงัมีวิสยัทศัน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการ
อสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ในปี 2564  

 จากวิสัยทัศน์การด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ORIGIN NEXT LEVEL บริษัทได้สานต่อการด าเนินธุรกิจด้าน 
Business Expansion ขยายความร่วมมือใหม่ (New Collaboration) ในกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ า (Recurring Income) 
ภายใต้ บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั ด้วยการร่วมทนุ Joint Venture กบั บริษัท โตคิว แลนด์ เอเชีย จ ากดั ในเครือโตคิว แลนด์ คอร์
เปอเรชัน่ หน่ึงในผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของประเทศญ่ีปุ่ น ในสดัส่วนการลงทนุ 51:49 เพื่อพฒันา โครงการมิกซ์ยสูภาย
ใต้ชื่อวนั พญาไท (One Phayathai) มลูค่า REIT กว่า 3,600 ล้านบาท  โตคิว แลนด์ เอเชีย ถือเป็นพนัธมิตรยกัษ์ใหญ่ที่มีความ
แข็งแกร่งทัง้ด้านเงินทุน โนว์ฮาว ตลอดจนประสบการณ์อนัยาวนานในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์หลากหลายประเภททัง้ใน
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ญ่ีปุ่ นและในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และมีวิสยัทศัน์ที่สอดคล้องออริจิน้ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร เพื่อสร้างระบบ 
Eco System แห่งการใช้ชีวติที่ดีที่สดุเพื่อผู้บริโภค ความร่วมมือในครัง้นีท้ าให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างกนั ทัง้ด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นบันไดก้าวส าคญัของทัง้ 2 บริษัทในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
แบบ Next Level ให้แก่ผู้บริโภค  โครงการ วนั พญาไท เป็นโครงการมิกซ์ยสู (Mixed-use) สงู 31 ชัน้ 1 อาคาร บนพืน้ท่ี 1-3-0 
ไร่ ตัง้อยู่ในท าเลใจกลางเมืองติดกับโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวร่ี พาร์ค ออริจิน้ พญาไท (Park Origin Phayathai) 
พฒันาขึน้ภายใต้แนวคิด ‘’ONE STEP JOURNEY’’ เป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตภายในโครงการ อีกทัง้
เป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่จะมีแบรนด์โรงแรมระดบัโลก 2 แบรนด์ภายใต้เครือ IHG Hotels & Resorts ภายในอาคาร
เดียวกัน แบรนด์แรกคือ Hotel Indigo ซึ่งเป็นโรงแรมบูติค (Boutique Hotels) ที่มีห้องพกั 210 ห้อง และแบรนด์ Holiday Inn 
Express ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นท่ีรู้จกัเป็นอย่างดี ซึ่งมีห้องพกั 202 ห้อง  โครงการวนั พญาไท ได้ออกแบบ
ภายใต้การค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและชมุชนรอบโครงการ โดยมีการออกแบบส่วนพืน้ที่สีเขียวด้านหน้าโครงการอย่างเหมาะสม 
และมีการเพิ่ม green façade ของโครงการในแนวตัง้ ซึ่งท าให้ลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร รวมถึงมีการ
ออกแบบพืน้ที่ช่องเปิดของอาคารให้มีขนาดเพียงพอให้แสงธรรมชาติเข้าสู่ตวัอาคาร ซึ่งช่วยลดความร้อนที่เกินความจ าเป็น
และยงัช่วยประหยดัการใช้พลงังานภายในอาคาร มีการค านึงถึงการลดมลพิษของพืน้ท่ีจอดรถของโครงการ โดยการออกแบบที่
จอดรถอตัโนมตัิในส่วนพืน้ท่ีเหนือพืน้ดิน และโครงการมีการใช้วสัดกุอ่สร้างที่ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และ
เป็นวสัดทุี่มีค่าสะท้อนแสงน้อย เพื่อเป็นมิตรกบัชมุชนรอบโครงการ  โครงการนีจ้ึงสามารถมอบประสบการณ์โรงแรมที่แตกต่าง
ให้กบัทัง้นกัเดินทางที่มาเพื่อการท่องเที่ยวและนกัเดินทางที่เดินทางมาเพื่อติดต่อธุรกิจในย่านใจกลางเมือง นอกจากนี ้ภายใน
อาคารยงัประกอบด้วย พืน้ที่เชิงพาณิชย์ส าหรับร้านค้าและอาคารส านกังาน 2 ,200 ตารางเมตร พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก
ครบครัน รวมพืน้ที่ใช้สอยกว่า 26,880 ตารางเมตร เพียง 200 เมตรจากรถไฟฟ้า 2 สาย ได้แก่ BTS สายสีเขียวและแอร์พอร์ต 
เรลลิงก์ สถานีพญาไท สามารถเดินทางไปยงัสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ และสนามบินนานาชาติดอนเมือง  วางแผนเร่ิม
ก่อสร้างไตรมาส 3/2564 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566 ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ COVID-19 น่าจะ
คลี่คลายลงแล้ว  

  นอกจากนีใ้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้แสวงหาโอกาสส าหรับธุรกิจใหม่ที่มีศกัยภาพเติบโตได้ในอนาคตและเป็นธุรกิจที่
สร้างรายได้ประจ า (Recurring Income) อีก 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มธุรกิจบริการสขุภาพ (Healthcare) อาทิ กลุ่มธุรกิจเสริมความงาม กลุ่มศนูย์บริการสขุภาพ กลุ่มแพลทฟอร์ม
ให้บริการสขุภาพออนไลน์และเทคโนโลยีด้านสขุภาพ 

2) กลุ่มธุรกิจศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic Center) ด าเนินกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ 
ภายใต้การร่วมทนุกบับริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ JWD  

3) กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Company หรือ AMC) น ารากฐานองค์ความรู้และความพร้อม
ในเครือบริษัท มาต่อยอดสู่การด าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์อย่างครบวงจรทัง้การบริหารทรัพย์สินรอการขาย 
(NPA) และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ที่มีโอกาสเพิ่มขึน้จากสถานการณ์ COVID-19 โดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลผู้บริโภค การคัดกรองทรัพย์ การพัฒนาโครงการ การรีโนเวท การขาย 
การตลาด มาเพิ่มมิติในการดแูลผู้บริโภคและมิติการเติบโตสู่อีกระดบัของเครือ  

 ทัง้นี ้นอกจากจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของรายได้ในอนาคตแล้วยงัเป็นการกระจายความเส่ียงจากการพึงพิง
รายได้จากธุรกิจหลกัเพียงธุรกิจเดียว   
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 ถึงแม้ปี 2564 จะเป็นปีแห่งความยากล าบาก มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึง่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ของประเทศ แต่กลุ่มบริษัทฯ ก็ยงัคงรักษาระดบัของกิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิและระดบัความสามารถในการท าก าไรได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดย ภาพรวมยอดขาย (Presales) โครงการท่ีอยู่อาศยัในปี 2564 เป็นเงิน 30,250 ล้านบาท ซึง่สงูกว่าเป้าหมายทัง้ปีที่
วางไว้ที่ 29,000 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี  2563 คิดเป็นร้อยละ17  ซึ่งเป็น New High ใหม่ของบริษัท โดย
แบ่งเป็นยอดขายจากกลุ่มบ้านจดัสรร ร้อยละ 28 และกลุ่มคอนโดมิเนียม ร้อยละ 72 หากแบ่งตามสถานะโครงการ มีสดัส่วน
ยอดขายจากโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) ร้อยละ 65 และกลุ่มโครงการที่เพิ่งเปิดขายหรืออยู่ระหว่างด า เนินการ
ก่อสร้าง (Ongoing) ร้อยละ 35 

• ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องและการจัดหาแหล่งเงนิทุน 

บริษัทฯ มีแผนขยายตวัในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในธุรกิจที่อยู่อาศยั ประเภทอาคารชุด ที่เป็นธุรกิจ
หลกัในปัจจุบนั และในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจบ้านจดัสรร ธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และพืน้ที่
ค้าปลีก ธุรกิจบริการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่สม ่าเสมอระยะยาวและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มลกูค้า รวมทัง้มีการขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจใหม่ที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจ
คลงัสินค้า ขนส่ง สขุภาพ ประกนัภยั พลงังาน การเงิน ร้านอาหาร กญัชง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและกระจายความเส่ียงท า
ให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ยืน ซึง่การด าเนินการต่างๆดงักล่าวจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุจ านวนมาก  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบั
การปรับตวัทางธุรกิจและการป้องกันความเส่ียงด้านสภาพคล่องและการจดัหาแหล่งเงินทุนที่อาจจะเกิดขึน้ควบคู่กันไปด้วย 
บริษัทฯ ได้มีการจดัท าประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมไปถึงการควบคุม  และ 
Monitor เงื่อนไขทางการเงินต่างๆ อย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสถาบนัการเงิน หุ้นกู้  เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
ลดความเส่ียงและสามารถบริหารจดัการได้ทนัในแต่ละสถานการณ์  

เพื่อป้องกนัความเส่ียงเร่ืองนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแผนงานทางด้านการเงิน ดงันี ้

1) ใช้นโยบายทางการเงินอย่างระมดัระวงัภายใต้งบประมาณที่ก าหนด 

2) บริหารการเงินอยา่งมีวินยั ดงันี ้

- รักษาอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ให้ไม่  

 เกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบนัการเงินก าหนด และ ไม่เกินกวา่ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้  

-     สร้างความมัน่คงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการ  

3) ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ในการระดมทนุท่ีเหมาะสม เช่น การระดมทนุผ่านตลาดทนุ 

 หรือตลาดเงิน ที่มีโอกาสได้ต้นทนุเงินทนุท่ีต ่าลง ในปี 2564 ได้เตรียมความพร้อมให้กบับริษัทย่อยที่มีแผนจะเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) อาทิ บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน)  

4) ใช้การร่วมทนุเป็นกลไกในการขยายการลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ในโครงการท่ีพิจารณาว่ามี 

ความเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ที่ผ่านมาบริษัทจะมีการร่วมทุนได้เฉล่ีย 2-6 

ครัง้ต่อปี ซึ่งประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีโดยตลอด ณ.สิน้ปี 2564 มีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุนแล้ว 

16 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 4.4 หมื่นล้านบาท และโรงแรม 4 แห่ง มลูค่าโครงการรวม 1.28 หมื่นล้านบาท โดย

บริษัทได้ร่วมทุนกับพันธมิตรทัง้ในและต่างประเทศ อาทิ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ,บริษัท โนมูระ เรียล
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เอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด(ประเทศญ่ีปุ่ น), บริษัทเอสคอน เจแปน จ ากัด (ประเทศญ่ีปุ่ น), บริษัท Ci:z 

Investment Limited Liability Partnership (บริษัทญ่ีปุ่ น),บริษัท โตคิว แลนด์ เอเชีย จ ากัด (ประเทศญ่ีปุ่ น) และ

บริษัท จีเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศเกาหลี)  รวมทัง้ร่วมทนุในธุรกิจใหม่ที่ 

ออริจิน้ยงัไม่มคีวามเชี่ยวชาญ  อาทิ ธุรกิจ Logistic ร่วมทนุกบั JWD, ธุรกิจการแพทย์ ร่วมทนุกบั KIN และ Thai 
Leaf, ธุรกิจพลงังาน ร่วมทนุกบั GUNKUL เป็นต้น 

5) ควบคุม ติดตาม และวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินอย่างใกล้ชิด โดยจัดท าประมาณการกระแสเงินสด        
วิเคราะห์แหล่งที่มา และใช้ไป เพื่อวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมในทกุๆ ด้าน 

6) ก าหนดวงเงินสดส ารองเพื่อใช้เป็นทนุหมนุเวียนกรณีเกิดสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
จากการด าเนินมาตรการดงักล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาในเร่ืองสภาพคล่อง โดยยงัคงรักษาผลการ
ด าเนินงาน และฐานะการเงินให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

 

• ความเสี่ยงด้านที่เกิดจากมาตรการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงนิ 

           รายได้หลกัของบริษัทมาจากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซึง่ก าลงัซือ้ของลกูค้าส่วนนีอ้าจถกูกระทบอย่างมาก
จากมาตรการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศยัของสถาบนัการเงิน  อตัราดอกเบีย้ และอตัราส่วนสินเชื่อต่อรายได้ที่มี
แนวโน้มสงูขึน้ ตัง้แต่ปี 2562เป็นต้นมา ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศยัของไทยก าลงัเผชิญความท้าทายหลายประการ 
โดยเฉพาะมาตรการก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือการก าหนดระดับ Loan-to-Value (LTV) ที่เข้มงวดมากขึน้ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึง่ได้มีผลบงัคบัใช้ในเดือนเมษายน 2562 เป็นต้นมา 

  ส าหรับในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความมัน่คงทางรายได้ของผู้บริโภคโดยรวมท าให้สถาบนั
ทางการเงินมีความกังวลต่อการเกิดหนีส้ญู จึงได้ออกมาตรการต่างๆที่เข้มงวดในการให้สินเชื่อ  รวมทัง้ก่อให้เกิดข้อกังวลต่อ
แนวโน้มของเศรษฐกิจของก าลังซือ้ของผู้บริโภค ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว กระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย เนื่องจาก ความสามารถในการซือ้ที่ลดลงของกลุ่มลกูค้าที่มีความต้องการซือ้ที่อยู่ อาศยั  ถึงแม้ว่าใน
ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศผ่อนเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เก่ียวเนื่องกับ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) โดยปรับเพดานสัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเป็น 100% ชั่วคราวจนถึงสิน้ปี 
2565 ซึง่การผ่อนปรนมาตรการ LTV ในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการซือ้ที่อยู่อาศยัของผู้บริโภค และช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการท าการตลาดกระตุ้นยอดขาย แต่การซือ้ที่อยู่อาศยัยงัต้องขึน้อยู่กับองค์ประกอบส าคญัคือ
ความเชื่อมัน่ต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิ และความพร้อมของผู้ซือ้ หากมีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้ การผ่อนปรนเกณฑ์มาตรการ LTV 
ในครัง้นีค้าดว่าจะช่วยหนนุให้ตลาดที่อยู่อาศยัทยอยปรับตวัดีขึน้  

 อย่างไรตาม บริษัทยงัต้องติดตามประเมินความพร้อมในการก่อหนีก้้อนใหม่หรือรีไฟแนนซ์หนีเ้ดิม (Refinance)  และ
ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนีท้ี่อาจเผชิญปัญหาหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้หลงัโควิด-19 รวมถึงสถานการณ์รายได้และการจ้าง
งานที่อาจยงัไม่กลบัมาสู่ภาวะปกติอย่างเต็มที่ ซึ่งในท้ายที่สดุอาจท าให้เป็นปัญหาในการอนุมตัิสินเชื่อส าหรับลกูค้าแต่ละราย 
เพื่อจดัการความเส่ียงในเร่ืองนี ้บริษัทฯได้ด าเนินมาตรการดงันี ้
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1) ปรับแผนการพฒันาโครงการโดยมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าที่เป็น Real Demand ซึง่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการท่ีอยู่อาศยั
เป็นหลกั และเน้นท าเลที่อยู่อาศยัที่ยงัมีความต้องการสงู  

2) พฒันาผลิตภณัฑ์โครงการที่อยู่อาศยัให้ครอบคลมุทุก Segment ของทัง้ที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม และ 
บ้านจดัสรร เพื่อรองรับความต้องการได้ครอบคลมุทุกกลุ่มเน้นการออกแบบที่ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบ New 
Normal  

3) จัดให้มีทีมงานช่วยให้ค าปรึกษาแนะน าเร่ืองการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศยักับลูกค้าอย่างใกล้ชิด  รวมถึงแนะน า
สินค้าให้ตรงกับความสามารถและก าลังซือ้ของลูกค้าแต่ละราย เพ่ือสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้ตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว้ 

4) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยทุธให้เหมาะสม 

 ขณะที่สภาพแวดล้อมของตลาดที่อยู่อาศยัและทิศทางการปล่อยสินเชื่อของสถาบนัการเงินยงัเต็มไปด้วยหลายปัจจยั
ที่ท้าทาย ทัง้ทางด้านการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจไทย สถานการณ์โควิด ภาวะเงินเฟ้อ ภาวการณ์จ้างงานและก าลังซือ้ใน
ประเทศ ในขณะเดียวกัน แม้ว่าบริษัทได้จะมีมาตรการท่ีจะลดความเส่ียงตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ตาม บริษัทตระหนกัดี
ว่าอตัราการเติบโตของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ขึน้อยู่กับปัจจยัทางด้านทางด้านเศรษฐกิจ และการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ของสถาบนัการเงินเป็นหลกั ซึง่เป็นปัจจยัเส่ียงที่บริษัทไม่สามารถควบคมุได้ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยืน บริษัท
จึงได้มีการกระจายความเส่ียง ดงันี ้

1) กระจายการลงทุนไปธุรกิจอื่นที่ล้วนอยู่ใน Mega Trend โดยร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจใหม่ ดังนี ้(1) ธุรกิจ 
Logistic จับมือกับ JWD (2) ธุรกิจ Healthcare จับมือกับ KIN และ THAI LEAF  (3) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
(AMC) (4) ธุรกิจพลงังาน ร่วมกับ GUNKUL (5) ธุรกิจนายหน้าประกัน เมื่อรวมธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เป็นแกน
หลกั และยงัอาจมีธุรกิจอื่นเพิ่มขึน้ในอนาคต 

2) แยกกนัเติบโตแบบคู่ขนาน (Growing in the separated timeline) โดยจะมีบริษัทย่อยที่มีแผนจะเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)  อาทิ บริษัท บริทาเนีย จ ากดัซึง่เป็นธุรกิจที่อยู่อาศยัแนวราบที่เติบโต
อย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ความต้องการท่ีอยู่อาศยัในยคุNew Normal  และกลุ่มบริษัทอื่นๆเพิ่มเติม  

3)  เชื่อมโยงระบบนิเวศ (Connecting the ecosystem) โดยดึงธุรกิจต่างๆ เข้ามาดูแลผู้บริโภคร่วมกันเป็นระบบ
นิเวศของการอยู่อาศยัที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทกุช่วงวยั ทกุเจเนอเรชัน่ และทกุจงัหวะการใช้ชีวิต 
 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมายและกฎระเบียบซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบ อาจจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทัง้แนวราบและแนวสูงของกลุ่มบริษัทฯ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง
ข้อก าหนดการจดัสรรท่ีดินตาม พ.ร.บ. อาคารชดุ และ พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร (ได้แก่ การก าหนดเนือ้ที่ท่ีดิน / การก าหนดความ
กว้างของเขตทางเดินและเขตถนน / การก าหนดพืน้ท่ีส่วนกลาง / การส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินส่วนกลางทัง้หมด
ให้แก่นิติบคุคลโครงการ / การก าหนดระเบียบชมุชน / การประเมินและจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม / การประเมินและ
จดัท ารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสงู) รวมถึงการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (Zoning) กฎหมายผงัเมือง การวางผงัจราจรและโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง โครงการทางด่วนพิเศษ เป็นต้น 
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เพื่อลดความเส่ียงจากการปรับเปล่ียนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ท าการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการปรับเปล่ียนแผนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ดงักล่าว 
ควบคู่ไปกบัการศกึษาภาวะตลาดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาโครงการท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัอย่างรอบคอบ  

ในปี 2564 ประเทศไทยมีกฎหมายที่ส าคัญที่มีผลบังคับใช้ คือพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย
กฎหมายฉบบันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันความเสียหายจากการถูก
ละเมิด ดงันัน้จึงมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการเก็บ รวมรวม ใช้และการเปิดเผยข้อมลูส่วน
บุคคล พร้อมทัง้มีการก าหนดบทลงโทษทัง้ความรับผิดทางอาญา ทางแพ่งและทางกฎหมายปกครอง  เนื่องจากพ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเร่ืองใหม่และต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการตีความบทบัญญัติตาม
กฎหมาย ท าให้กฎหมายฉบบันีม้ีผลกระทบต่อทุกองค์กรในวงกว้าง และก่อให้เกิดความตื่นตัวในการก าหนดมาตรการและ
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2564 แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 และความไม่พร้อมบางประการของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
ท าให้มีการเลื่อนการบงัคบัใช้ตอ่ไปอีก 1ปีโดยคาดว่าจะบงัคบัใช้เต็มรูปแบบในปี 2565   เพื่อเตรียมความพร้อมในการบงัคบัใช้
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล บริษัทได้ด าเนินการดงันี ้

1) ประกาศนโยบายและก าหนดมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการรวบรวม ใช้ เก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคล โดยมี
การจดัจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล
มาให้ค าแนะน าในการจดัท าระบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคล 

2) จดัหาและติดตัง้Software “One Trust “ ซึ่งได้รับการยอมรับจากหลายองค์กรชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ
ว่าสามารถช่วยในการบริหารจัดการเก่ียวกับ Consent Management การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมุลส่วน
บุคคล รวมทัง้ช่วยในการบริหารจดัการข้อมลูการรับแจ้ง/การร้องขอกรณีพบเห็นการกระท าที่อาจเกิดการ
ละเมิด(Incident Management)  

3) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อให้มีการเก็บ รวมรวมข้อมลู
ส่วนบคุคลเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อลดความเส่ียงและภาระในการควบคมุดแูลรักษาความปลอดภยัชองข้อมลู
ส่วนบคุคล 

4) ส่ือสารสร้างความเข้าใจในเร่ืองพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลและมาตรการและขัน้ตอนที่ต้องปฏิบตัิ
ให้กบับคุลากรทกุคนในองค์กรท่ีเพือ่ให้เกิดความตระหนกัรู้และให้ความส าคญัในเร่ืองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณภาพงานก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการ 

 งานก่อสร้างและพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ส่วนส าคญัที่จะท าให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะพฒันาโครงการใหม่ต่อเนื่องตามแผนการขยายธุรกิจ 
ปัจจบุนั ในการพฒันาโครงการของบริษัทฯ จะใช้วิธีการว่าจ้างผู้ รับเหมาจากภายนอกในการด าเนินงานก่อสร้างทัง้โครงการ ซึง่
ท าให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนโครงการได้อย่างมีปะสิทธิภาพภายใต้งบประมาณต้นทุนโครงการที่ก าหนด แต่
อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจและสภาวะเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ ท าให้ราคาปัจจยัการผลิตที่จ าเป็น อาทิ เหล็ก วสัดุ
ก่อสร้าง เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้นทนุการก่อสร้างและพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทสงูขึน้ 
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ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาและก าลงัซือ้ของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศยัอย่างไม่สามารถหลีกเล่ียงได้  เพื่อจดัการความเส่ียงทางด้าน
ต้นทนุในการพฒันาโครงการบริษัทจึงได้ท าสญัญาก่อสร้างแบบ Turn Key กบัผู้ รับเหมาที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีคณุสมบตัิ
และความสามารถ ตามที่บริษัทก าหนด นอกจากนีไ้ด้ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัคณุสมบตัิและขัน้ตอนในการคดัเลือก ผู้ออกแบบ 
วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคมุงาน ตลอดจนบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างไว้อย่างชดัเจน เพื่อให้ กระบวนการคดัเลือกเป็นไปอย่าง
โปร่งใส รอบคอบรัดกมุ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผู้ เข้าร่วมพฒันาโครงการ ที่มีคณุสมบตัิและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ
และเชื่อถือได้ รวมทัง้ มีนโยบายชัดเจนในการสร้างพันธมิตรกับกลุ่มผู้ รับเหมาก่อสร้างและผู้ ผลิต เพื่อร่วมกันพัฒนางาน
ก่อสร้างให้ได้คุณภาพและในเวลาที่ก าหนด โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ท่ีได้มีการศึกษามาเป็นเคร่ืองมือ ในการ
พฒันากระบวนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้างที่เป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความเส่ียงจากความ
ล่าช้าในการส่งมอบงาน บรรลผุลส าเร็จได้คณุภาพงานตามมาตรฐานและต้นทนุท่ีต ่าที่สดุ  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเน้นกระบวนการประเมินคุณภาพงานก่อสร้าง (QC) ให้มีการด าเนินการอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยใช้ Outsource จากภายนอกเพื่อตรวจสอบงานในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามขัน้ตอนที่ถูกต้อง ตลอดจนการ
ทดสอบวัสดุก่อสร้าง โดยต้องผ่านกระบวนการทดสอบค่ามาตรฐานจากสถาบันที่รับรองได้ก่อนน ามาใช้ในการก่อสร้าง
โครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ และโครงการอสงัหาริมทรัพย์อื่นในกลุ่มบริษัท 

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการพัฒนาโครงการก่อสร้าง 

  ออริจิน้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  นอกเหนือจากการเน้นการท าก าไร แต่บริษัทยังค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อม สงัคม และ บรรษัทภิบาล ซึง่เป็นกลไกสร้างคณุค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน หนนุการเติบโตของ ผลประกอบการอย่าง
มัน่คงและช่วยลดความเส่ียงจากการด าเนินงานทัง้ในด้านภาพลกัษณ์และสร้างโอกาสให้สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับจาก 
ผู้บริโภค, สามารถลดต้นทุนจากการด าเนินงาน, สร้างความเชื่อมัน่ให้กบัพนัธมิตร เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขนัมากขึน้ ออริจิน้จึงมุ่งด าเนินธุรกิจตามหลกั ESG มาโดยตลอด ท าให้ได้รับการคดัเลือกจากตลาด
หลกัทรัพย์ให้ เป็น 1 ใน 146 บริษัทท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นหุ้นยัง่ยืนในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างในปี 2021 

  บริษัทตระหนกัดีว่าในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและรบกวนการอยู่
อาศยัของชุมชนรอบโครงการ บริษัทจึงให้ความส าคญัต่อการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การเกิดฝุ่ นละออง น า้ทิง้ 
เสียงดงั ที่อาจเกิดขึน้ในการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนี่ยมหรือ โครงการก่อสร้างที่อยู่
อาศยัแนวราบ โดยบริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อม ดงันี ้ 

การจัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัในโครงการก่อสร้าง 
 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการตดิตามตรวจสอบ 

คุณภาพอากาศ
(ปริมาณฝุ่ น บริเวณ
พืน้ท่ีโครงการ ไม่เกิน
ปริมาณที่กฎหมาย
ก าหนด) 

- ให้รถขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างล้างเศษดินโคลนออกจาก
ล้อรถ ก่อนออกจากพืน้ที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการ 
- - ฉีดพรมน า้บริเวณถนนทางเข้าโครงการและภายในพืน้ที่
ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ 

- ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ พืน้ที่ก่อสร้างต้องไม่
เ กิ น ระดับที่ ก าหนดใน เ ล่ม
ร า ย ง า น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ส่ิงแวดล้อม (EIA ) 
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 - เก็บกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบนพืน้ที่ถนนหนทาง เป็นประจ า
อย่างน้อยวันละ 2 รอบ ในช่วงก่อนเที่ยงและช่วงเย็นหลังเลิก
งาน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง และเพื่อความ
ปลอดภยัของผู้ใช้ทาง 

 

  เสียง - ตรวจสอบอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรกลอย่างสม ่าเสมอ 
- - ก าหนดให้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลากลางวัน คือ 

08.00-18.00 น. (หรือตามข้อก าหนดของ EIA แต่ละโครงการ) 
เพื่อหลีกเล่ียงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดงัในช่วงเวลาพกัผ่อน
ของชมุชนข้างเคียง 

- ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการ
เป็นผู้ ควบคุมการด าเนินการ
ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

- ให้หน่วยงานความปลอดภัย
สุ่มตรวจเช็คว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีบริษัทก าหนด 

 - ก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียน
และการติดตามแก้ไข 

การก าจัดขยะ 
(ขยะที่เกิดในโครงการ
ก่อสร้างและบ้านพัก
คนงาน) 

- จัดให้มีถังขยะขนาดใหญ่ ที่มีฝาปิดมิดชิด บริเวณอาคาร
ส านักงานควบคุมการก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักของคนงาน 
โดยผู้ รับเหมาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บขยะ 
    ส าหรับขยะสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ท่ีอยู่ในส่วน
ความรับผิดชอบของผู้ รับเหมาก่อสร้าง จะต้องน าออกจากพืน้ท่ี
ทัง้หมดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- - ควบคุมคนงานให้ทิง้ขยะมูลฝอยในถังขยะที่จัดเตรียมไว้
เท่านัน้ 

 

- ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการ

เป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ

ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

- ให้หน่วยงานความปลอดภัย

สุ่ มตรวจ เช็ คว่ า ไ ด้มี การ

ปฏิบตัิตามมาตรการท่ีบริษัท

ก าหนด 

  - ก า ห น ด ช่ อ ง ท า ง รั บ ข้ อ

ร้องเรียนและการติดตามแก้ไข 

การจั ดก า รจราจร
บริเวณรอบโครงการ 

- ก าหนดต าแหน่งขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์และพืน้ที่จอดรถที่
เหมาะสมไม่ให้รถบรรทุกของโครงการชะลอตวั หรือจอดสะสม
บนถนน รถบรรทกุทกุคนัต้องเข้าไปจอดรถพืน้ท่ีโครงการเท่านัน้ 
- เก็บกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบนพืน้ที่ถนนทางหลวง เป็น
ประจ าวนัละ 2 รอบ ในช่วงเวลาก่อนเที่ยงและช่วงเย็นหลงัเลิก
งาน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองและเพื่อความ
ปลอดภยัของผู้ใช้ถนน 
- ฉีดพรมน า้บริเวณถนนทางเข้าโครงการส่วนขยายอย่างน้อยวนั
ละ 2 ครัง้ เช้า-เย็น ยกเว้นในวันที่มีฝนตกเพื่อให้ผิวทางมี
ความชืน้ตลอดทัง้วนั เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- ก าหนดให้ผู้จดัการโครงการ

เป็นผู้ควบคมุการด าเนินการ

ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

- ให้หน่วยงานความปลอดภยั

สุ่มตรวจเช็ควา่ได้มีการปฏิบตัิ

ตามมาตรการท่ีบริษัทก าหนด 

- ก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียน

และการติดตามแก้ไข 
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การใช้ที่ดิน - ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมก่อสร้างเฉพาะในพืน้ที่โครงการ
เท่านัน้ ไม่ล า้ออกนอกเขตพืน้ท่ีโครงการ 
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน / ผู้ อยู่อาศัยบริเวณรอบพืน้ที่
โครงการทราบล่วงหน้าก่อนมีการด าเนินการก่อสร้าง 

- ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการ
เป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ
ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

- ให้หน่วยงานความปลอดภัย

สุ่มตรวจเช็คว่าได้มีการปฏิบตัิ

ตามมาตรการท่ีบริษัทก าหนด 

- ก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียน
และการติดตามแก้ไข 

 
น า้ทิง้ 

- ก าหนดให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบจัดการน า้ทิง้
ตามที่กฎหมายก าหนดโดยน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโครงการ
ก่อสร้างจะต้องมีคณุภาพน า้ตามมาตรฐานน า้ทิง้ 

-  ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการ
เป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ
ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
- ให้หน่วยงานความปลอดภยั
สุ่มตรวจเช็ควา่ได้มีการปฏิบตัิ
ตามมาตรการท่ีบริษัทก าหนด 

- ก าหนดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนและการติดตามแก้ไข 

ความปลอดภัยและ
สุขนามัยในโครงการ
ก่อสร้าง 

-  ก าหนดให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างจดัให้มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ส่วนบคุคลให้แก่คนงาน และก าหนดให้คนงานใช้อปุกรณ์ 
-  ตรวจสอบสภาพเคร่ืองมือ/อปุกรณ์ทกุชนิด ก่อนใช้ทกุครัง้ เพื่อ
ความปลอดภยัในการท างาน  
- ให้คนงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ เพื่อความ
ปลอดภยัในการท างานตามที่กระทรวงแรงงานฯ ก าหนด 
-  จัดให้มีชุดยาสามัญประจ าบ้านและชุดปฐมพยาบาลในกรณี
เจ็บป่วยเล็กน้อย 
- ก าหนดมาตรการรองรับเมื่อเกิดอบุตัิเหต/ุเหตฉุกุเฉิน
(Emergency Management) และต้องมีการซ้อมปฏิบตัิอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้  
- ปิดกัน้พืน้ท่ีก่อสร้างไม่ให้บคุคลภายนอกเข้ามาในบริเวณพืน้ที่
ท างานของเคร่ืองจกัรตลอดการก่อสร้าง 
- ให้มีการรักษาความสะอาดภายในพืน้ท่ีก่อสร้างให้ได้มากที่สดุ 
เพื่อลดปริมาณการเกิดอบุตัิเหตตุ่างๆ 
- ห้ามสูบบุหร่ีนอกพืน้ที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหร่ี รวมทัง้ห้ามน า /ดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอร์ในพืน้ท่ีโครงการและระหว่างปฏิบตัิงาน 

- ระบุเป็นเงื่อนไชในสัญญา
จ้างเหมาก่อสร้าง 
-ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการ
เป็นผู้ ควบคุมการด าเนินการ
ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
-ให้หน่วยงานความปลอดภยั
สุ่มตรวจเช็ควา่ได้มีการปฏิบตัิ
ตามมาตรการท่ีบริษัทก าหนด 
และเข้าร่วมสงัเกตการณ์ซ้อม
แผนฉกุเฉินและให้ข้อแนะน า
การแก้ไข หากพบวา่มี
ข้อบกพร่องในการปฏิบตัิตาม
แผนท่ีก าหนด 
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการตดิตามตรวจสอบ 

มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโค
วิด-19 

-  ติดตามและตรวจสอบให้ผู้ รับเหมาปฏิบัติตามปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การระบาดของโควิด-19
ตามประกาศของทางราชการ 

-ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการ
เป็นผู้ ควบคุมการด าเนินการ
ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
-ให้หน่วยงานความปลอดภัย
สุ่มตรวจเช็คว่าได้มีการปฏิบตัิ
ตามมาตรการท่ีบริษัทก าหนด  
-ใ ห้ จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร
ด า เนิ นการตามมาตรการ
ป้องกันและเฝ้าระวังฯรวมทัง้
รายงานกรณีพบกลุ่มเส่ียงหริอ
มีผู้ติดเชือ้ในโครงการ 
 

• ความเสี่ยงจากการจดัหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 

  กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายซือ้ที่ดินเป็นจ านวนมากเพื่อเก็บไว้ส าหรับรอการพฒันาโครงการ เนื่องจาก ไม่ต้องการ
แบกรับภาระต้นทุนทางการเงิน  และลดความเส่ียงในเร่ืองการปรับเปล่ียนผงัเมืองและแนวเวนคืนซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ในอนาคต อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการที่ไม่สามารถซือ้ที่ดินในท าเลที่ต้องการได้หรือความเส่ียงจากการท่ี
ราคาที่ดินมีราคาสงูขึน้ท าให้กลุ่มบริษัทฯมีต้นทนุในการพฒันาโครงการท่ีสงูขึน้ รวมทัง้ ความเส่ียงที่ไม่สามารถพฒันาโครงการ
ได้ตามจ านวนที่วางแผนไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯได้ เพื่อจัดการความเส่ียงนี ้บริษัทได้
ด าเนินการ ดงันี ้

1) จดัท าแผนการจดัซือ้ที่ดินล่วงหน้าให้สอดคล้องกบัการน าไปพฒันาโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 2 - 3 
ปีข้างหน้า เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีที่ดินเพื่อพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่อง  

2) ติดตามและศกึษาข้อมลูเร่ืองที่ดินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มและศกัยภาพในการพฒันาของทีด่นิ
ในท าเลต่างๆ  ทิศทางการเจริญเติบโตของแหล่งที่อยู่อาศยั เส้นทางการพัฒนาของโครงการระบบขนส่ง
มวลชนระบบราง ข้อจ ากัดทางกฎหมายและการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อลดความ
เส่ียงในทกุๆด้านก่อนการตดัสินใจซือ้ที่ดิน  

3) ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดที่อยู่อาศยัในแต่ละท าเล และจดัท าการศกึษาความเป็นไปได้
ทางการตลาดและทางการเงิน ซึง่ทกุโครงการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดและข้อมลูประกอบอยา่งรอบด้าน   

4) เพิ่มช่องทางการจดัหาที่ดินในหลายช่องทาง ทัง้จดัหาโดยหน่วยงานของบริษัท  ผ่านนายหน้า รวมทัง้การ
รับซือ้ที่ดินผ่านทาง Website รวมทัง้ใช้กลยทุธในการร่วมลงทนุกบัเจ้าของที่ดินแปลงที่มีศกัยภาพ   ท าให้
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทมทีี่ดินมีการจดัหาที่ดินได้เพยีงพอและสามารถพฒันาโครงการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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• ความเสี่ยงจากเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน 

  บริษัทฯ ยังคงมีกลยุทธ์ Open Platform การเติบโตด้วยโครงสร้างธุรกิจแบบการร่วมทุนและรับบริหารจัดการ
โครงการของกิจการร่วมค้า ซึ่งการร่วมทนุสามารถช่วยลดความเส่ียงในการลงทนุทัง้ในเร่ืองการจดัหาเงินทุนและลดภาระด้าน
การก่อหนี ้อีกทัง้ยังเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากการผสมผสานทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันทัง้ทางด้าน
เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ ระบบการด าเนินงาน การก่อสร้าง รวมทัง้การขยายฐานการตลาด ช่วยสร้างโอกาสเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้มากขึน้ อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อตกลงของการร่วมทุนซึ่งประกอบด้วย "วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการร่วมทุน. 
รวมทัง้ "สัดส่วนการถือหุ้น" "การจัดสรรผลประโยชน์" และ" สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบอันเกิดจากการร่วมทุน" ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่คู่สญัญาทุกฝ่ายต้องปฏิบตัิ  ในการท าสญัญาร่วมทุนเพื่อพฒันาโครงการร่วมกนั บริษัทฯ ในฐานะคู่สญัญาจะต้อง
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงของสญัญาร่วมทนุ หรือ “Joint Venture Agreement”  และหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งปฏิบัติผิดเงื่อนไข อาจน าไปสู่การเกิดข้อพิพาทหรือถูกบอกเลิกสัญญาร่วมทุนได้  ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือชื่อเส่ียงภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ได้  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูตระหนกัและ
ให้ส าคญักบัการร่วมทนุ จึงได้ก าหนดมาตรการเพื่อบริหาร/จดัการความเส่ียงในการร่วมทนุดงันี  ้

1) ก าหนดนโยบายร่วมทุน เพื่อแนวปฏิบตัิในการร่วมทุน  ขัน้ตอนและกรอบอ านาจอนุมตัิการเข้าร่วมทนุ กรณี
เป็นผู้ ร่วมทนุรายใหม่จะต้องน าเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ก าหนด 

2) จัดท ามาตรฐานข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน (Standard Template)  กรณีเป็นการร่วมทุนกับผู้ ร่วมทุนราย
เดิมภายใต้ข้อก าหนดตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการระดบักลุ่มธุรกิจเป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิ  

3) ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ (Monitor) การด าเนินการตามข้อตกลง  รวมทัง้ก าหนด Trigger 
point เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องด าเนินการหามาตรการเพื่อจัดการความเส่ียงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์กระท าผิด
ข้อตกลง รวมทัง้ให้น าเสนอมาตรการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท 

4) ให้หน่วยงานบริหารความเส่ียงติดตามสถานการณ์ด าเนินการตามข้อก าหนดร่วมทุนและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงทกุไตรมาส 

               ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการพฒันาโครงการภายใต้สญัญาร่วมทนุส าหรับโครงการ
คอนโดมิเนียมจ านวน 17 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 4.6 หมื่น ล้านบาท , ร่วมทุนส าหรับโครงการโรงแรม / เซอร์วิสอพาร์
ทเมนท์จ านวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการตาม REIT Value รวม 1.7 หมื่นล้านบาท (โดยในปี 2564 มีโครงการที่เร่ิมเปิด
ด าเนินการแล้วจ านวน 1 โครงการ)  นอกจากนีย้งัมีโครงการร่วมทนุในธุรกิจใหม่ที่เป็น Megatrend อีกหลายโครงการตามที่ได้
อธิบายไว้แล้วในข้างต้น 

• ความเสี่ยงทางด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  บริษัทฯ มองเห็นถึงปัญหา และผลกระทบจากการทจุริตคอร์รัปชนัท่ีจะเกิดขึน้ต่อภาคธุรกิจในประเทศ บริษัทฯ จึง
มีความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัในการด าเนินธุรกิจ และยึดมัน่ท่ีจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบต่อ
สงัคมและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทย และแสดง
เจตนารมย์ที่แน่วแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยมีการส่ือสารออกไปทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร
ผ่านการด าเนินการต่าง ๆ  ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) 
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นบัตัง้แต่บริษัทฯ ได้ด าเนินการยื่นขอค ารับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต   
คอร์รัปชนั ในปี2562 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยใน วนัที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นส่ิงส าคญัที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความตัง้ใจในการก ากับดูแลกิจการด้วยความ
โปร่งใส และพร้อมที่จะส่งเสริมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึง่มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มีดงันี ้

1) ประกาศนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน อาทิ นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
(Whistle Blowing Policy) นโยบายและแนวปฏิบัติการให้/รับของขวัญ คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ
กระบวนการที่มีความเส่ียงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  รวมทัง้ก าหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนไม่
ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

2)  ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั ให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายทัง้ภายใน (กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทุกคน) และภายนอก (คู่ค้า/คู่ธุรกิจ นกัลงทุนและผู้สนใจ) โดยผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ 
อาทิ ผ่านทางเว็ปไซด์ภายในและภายนอก Email  รวมทัง้ สอดแทรกไปกับการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น 
การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ การจดัท าเคมเปญ NO Gift Policyในเทศกาลที่มีการให้-รับของขวญั 

3) ให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น พร้อมก าหนดมาตรการ
ป้องกนั/แก้ไข   

4) จดัให้มีการตรวจสอบภายในกระบวนการที่มีความเส่ียงทางด้านการทุจริตคอร์รัปขัน่ เป็นประจ าอบ่าง
น้อยปีละครัง้ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมและป้องกันที่บริษัทก าหนดได้มีการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด และรายงานส่ิงตรวจพบต่อฝ่ายจัดการระดบัสูงเพื่อก าหนดมาตรการแก้ไข และน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5) มีกระบวนการรับแจ้งข้อร้องเรียน และแนวทางปฏิบตัิ/แนวทางสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียน
เกิดขึน้ รวมทัง้มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ร้องเรียน 

ถึงแม้ว่าปี 2563-2564 จะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
ซึ่งบุคลากรฝ่ายต่างๆส่วนใหญ่ต้องท างานจากที่บ้าน (“Work  From  Home”) ก็ตาม บริษัทฯยังคงด าเนินกระบวนการทาง
ธุรกิจภายใต้นโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบ “CAC New Normal” ดงันี ้

1) ทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD.)โดยปรับปรุง
เพิ่มเติมในเร่ืองนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัคา่อ านวยความสะดวก  เงินสนบัสนนุ  การขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ( Conflict of Interest) การจดัจ้างพนกังานเจ้าหน้าที่รัฐ  

2) ปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ทันสมัยและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ 

3) จัด Workshop หน่วยงานต่างๆของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อทบทวนและการประเมินความ
เส่ียงและมาตรการป้องกันความเส่ียงทางด้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ
ด าเนินงานและกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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4) ส่ือสารและจดัอบรมนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้กบัคณะกรรมการบริษทั และ
พนักงานโดยผ่านช่องทางออนไลน์(MS. Team Meeting, Zoom Meeting) เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  รวมทัง้ให้พนักงาน บันทึกการยอมรับปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการฯ ผ่านระบบไอที. 

5) ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคู่ค้า และบริษัทร่วมทนุโดยผ่านช่องทาง 
Email/Line รวมทัง้ส่ือสารบคุคลภายนอกผ่าน WWW.Origin.co.th 

    2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

• ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกลุ่มครอบครัวจรูญเอก เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อย
ละ 62.13 ของจ านวนหุ้นสามัญ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นใหญ่ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย ในเร่ืองต่างๆ เช่น การแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ดังนัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล เร่ืองที่กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มครอบครัวจรูญเอก ได้ทยอยลดลงเป็นล าดับ ภายหลังวนัที่บริษัทฯ เสนอ
ขายหุ้นสามญัในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครัง้แรก (IPO) จากเดิมที่ถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 70  เป็นร้อยละ 
59.18 ณ สิน้ปี 2560 คงเหลือร้อยละ 59.82 ณ สิน้ปี 2561 คงเหลือร้อยละ 60.99 ณ สิน้ปี 2562 และคงเหลือร้อยละ 61.34 ณ 
สิน้ปี 2563  และคงเหลือร้อยละ 62.13 ณ สิน้ปี 2564 นอกจากนีเ้พื่อให้บริษัทฯ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและมี
ระบบที่ตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ทัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่อย่างชดัเจน และมีกรรมการอิสระเป็นกรรมการในแต่ละคณะด้วย  

• ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
 
เนื่องจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP WARRANT) มาตลอดระยะเวลา 3 ปี เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 
27,150,000 หน่วย ** โดย  กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะสามารถเร่ิมทยอยใช้สิทธิ
ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ตัง้แต่ใบส าคญัแสดงสิทธิอายุครบ 6 เดือน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ท าการใช้สิทธิ จ านวน 8,000,000 หน่วย ทัง้นีห้ากใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวถกูใช้สิทธิ 
ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น และผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อใบส าคัญแสดงสิทธิถูกจดัสรร
ทัง้หมดและมีการใช้สิทธิเต็มจ านวน 

• ความเสี่ยงต่อการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

  ไม่มี 

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

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทัง้มิติ ด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและส่งมอบสินค้า และ
บริการที่ดีและตรงกับความต้องการของลูกค้าไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทกุฝ่าย   

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน  

นโยบายเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนของบริษัทฯ ก าหนดขึน้โดยพิจารณาจากวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
ครอบคลมุในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจให้มแีนวทางในการจดัการท่ียัง่ยืน และสามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วนในทกุกระบวนการด าเนินธุรกิจ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตัิทางด้านความยัง่ยืน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 

• มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และการด าเนิน
ธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

• มุ่งพัฒนาทุกกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และบริหารจดัการผลกระทบทางด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

• มุ่งพฒันาการมีส่วนร่วมกบัผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในทกุภาคส่วน โดยค านงึถึงหลกัสิทธิมนษุยชน ตามแนวทางพฒันาที่
ยัง่ยืน 
บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการด้านความยัง่ยืน ที่ครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อมถึง

ปี 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจและตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีดลุยภาพ  

3.1.1 แนวทางการพัฒนาด้านความย่ังยืน (GRI 102-16) 
บริษัทฯ ได้น าเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) มาประยกุต์กบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

ค่านิยมขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของด้านความยัง่ยืนตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส าคญั 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ และพฒันาองค์กรไปสู่เป้าหมายในการพฒันาอย่างยัง่ยืน ครอบคลมุ
ทัง้ 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม และมิติส่ิงแวดล้อม  

ประเด็น SDGs 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

มิติเศรษฐกจิ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 

 
การมีสขุภาวะใน
การด าเรงชีวติและ
ส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดี  

ลกูค้า 
พนกังาน 
พนัธมิตร 
ชมุชน 

 - การดแูลสขุภาวะ
อนามยัและความปลอด 
ภยัในการท างานของ
พนกังานและแรงงาน 
-การออกแบบโดยค านึง 
ถึงคณุภาพชีวติและ
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ประเด็น SDGs 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

มิติเศรษฐกจิ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภยัของลกู 
ค้าที่พกัอาศยั 
- คณุภาพสินค้าและ 
บริการ 
- การพฒันาทรัพยากร 
บคุคล 
- การบริหารจดัการ
ชมุชน 
- การสร้างคณุคา่สู่
ชมุชนและสงัคม 

 
การได้รับการศกึษา
ที่มีคณุภาพอยา่ง
เท่าเทยีม และ
สนบัสนนุโอกาสใน
การเรียนรู้ 

ลกูค้า 
พนกังาน 
พนัธมิตร 
ชมุชน 

การพฒันาสินค้าและ 
บริการ 

- การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ และการฝึกอบรม
พฒันาศกัยภาพในองค์ 
กร 
- สนบัสนนุโอกาสทาง
การศกึษาให้แก่ผู้ด้อย 
โอกาส 
- การพฒันาสินค้าและ 
บริการ 
-การบริหารจดัการชมุชน 

 

 
การบริหารจดัการ
ในการใช้ทรัพยากร
และสขุอนามยัที่ด ี

ลกูค้า 
พนัธมิตร 
ชมุชน 

  -การบริหารจดัการ
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม  

 
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ 
ครอบคลมุการจ้าง
งานท่ีมีผลิตภาพ 

ผู้ ถือหุ้น 
ลกูค้า 
พนกังาน 
พนัธมิตร 
ชมุชน 
 

- ส่งเสริมการจ้างงาน 
และสนบัสนนุผลตอบ 
แทนที่เป็นธรรม 
- ผลตอบแทนจากการ
เติบโตของบริษัทฯ 
- การเติบโตทางธุรกิจ 
- การพฒันาสินค้าและ 
บริการ 

- การพฒันาทรัพยากร 
บคุคล 
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3.1.2 ประเดน็ส าคัญด้านความย่ังยืน (GRI 102-16, GRI 102-26, GRI 102-29) 

บริษัทฯ รวบรวมและก าหนดประเด็นด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนที่มีความสมัพนัธ์กับการด าเนินธุรกิจ  ประกอบกับ 
การพิจารณาบริบทด้านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยการ
ส ารวจความคิดเห็น เพื่อน าผลจากข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ การจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

 

ประเด็น SDGs 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

มิติเศรษฐกจิ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 

 
โครงสร้างพืน้ฐานท่ี 
ส่งเสริมการพฒันา
อตุสาหกรรมและ
นวตักรรมอย่าง
ยัง่ยืน  

ลกูค้า 
พนกังาน 
พนัธมิตร 

- การพฒันาสินค้า 
บริการ และนวตักรรม 
- คณุภาพสินค้าและ 
บริการ 
 

 - การใช้ทรัพยากรที่เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

 
ท าให้เมืองและการ
ตัง้ถิ่นฐานของ
มนษุย์มี ความ
ปลอดภยั และ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน 

ลกูค้า 
พนกังาน 
พนัธมิตร 
ชมุชน 

 - การพฒันาโครงการ
โดยค านงึถึงพืน้ท่ีสีเขียว
ให้แก่ชมุชน 
- การพฒันาชมุชนและ
สงัคมอยา่งยัง่ยืน 

- การจดัการมลพิษและ
ของเสียในชมุชน 
- การลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม 
- การบริหารจดัการ 
ก๊าซเรือนกระจก 
 

 
การผลิตและการ
บริโภคที่ยัง่ยืน 

ลกูค้า 
พนกังาน 
พนัธมิตร 
ชมุชน 

- การจดัซือ้จดัจ้าง 
- การบริหารหว่งโซ่
คณุค่า 

- การพฒันาสินค้าและ 
บริการ 

- การลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม 
- การบริหารจดัการ 
ก๊าซเรือนกระจก 

 
ส่งเสริมสงัคมที่สงบ
สขุและเข้าถงึความ
ยตุิธรรมได้ในทกุ
ระดบั 

ลกูค้า 
พนกังาน 
พนัธมิตร 
ชมุชน 
ผู้ ถือหุ้น 

- การต่อต้านทจุริต
คอรัปชัน่ 
- การปฏิบตัิอยา่งเป็น
ธรรมและเท่าเทียม  
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ขัน้ตอนการประเมินประเดน็ส าคัญด้านความย่ังยืน 

ขัน้ที่ 1 ระบุประเด็นความย่ังยนื 
พิจารณาจากกรอบรายงานมาตรฐานสากล GRI ร่วมกับประเด็นที่เ ก่ียวข้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจประเภท
อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างของบริษัทฯ และรวบรวมประเด็นจากการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มที่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

ขัน้ที่ 2 การจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญ 
ระบุประเด็นส าคญัด้านความยั่งยืนที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจดัล าดบัความส าคญัในแต่ละประเด็น 
โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ขัน้ที่ 3 การตรวจสอบประเด็น 

น าเสนอผลการจดัล าดบัประเด็นที่มีความส าคัญต่อคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน  ที่เป็นผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบประเด็นที่มีความส าคญัต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้าน
ความยัง่ยืนขององค์กร 

ขัน้ที่ 4  การทบทวน 
ทบทวนเนือ้หาการรายงานด้านความยัง่ยืน หลงัการเปิดเผยข้อมลูอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาที่
เปิดเผย และปรับปรุงนโยบาย ประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน  

ประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน 
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3.2    การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47) 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจทางด้านการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้บริการที่เก่ียวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ครบ
วงจร โดยมีการก าหนดห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจในทกุกระบวนการ ดงันี ้

ห่วงโซ่คุณค่า กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. กา รจัดหาที่ ดิ น
และแหล่งเงินทนุ 

• จดัหาที่ดินท าเลที่มีศกัยภาพ ไม่มีปัญหาด้านคดีความ  
• จดัซือ้จดัจ้าง เจรจาซือ้ขายโปร่งใส  
• ก าหนดกลุ่มลกูค้า และวิเคราะห์คู่แข่ง 
• จดัเตรียมแหล่งเงินทนุ 
• รักษาสภาพคล่องทางการเงิน 

• พนกังาน 
• เจ้าของที่ดิน 
• คู่ค้า 
• ชมุชน 
• ธนาคาร 

2. การออกแบบ
โครงการ     

• การออกแบบพืน้ท่ีโครงการ 
• การออกแบบอาคารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยยึด

หลกั Human Centric 
• การออกแบบพืน้ท่ีส่วนกลางและทิวทศัน์โดยรอบ 
• การคดัสรรวสัดใุนการก่อสร้างที่มีคณุภาพ 
• การขออนญุาตก่อสร้างที่ถกูต้องตามกฏหมาย 

• พนกังาน 
• คู่ค้า 
• หน่วยงานภาครัฐ 
 

3. การจดัซือ้จดัจ้าง • คดัเลือกผู้ รับเหมาอย่างเป็นธรรม 
• จดัหาสินค้าที่มีคณุภาพสงูจากผู้ผลิตหลายราย 
• ค านึงถึงสิทธิมนษุยชน 

• พนกังาน 
• คู่ค้า 

4. การขายและ
การตลาด 

• การให้ข้อมลูชดัเจนแก่ลกูค้า  
• การดแูลรักษาข้อมลูของลกูค้า (PDPA) 
• เคร่ืองมือที่ใช้ในการส่ือสารการตลาด 
• กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด 

• ลกูค้า 
• พนกังาน 
• สถาบนัการเงิน 
• คู่ค้า 
• ส่ือมวลชน 
• คู่แข่ง 

5. การก่อสร้าง • มีเกณฑ์คดัเลือกผู้ รับเหมา มีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นธรรม  
• คดัสรรวสัดใุนการก่อสร้างที่มีคณุภาพ 
• ควบคมุการก่อสร้าง และตรวจสอบชิน้งานให้ได้มาตรฐาน 
• การสอบถามความคิดเห็นคนในชมุชน 
• ดแูลเร่ืองผลกระทบทางด้านสภาวะแวดล้อมให้แก่ชมุชนรอบข้าง 
• การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการปล่อยมลภาวะ การทิง้

ของเสียจากการก่อสร้างทัง้ทางตรงทางอ้อม  
• ปฏิบตัิตามระเบียบราชการ  

• พนกังาน 
• คู่ค้า 
• ชมุชน 
• หน่วยงานภาครัฐ  
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ห่วงโซ่คุณค่า กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง 

• การดแูลรับเร่ืองร้องเรียน 
• มีมาตรการด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 

6. การส่งมอบ และ
การโอนกรรมสิทธ์ิ 

• อ านวยความสะดวกด้านการซือ้ขาย ขอสินเชื่อ 

• การตรวจรับ และแก้ไขงาน การโอนกรรมสิทธ์ิ 

• ลกูค้า  
• พนกังาน 
• หน่วยงานภาครัฐ 
• สถาบนัการเงิน 

7. บ ริการหลังการ
ขาย 

• การบริหารงานนิติบคุคล 
• การประเมินความพึงพอใจของลกูค้า 
• การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (CRM)  
• ดแูลรับเร่ืองร้องเรียนผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์ (Call Center) 

• ลกูบ้าน /ลกูค้า 
• พนกังาน 

 

3.2.2 การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (GRI 102-40, GRI 102-41, GRI 102-42, 
GRI 102-43, GRI 102-44) 

จากประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการในการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จดักลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและ
ภายนอก เพื่อประเมินระดบัความส าคญัของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และก าหนดเป็น
แนวปฏิบตัิในการตอบสนองความความคาดหวงัและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ดงั 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ ถือหุ้น • ผลการด าเนินงานท่ีเติบโตอยา่ง
ต่อเนื่อง 

• ผลตอบแทนจากการลงทนุ 

• บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล /
บรรษัทภิบาล  

• รายงานประจ าปี 

• การประชมุผู้ถือหุ้น 

• การพบนกัวิเคราะห์และนกั
ลงทนุ 

• Road Show 

• WEB : www.origin.co.th 
 

• การจา่ยผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

• เปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจอย่าง
ครบถ้วน โปร่งใส  

• ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่
เทียม 

• ยึดหลกัธรรมาภิบาล 

ลกูค้า • ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพใน
ราคาที่เหมาะสม 

• บริหารจัดการข้อ ร้องเ รียนอย่าง
รวดเร็ว และมีคณุภาพ 

• บริการหลงัการขายที่ใส่ใจ 

• เคารพสิทธิของผู้บริโภค 

WEB : www.origin.co.th 
FB : OriginProperty 
CALL CENTER : 02 0300000 
APP : Origin Connect 
CRM แบบส ารวจความคิดเห็น 
/ความพึงพอใจ 

• ให้ความส าคญัและรับผิดชอบ
ต่ อกา รพัฒนา สิน ค้ าและ
บริการให้มีมาตรฐาน ด้วยการ
พัฒนาคุณภาพและปรับปรุง
ปริการด้วยความรวดเร็ว  

• รักษาความลบัของลกูค้า 

พนกังาน • ความเทา่เทียมและสิทธิขัน้พืน้ฐาน • FB : Origin Careers • ดแูลและปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม 

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

ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• สวสัดิการและคา่ตอบแทนที่
เหมาะสม 

• การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

• ความมัน่คงและความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

• ความปลอดภยัและสขุภาวะอนามยั 

• ระบบ MyOrigin 

• แบบส ารวจความคดิเห็น
พนกังาน 

• Employee Engagement 

• กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 

• Origin Day ประจ าไตรมาส 
 

• สนบัสนนุศกัยภาพการท างาน 
อตัราคา่ตอบแทน สวสัดิการ 
การแตง่ตัง้ และโยกย้ายอยา่ง
เป็นธรรม  

• ก ากบัดแูลเร่ืองความ
ปลอดภยั และสขุอนามยัใน
สถานท่ีท างาน 

คู่ค้า • การจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นธรรม และการ
ปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม 

• ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ยตุิธรรม 

• ปฏิบตัิงานตรงตามสญัญา 

• สร้างความร่วมมอืในการพฒันาธุรกิจ 

• สขุอนามยั และความปลอดภยัใน
การท างาน 

• การเคารพในสิทธิมนษุยชน 

• การเปิดรับข้อร้องเรียน 

• ประเมินความพงึพอใจ 

• Supplier Engagement 
และกิจกรรมเสริม
ความสมัพนัธ์ 

• การอบรมและแบง่ปันความรู้ 

•  www.origin.co.th 

• Supplier’s code of 
conduct 

• ปฏิบตัิตามกรอบการจดัซือ้จดั
จ้างและบริการอยา่งสจุริต  

• ปฏิบตัิต่อคู่ค้าตามหลกักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

• ก าหนดแผนธุรกจิร่วมกนั 

• แบ่งปันองคค์วามรู้ 

ชมุชน • มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

• การป้องกนัผลกระทบจากการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การก่อสร้าง เสียง ฝุ่ น 

• กิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ 

• แบบส ารวจความคดิเห็น 

• www.origin.co.th 

• สนบัสนนุกิจกรรมพฒันา
คณุภาพชวีิตที่เสริมสร้าง
คณุภาพ อาชวีอนามยัให้กบั
สงัคม และส่ิงแวดล้อม  

• มีความรับผิดชอบต่อ
สภาพแวดล้อมของชมุชนและ
สงัคม  

• ส ารวจความต้องการ ความ
พึงพอใจ และผลกระทบของ
ชมุชน 

คู่แข่ง • การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม • www.origin.co.th 

• FB : OriginProperty 

• Call Center : 02 0300000 

• ประพฤติตามกรอบกติกาการ
แข่งขนัท่ีดี  

• ด าเนินการแขง่ขนัอยา่งเป็น
ธรรม 

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

ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เจ้าหนี ้ • ช าระหนีค้ืนตรงตามก าหนดเวลา 

• ปฏิบตัิตามเงื่อนไขตา่งๆอย่าง
เคร่งครัด 

• www.origin.co.th 

• FB : OriginProperty 

• Call Center : 02 0300000 

• สญัญาและเงื่อนไขการช าระ
หนี ้

• ปฏิบตัิตามสญัญาและ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องในการ
ช าระหนี ้

หน่วยงาน
ราชการ 

• การปฏิบตัิตามกฎหมาย  

• การเปิดเผยข้อมลูที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

• ความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

• รายงานประจ าปี 

• รายงานมาตรการผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

• www.origin.co.th 

• การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 

 
3.3    การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม  

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตัด้ิานสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการอนุรักษ์พลงังานและรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ
ตัง้แต่ กระบวนการจัดหาที่ดิน กระบวนการออกแบบโครงการ กระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง กระบวนการก่อสร้างและพัฒนา
โครงการ  รวมถึง กระบวนการบริหารโครงการนิติบคุคลที่บริษัทฯให้บริการ เพื่อให้มัน่ใจว่าในทกุกระบวนการมีการบริหารและ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

แนวปฏิบตัิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ของเสยี และสภาพแวดล้อม 

• ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพยากร พลงังาน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมในทกุ
ขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

• ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน ของเสีย การดูแลสภาพภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดล้อม ให้เหมาะสมกบัปริมาณทีใช้ โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

• ก าหนดให้การบริหารจดัการทรัพยากร พลงังาน สาธารณปูโภค และส่ิงแวดล้อม เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัทฯ ทกุระดบั ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการท่ีก าหนด 

• สร้างความตระหนักรู้เร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค และส่ิงแวดล้อม โดยส่ือสารให้
พนกังานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเข้าใจ และปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องการดแูล รักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

• ให้การสนบัสนุนที่จ าเป็น ตลอดจนจดัสรรบุคลากร งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอข้อคิดเห็นของพนักงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรั พยากร พลังงาน 
สาธารณปูโภค รวมไปถึงการดแูลสภาพภมูิอากาศ และส่ิงแวดล้อม 

http://www.origin.co.th/
http://www.origin.co.th/
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• มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

แนวปฏิบตัิการจดัการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

• มีแนวทางในการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตรงตาม
เจตจ านงค์ในการรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม 

• มีการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และรายงานความเส่ียงที่เก่ียวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมก่อน ระหว่าง และหลงัการพฒันาโครงการตามที่กฎหมายก าหนด 

• มีการส ารวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยา ดูแล อนุรักษ์พนัธุ์ไม้ พนัธุ์สตัว์ ในระบบนิเวศบริเวณพืน้ที่โดยรอบของการ
ก่อสร้าง และด าเนินการบริหารจัดการตามมาตรการ Mitigation Hierarchy ที่สนับสนุนการหลีกเล่ียง ลดการเกิด 
ฟืน้ฟแูละชดเชย เมื่อด าเนินธุรกิจในบริเวณพืน้ท่ีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

• มีการเลือกใช้วสัดุหรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างที่มาจากแหล่งผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มาจากพืน้ที่ที่มีประเด็น
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 

• จดัให้มีมาตรการดแูลการจดัการส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในทกุกระบวนการพฒันาและด าเนินธุรกิจ 

• ส่งเสริมให้พนกังาน และผู้มีส่วนได้เสียตระหนกัถึงผลกระทบด้านนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพจาก
การด าเนินธุรกิจ และปลกูจิตส านึกให้พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบในขอบเขตที่พึงกระท าได้ 

• เปิดเผย และส่ือสารเร่ืองการจดัการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้มาตรการปฏิบตัิ ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมถึงส่ือสารช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนให้กบัชุมชน และสงัคมอย่างชดัเจน ในกรณีพบ
เห็นการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการท าลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวปฏิบตัิการดูแลและการพฒันาสังคม 

• มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม 

• สนบัสนนุการมีส่วนร่วมและพฒันาความเข้มแขง็ของชมุชน และสงัคม ให้มีคณุภาพชีวิตทีด่ี 

• ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อมในระยะยาว โดยสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  

• สนบัสนนุการอนรัุกษ์และฟืน้ฟคูณุภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดลุทางธรรมชาติ 

3.3.2 ผลด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  

ในปี 2563-2565 บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนการบริหารจดัการทรัพยากร พลงังาน และสภาพแวดล้อม ให้เป็นส่วนหน่ึง
ของการด าเนินธุรกิจ ครอบคลมุทกุกระบวนการด าเนินงานธุรกิจ ตัง้แต่การออกแบบ จดัซือ้ ก่อสร้าง ไปจนถึงการพฒันาสินค้า
และบริการ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม โดยการลดปริมาณการใช้พลงังาน น า้ การจดัการของเสีย และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการด าเนินธุรกิจลง ร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี เมื่อเทียบกบัปีฐานในปี 2563 
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กระบวนการจัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการตดิตามตรวจสอบ 

 

 คุณภาพอากาศ  

-ปริมาณฝุ่ น บริเวณพืน้ที่

โครงการ ไม่เกินปริมาณที่

กฎหมายก าหนด 

 

- ให้รถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างล้างเศษดิน

โคลนออกจากล้อรถ ก่อนออกจากพืน้ที่ก่อสร้าง 

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 

- - ฉีดพรมน า้บริเวณถนนทางเข้าโครงการและ

ภายในพืน้ท่ีก่อสร้าง อย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ 

- เก็บกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบนพืน้ที่ถนนหนทาง 

เป็นประจ าอย่างน้อยวนัละ 2 รอบ ในช่วงก่อนเที่ยง

และช่วงเย็นหลังเลิกงาน เพื่อความปลอดภัยของ

ผู้ใช้ทาง 

- ติดตัง้ผ้าใบ หรือตาข่ายกันฝุ่ นละอองตลอดแนว

ความสงูของอาคาร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ

ฝุ่ นละออง 

- ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

พืน้ที่ก่อสร้างต้องไม่เกินระดบัที่ก าหนด

ในเล่มรายงานผลกระทบต่อส่ิงแวด 

ล้อม (EIA) 

 

  เสียง - ตรวจสอบอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรกลอย่างสม ่าเสมอ 

- - ก าหนดให้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลากลาง 

วนั คือ 08.00-18.00 น. (หรือตามข้อก าหนดของ EIA 

แต่ละโครงการ) เพื่อหลีกเล่ียงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิด

เสียงดงัในช่วงเวลาพกัผ่อนของชมุชนข้างเคียง 

- ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการเป็นผู้

ควบคุมการด าเนินการของผู้ รับเหมา 

ก่อสร้าง 

- ให้หน่วยงานความปลอดภัยสุ่มตรวจ 

เช็คว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่

บริษัทก าหนด 

 - ก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและ

การติดตามแก้ไข 

 

การก าจัดขยะ 

(ขยะที่ เกิดในโครงการ

ก่อส ร้ า งและ บ้ านพัก

คนงาน) 

- จดัให้มีถงัขยะขนาดใหญ่ ท่ีมีฝาปิดมดิชิด บริเวณ

อาคารส านกังานควบคมุการก่อสร้าง และบริเวณ

บ้านพกัของคนงาน  

- จดัการขยะ เศษวสัดจุากการกอ่สร้าง และน า
กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่
- จดัให้มีระบบคดัแยกขยะ จดัเกบ็ในพืน้ท่ีที่
เหมาะสม  

- ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการเป็นผู้

ควบคุมการด าเนินการของผู้ รับเหมา 

ก่อสร้าง 

- ให้หน่วยงานความปลอดภยัสุ่มตรวจ 

เช็คว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ

ที่บริษัทก าหนด 

  - ก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียน    
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการตดิตามตรวจสอบ 

 

- ควบคมุคนงานให้ทิง้ขยะในจดุที่จดัเตรียมไว้ 
- ด าเนินการให้หน่วยงานจดัเก็บขยะเข้ามาเก็บทกุ
วนั เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ 
- ผู้ รับเหมาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

ขยะ 

- ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ที่อยู่ใน

ส่วนความรับผิดชอบของผู้ รับเหมาก่อสร้าง จะต้อง

น าออกจากพืน้ท่ีทัง้หมดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

   และการติดตามแก้ไข 

 

การจัดการจราจรบริเวณ

รอบโครงการ 

- ก าหนดต าแหน่งขนถ่ายวสัดอุุปกรณ์และพืน้ท่ีจอด

รถที่เหมาะสมไม่ให้รถบรรทุกของโครงการชะลอตัว 

หรือจอดสะสมบนถนน รถบรรทุกทุกคันต้องเข้าไป

จอดรถพืน้ท่ีโครงการเท่านัน้ 

- เก็บกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบนพืน้ที่ถนนทาง

หลวง เป็นประจ าวนัละ 2 รอบ ในช่วงเวลาก่อนเทีย่ง

และช่วงเย็นหลงัเลิกงาน เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่ นละอองและเพื่อความปลอดภยัของผู้ใช้ถนน 

- ฉีดพรมน า้บริเวณถนนทางเข้าโครงการส่วนขยาย

อย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ เช้า-เย็น ยกเว้นในวนัที่มีฝน

ตกเพื่อให้ผิวทางมีความชืน้ตลอดทัง้วนั เพื่อป้องกนั

การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการเป็นผู้

ควบคุมการด าเนินการของผู้ รับเหมา 

ก่อสร้าง 

- ใ ห้หน่วยงานความปลอดภัยสุ่ม

ตรวจเช็คว่าได้มีการปฏิบตัิตามมาตร 

การท่ีบริษัทก าหนด 

- ก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและ

การติดตามแก้ไข 

 

การใช้ที่ดิน - ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมก่อสร้างเฉพาะในพืน้ที่

โครงการเท่านัน้ ไม่ล า้ออกนอกเขตพืน้ท่ีโครงการ 

-ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน/ ผู้อยู่อาศยับริเวณรอบ

พืน้ที่โครงการทราบล่วงหน้าก่อนมีการด าเนินการ

ก่อสร้าง 

- ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการเป็นผู้

ควบคุมการด าเนินการของผู้ รับเหมา 

กอ่สร้าง 

- ให้หน่วยงานความปลอดภยัสุ่มตรวจ 

เช็คว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตร การที่

บริษัทก าหนด 

น า้ทิง้ - ก าหนดให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบ

จัดการน า้ทิง้ตามที่กฎหมายก าหนดโดยน า้ทิง้ที่

- ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการเป็นผู้

ควบคุมการด าเนินการของผู้ รับเหมา 

ก่อสร้าง 
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการตดิตามตรวจสอบ 

 

ระบายออกจากโครงการก่อสร้างจะต้องมีคณุภาพ

น า้ตามมาตรฐานน า้ทิง้ 

- ใ ห้หน่ วยงานความปลอดภัยสุ่ม

ตรวจเช็คว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตร 

การท่ีบริษัทก าหนด 

ความปลอดภัย - ก าหนดให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีอุปกรณ์  

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงาน และ

ก าหนดให้คนงานใช้อปุกรณ์ 

- ตรวจสอบสภาพเคร่ืองมือ/อปุกรณ์ทุกชนิด ก่อนใช้

ทกุครัง้ เพื่อความปลอดภยัในการ   ท างาน  

- ให้คนงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยในการท างานตามที่กระทรวง

แรงงานฯ ก าหนด 

- จัดให้มีชุดยาสามัญประจ าบ้านและชุดปฐม

พยาบาลในกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย 

- ก าหนดมาตรการรองรับเมื่อเกิดอุบัติ เหตุ/เหตุ

ฉุกเฉิน(Emergency Management)และต้องมีการ

ซ้อมปฏิบตัิอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

- ปิดกัน้พืน้ที่ก่อสร้างไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาใน

บริเวณพืน้ท่ีท างานของเคร่ืองจกัรตลอดการก่อสร้าง 

- ให้มีการรักษาความสะอาดภายในพืน้ที่ก่อสร้างให้

ได้มากที่สดุ เพื่อลดปริมาณการเกิดอบุตัิเหตตุ่างๆ 

- ห้ามสูบบุหร่ีนอกพืน้ที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหร่ี รวมทัง้

ห้ามน า/ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอร์ในพืน้ที่โครงการ

และระหว่างปฏิบตัิงาน 

- ระบุเป็นเงื่อนไชในสัญญาจ้างเหมา

ก่อสร้าง 

-ก าหนดให้ผู้ จัดการโครงการเป็นผู้

ควบคุมการด าเนินการของผู้ รับเหมา 

ก่อสร้าง 

- ใ ห้หน่วยงานความปลอดภัยสุ่ม

ต รวจ เช็ ค ว่ า ไ ด้มี ก า รป ฏิบัติ ต าม

มาตรการที่บริษัทก าหนด และเข้าร่วม

สังเกตการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉินและให้

ข้อแนะน าการแก้ไข  หากพบว่ามี

ข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามแผนที่

ก าหนด 

 การจัดการพลังงาน (GRI 302-1, GRI 302-2, GRI 302-4, GRI 302-5) 

พลงังานไฟฟ้าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัในกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อลดการใช้พลงังาน
ในองค์กร และน าไปสู่การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ ได้ออกแบบอาคารและโครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
โดยพึ่งพาแสงและลมจากธรรมชาติในพืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการ และเลือกใช้วสัดทุดแทนพลงังาน เพื่อส่งเสริมการประหยดั
การใช้พลงังานไฟฟ้า ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายในการลดการใช้พลงังานให้ได้ร้อยละ 5 ภายในปี 2565 เทยีบกบัปีฐานในปี 
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2563 ซึง่เป้าหมายดงักล่าวได้ครอบคลมุการด าเนินงานของส านกังานใหญ่ บมจ.ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี,้ ส านกังานบริษัท พรีโม 
เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั และส านกังานขายที่เปิดบริการในปี 2564 จ านวน 18 แห่ง ได้แก่  

ส านักงานขาย 

• โครงการ The Origin E22 Station  

• โครงการ The Origin Ramintra 83 Station และ Origin Plug&Play Ramintra  

• โครงการ The Origin Sukhumvit 105 

• โครงการ The Origin Ratchada-Ladprao 

• โครงการThe Origin Ram 209 Interchange 

• โครงการ Origin Plug&Play Ramkhamhaeng Triple Station 

• โครงการ Origin Plug & Play Ladprao Interchange 

• โครงการ Origin Plug&Play Nonthaburi Station 

• โครงการ SO Origin Phahol 69 Station  

• โครงการ Brixton 107 Pet&Play 

• โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 

• โครงการ Knightsbridge Kaset Society 

• โครงการ PARK Promphong 

• โครงการ PARK Thonglor 

• โครงการ PARK Phayathai 

• โครงการ SOHO Bangkok Ratchada 

• โครงการ Brixton Kaset-Sriracha Campus 

• โครงการ Smart City Rayong 

บริษัทฯ บริหารจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ระบบไฟแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ โดยติดตัง้
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง  โดยในปี 2564 บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 
3,029,193.20 กิโลวตัต์-ชัว่โมง  

หน่วยธุรกิจ 2564 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี) 

ร้อยละ 
ของการใช้พลังงานทัง้หมด 

ส านกังานใหญ่ บมจ.ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ 126,317.42 4.17% 
ส านกังาน บ.พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ 165,942.00 5.48% 
ส านกังานขาย 18 โครงการ 2,736,933.78 90.35% 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 3,029,193.20 100% 
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บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ด้านคณุภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม โดยสนบัสนุนเลือกใช้
วสัดทุี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ซึง่เป็นหนึ่งในแนวทางที่บริษัทฯ ใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการใช้พลงังานขององค์กร โดยใน
ปี  2565 บริษัทฯ ได้ท าการจัดซื อ้ผลิตภัณฑ์ที่ เ ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และประหยัดพลังงาน ใช้ในโครงการ เช่น 
เคร่ืองปรับอากาศที่ประหยดัพลงังานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ และใช้สารท าความเย็นที่มีประสิทธิภาพสงู ไม่ท าลายโอโซน ลด
ภาวะเรือนกระจก และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จ านวนทัง้สิน้ 14,251 เคร่ือง จากมลูค่าการจดัซือ้ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด จ านวน 
143,118,997.9 บาท  

  

การจัดการน า้ (GRI 303-1, GRI 303-3) 

บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายในการบริหารจดัการน า้ โดยการลดปริมาณการใช้น า้ต่อตารางเมตร ร้อยละ 5 ภายในปี 
2565 ซึ่งเป้าหมายดงักล่าวครอบคลุมการด าเนินงานของส านักงานใหญ่บมจ.ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ส านักงานบริษัท พรีโม 
เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากัด และส านกังานขายที่เปิดบริการ ในปี 2564 จ านวน 18 แห่ง ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการใช้น า้ประปารวม 5,841 
ลกูบาศก์เมตร 

ซึง่บริษัทฯ มีการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรน า้อย่างค านึงถึงปริมาณ และผลกระทบที่มีต่อชมุชน โดยลดปริมาณ
การใช้น า้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดตัง้สุขภัณฑ์ประหยัดน า้ หรือมีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด  ปิดน า้อัตโนมัติให้แก่
สขุภณัฑ์ภายในโครงการ เช่น ชดุสขุภณัฑ์ประหยดัน า้ประเภท Dual  Flush ที่ใช้น า้ 2.5/4 ลิตร, 3/4.5 ลิตร และประเภท Single 
Flush ที่ใช้น า้ 3.75 ลิตร,3.8 ลิตร และ 4.5 ลิตร และสขุภณัฑ์ประเภท TORNADO FLUSH เป็นการใช้พลงัน า้เร็วแรงโดยใช้น า้
น้อยลง เพียง 3.8 ลิตรในการช าระล้าง ซึง่ระบบนีจ้ะท าให้เกิดน า้วนตัง้แต่รอบขอบโถ ท าความสะอาดได้ทัว่ทัง้พืน้ผิว สามารถ
ท าความสะอาดได้ภายในครัง้เดียว ซึง่สขุภณัฑ์ประเภทนีช้่วยบริหารจดัการเร่ืองการใช้น า้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม  
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นอกจากนีย้งัท าการติดตัง้มาตรวดัน า้ย่อย เพื่อการบริหารจดัการการใช้น า้ และตรวจสอบการร่ัวซึมของน า้ บริเวณ
พืน้ที่หลกั และบริเวณโดยรอบอาคาร รวมถึงการสร้างบ่อหน่วงน า้ขนาดใหญ่บริเวณอาคาร ส าหรับรองรับปริมาณน า้ฝนก่อน
ระบายสู่ระบบระบายน า้สาธารณะ และบริษัทฯ มีการซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพของระบบการจ่ายน า้ภายในกระบวนการผลิต
ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้มีการจดัการน า้ทิง้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ในทกุโครงการก่อสร้าง และโครงการท่ีมีผู้
พกัอาศยั บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และนิติบคุคลต้องจดัระบบจดัการน า้เสียตามที่กฎหมายก าหนด โดยน า้ทิง้ที่
ระบายออกจากโครงการก่อสร้างจะต้องมีการตรวจวดัคุณภาพน า้ตามมาตรฐานน า้เสีย และผ่านการบ าบดัก่อนปล่อยออกสู่
แหล่งน า้สาธารณะ เช่น การติดตัง้ถงัดกัไขมนับริเวณจดุล้างช าระ การจดัท าระบบระบายน า้ลงสู่ท่อสาธารณะ ซึง่น า้เสียที่ผ่าน
การบ าบดัจะน ากลบัมาใช้ภายในโครงการได้ใหม่ โดยการน าไปรดต้นไม้ ล้างพืน้ถนน และฉีดท าความสะอาด ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้น า้ และยงัเป็นการลดการระบายน า้จากโครงการสู่ระบบระบายน า้สาธารณะ  

อีกทัง้ภายในโครงการก่อสร้างมีการปรับเปล่ียนจุดเปิด-ปิดน า้ โดยใช้เท้าเหยียบ และติดป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค์
การใช้น า้ในบริเวณดงักล่าว เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และสร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

  

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ (GRI 306-1, GRI 306-2) 

  การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สร้างของเสียและขยะมลูฝอยที่มาจากกระบวนการต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ 
โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการลดปริมาณของเสีย และขยะมลูฝอยลงร้อยละ 5 ภายในปี 2565 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สนบัสนนุ
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แนวทางเร่ือง Circular Living ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้เปลือง ลดการเกิดของเสีย สนบัสนุนการจดัการขยะพลาสติก และ
น าทรัพยากรมาหมนุเวียนใช้ซ า้ หรือน าวสัดุที่ผ่านการผลิตซ า้กลบัมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน เช่น การใช้วสัดุ
ตกแต่งพืน้ลวดลายใกล้เคียงวสัดธุรรมชาตปิระเภท PVC หรือวสัดทุดแทนไม้จริงประเภทลามิเนต กระเบือ้งยาง SPC เนื่องจาก
คณุสมบตัิหลกัของกระเบือ้งยาง SPC มีวสัดทุี่แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน กนัน า้ กนัปลวก ท าให้ติดตัง้ได้
ในบริเวณทีม่ีความชืน้สงู เช่น ห้องครัว อีกทัง้การติดตัง้ทีไ่ม่ใช้กาว ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือสารพิษอื่นๆ
ที่เป็นอนัตรายต่อผู้อยู่อาศยั ช่วยลดการใช้ทรัพยากร สามารถน ากลบัไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ใหม่ได้อยา่งคุ้มคา่ ซึง่แตกต่างจาก
วสัดทุี่ท ามาจากธรรมชาติ ที่ต้องท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

 

  บริษัทฯ มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ  3R 
(Reduce Reuse Recycle) และมีระบบการคดัแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึกและการ
มีส่วนร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง โดยเร่ิมจากการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในอาคาร และรณรงค์การลดขวดน า้พลาสติกใน
ส านกังานใหญ่ ซึ่งการคดัแยกประเภทขยะ จะสามารถน าขยะบางชนิดกลบัมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ใหม่ ทัง้นี ้เพื่อลดการ
ก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ นอกจากนี ้ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ท าการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมในส านักงานและรอบ
สถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พบว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กล่ิน เสียง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมาย
ก าหนด และ ไม่พบกรณีสารเคมีร่ัวไหลจากการด าเนินธุรกิจ  

 

 การบริหารจัดการของเสียในโครงการก่อสร้าง (GRI 306-1, GRI 306-2) 

  บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้ รับเหมาต้องจัดให้มีถังขยะขนาดใหญ่ ท่ีมีฝาปิดมิดชิด จัดตัง้อยู่ในบริเวณอาคาร
ส านักงานควบคุมการก่อสร้าง และบริเวณบ้านพกัของคนงาน โดยขยะในพืน้ที่ก่อสร้างมี  2 ประเภท คือ ขยะที่เกิดจากการ
ก่อสร้าง และขยะที่เกิดจากคนงาน โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจดั ด้วยการน าขยะบางส่วน
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กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ ซึ่งขยะที่สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้ ที่อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของ
ผู้ รับเหมาจะต้องน าออกจากพืน้ที่ทัง้หมดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทัง้นี ้ผู้ รับเหมาจะต้องควบคุมคนงานให้ทิง้ขยะมลูฝอยลง
ในถังขยะที่จดัเตรียมไว้เท่านัน้ และให้หน่วยงานความปลอดภยัสุ่มตรวจเช็คการปฏิบตัิตามมาตรการที่บริษัทฯ ก าหนดอย่าง
สม ่าเสมอ  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลในการปฏิบตัิงานของผู้ รับเหมาอย่างต่อเนื่อง 

 มีการน าเศษเหล็กที่มาจากการก่อสร้างมาหมุนเวียนใช้ซ า้ โดยการน ากลับมาใช้ประดิษฐ์เป็นส่ิงของที่ใช้ภายใน
โครงการระหว่างการก่อสร้าง เช่น การน าเศษเหล็กมาจดัท าตะแกรงส าหรับคดัแยกขยะ ท ารัว้กัน้บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าโครงการ 
ที่ตัง้ถังแก๊สหรือถังดับเพลิง และการน าเศษผงขีเ้ล่ือยและเศษไม้ ผสมกับยางพารา น าไปผลิตเป็นเบาะรองเก้าอีส้ าหรับใช้
ห้องปฏิบตัิการ เป็นต้น 
 

 
 

 
 

 

 

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก (GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการจดัการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  โดยพบว่ากิจกรรมของการด าเนิน
ธุรกิจที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การใช้ไฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศในส านกังาน และการใช้น า้มนั
เชือ้เพลิงจากยานพาหนะ ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขตการใช้ทรัพยากร พลังงาน ที่สร้างปฏิกิริยาในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามรายละเอียด ดงันี ้
1. ก๊าซเรือนกระจกทางตรง ขอบเขตที่ 1 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีการเผาไหม้เคล่ือนที่ โดยค านวณจากการใช้น า้มนั

เบนซินและน า้มนัดีเซล ที่มาจากปริมาณการเผาไหม้ของเชือ้เพลิงในยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จ านวน 
8 คนั  

2. ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ขอบเขตที่ 2 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากไฟฟ้าที่ถกูน าเข้าจากภายนอกเข้ามาใช้ภายใน
บริษัทฯ โดยค านวณจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า  ครอบคลุมส านักงานใหญ่ บมจ.ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
ส านกังานบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั และส านกังานขายที่เปิดบริการในปี 2564 จ านวน 18 แห่ง 
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3. ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ขอบเขตที่ 3 เป็นก๊าซเรือนกระจกทีเ่กิดจากการใช้น า้ประปา และกระดาษ A4 ภายใน
ส านกังานใหญ่ บมจ.ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตีต้ลอดทัง้ปี 2564 จ านวน 177,500 แผ่น 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 67 ตนั (หรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ร้อยละ 3.33 และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 1,945 ตนั (หรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
ร้อยละ 96.67 รวม 2,012 ตนั (หรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยผู้ทวนสอบ คือ บริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง  
ขอบเขต 1 

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม  
ขอบเขต 2 

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
ขอบเขต 3 

67 1,775 170 
รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  = 2,012 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 

นอกจากนี ้ส านกังานชัว่คราวของโครงการได้เปล่ียนสารท าความเย็นที่ใช้ในเคร่ืองปรับอากาศชนิด R22 เป็น R32 
และในโครงการก่อสร้างมีการน าอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า แทนการใช้น า้มนัเชือ้เพลิง อีกทัง้บริษัทฯ ได้ติดตัง้เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมภายในโครงการ เพื่อติดตามผลการปลดปล่อยมลพิษทางอาการไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 

 

 
3.4    การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม  

          บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์บริษัท www.origin.co.th) เนื่องจากบริษัทฯ ค านึงถึง
ความส าคญัของการให้คุณค่ากบัอตัลกัษณ์ของบุคลลแต่ละคน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครอบสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบตัิ
ต่อกันอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตัิ และต่อต้านการกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี ทัง้ในด้านการจ้างงาน 
การจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ 
สถาบนัการศึกษา เชือ้ชาติ และศาสนา รวมทัง้สนบัสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สงูอายุ ผู้ พ้นโทษ 
เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง นอกจากนัน้ เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็น
ครอบครัวเดียวกบัองค์กร ในบริษัทได้ก าหนดให้มีแผนพฒันาความผกูพนัของพนกังานเป็นประจ าทกุปี  
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3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม  
(1) พนักงานและแรงงาน  
 บริษัทฯ มีแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในแบบ Origin Culture ที่มุ่งเน้นความเป็น Ownership , 

Professional & Friendly โดยเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิด และพฒันาศกัยภาพในการท างานได้อย่างเต็มที่ 

การจ้างงาน (GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 401-3) 
บริษัทฯ มีการสรรหาการว่าจ้างพนกังานโดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัองค์กรและต าแหน่งงานการว่าจ้าง

พนกังาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิอนัมีเหตุมาจากความแตกต่าง ด้วยการไม่ก าหนดคุณสมบตัิของผู้สมคัรงานว่าจะเป็นเพศ  
อายุ เชือ้ชาติ ศาสนา แต่ให้ความส าคญักบัศกัยภาพในการท างานของคน โดยบริษัทฯ ยงัคงไว้ซึง่กระบวนการในการคดัเลือก
บคุลากรท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ซึง่ได้แก่ การจดัให้มีการทดสอบความรู้ตามต าแหน่งงานเพื่อวดัความรู้ความสามารถของ
ผู้สมคัร การวดัทศันคติในการท างาน การวดัความถนดัในการท างานในแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อมุ่งเน้นให้พนกังานท างานอย่าง
ประสบความส าเร็จและมีความสุข อีกทัง้ยังไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor)  ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 
(Child Labor) และไม่ท าธุรกรรมใดๆ กบัคู่ค้าหรือผู้ผลิตที่กระท าการดงักล่าว  

ในปี 2564 บริษัทฯ มกีารจ้างพนกังานประจ า และพนกังานสญัญาจ้างทัง้หมด  1,441 คน ในจ านวนนีเ้ป็นพนกังาน
หญิง 897 คน พนกังานชาย 544 คน (ไม่รวมพนกังานของกลุ่มบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน)) 

โดยมีชว่งอายตุ า่กว่า 30 ปี จ านวน 686 คน  อาย ุ31-45 ปี จ านวน 601 คน  อาย ุ46-55 ปี  จ านวน 125 คน และ
อาย ุ55 ปีขึน้ไป  จ านวน 29 คน โดยแบ่งตามระดบัปฏิบตังิาน ดงันี ้

ระดบัผู้บริหารระดบัสงู จ านวน 11 คน 

ระดบัผู้บริหารระดบักลาง จ านวน 15 คน 

ระดบัผู้บริหารระดบัต้น จ านวน 38 คน 

ระดบัผู้จดัการขึน้ไป จ านวน 194 คน 

ระดบัปฏิบตัิการ จ านวน 1,183 คน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้พิการเข้าเป็นพนกังานทัง้หมด 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.89 ของพนกังานทัง้หมด 
และในปีนีม้ีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ  (Turnover rate) จ านวน 830 คน คิดเป็นร้อยละ 57.59 โดยพนักงานที่
ลาออกร้อยละ 70 (จ านวน 583 คน) เป็นกลุ่มพนกังานท่ีมีอายงุานต ่ากว่า 1 ปี   

การฝึกอบรมพนักงาน (GRI 404-1, GRI 404-2) 

 บริษัทฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรเพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานในแต่ละกลุ่ม ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคง 
ด าเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ Microsoft 
Teams เพื่อส่งเสริมให้พนกังานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพฒันาความสามารถในองคค์วามรู้ได้แบบ Anytime , Anywhere 
โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานตามระดบัการปฏิบตัิงาน และสายงานวิชาชีพ รวมไปถึง
การพฒันาด้านอื่น ๆ ที่พนกังานให้ความสนใจโดยไม่จ าเป็นต้องจ ากัดอยู่ในสาขาวิชาชีพที่ตนท างาน เช่น หลกัสตูรฝึกอบรม
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ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถน าไปใช้เพื่อการสร้างเพลตฟอร์มของตนเอง ในการน าเสนอขาย
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท ซึง่ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบัตนเอง  

ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ จดัหลกัสตูรอบรมพนกังานเพื่อเพิ่มทกัษะและศกัยภาพในการท างานให้แก่พนกังานจ านวน
หลักสูตร 59 หลักสูตร จากพนักงานทุกกลุ่มบริษัทจ านวน 1,659 คน  รวม 99,150 ชั่วโมง โดยมีจ านวนชั่วโมงอบรมหรือ
กิจกรรมพฒันาความรู้เฉล่ียของพนกังาน 59.76 ชัว่โมงต่อคนต่อปี   

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการน าองค์ความรู้ของบริษัทมาถ่ายทอดให้แก่ทัง้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในแวดวง
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสนใจจะลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จึงได้จดัตัง้พรีโม อะคาเดมี (Primo Academy) สถาบนัอบรมองค์
ความรู้ด้านอสงัหาริมทรัพย์ที่รวบรวมผู้ทรงคณุวฒุิจากหลากหลายวงการท่ีเก่ียวข้องไว้อย่างครบถ้วน โดยเชิญผู้ทรงคณุวฒุิใน
แต่ละด้านมาร่วมถ่ายทอดวิธีคิด มุมมอง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่บุคลากรภายในและ
บคุคลภายนอกที่ให้ความสนใจ ซึง่ในทกุหลกัสตูรจะช่วยเสริมองค์ประกอบด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม  

1. ด้านองค์ความรู้ เข้าใจอสงัหาฯทกุมิติอย่างทนัสมยั  
2. ด้านพนัธมิตร ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนกบัทัง้วิทยากรและเพื่อนร่วมรุ่นและต่างรุ่น  
3. ด้านเครือข่าย สร้างปฏิสมัพนัธ์เชิงธุรกิจผ่านเครือข่ายผู้ เรียน  
4. ด้านประสบการณ์ จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร  
5. ด้านทกัษะ ได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างแท้จริง  
โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า สถาบันจะกลายเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยรวบรวมคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถ

เชื่อมโยงถึงกนั เกิดเป็นระบบนิเวศด้านอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Ecosystem) ที่ช่วยกันพฒันาวงการอสงัหาริมทรัพย์ให้
เติบโตอย่างยัง่ยืนและแข็งแกร่งได้ 

  

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 
416-1) 

  บริษัทฯ มีการรับมือกับสถานการณ์ในเร่ืองของ COVID 19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน โดยการก าหนด
มาตรการในการป้องกันดูแลความปลอดภยัของพนกังานทุกคนในองค์กร และมีมาตรการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่
อ านวยความสะดวกให้กับพนกังานในการปฏิบตัิงานกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
และสอดคล้องกับการด าเนินงานตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมัน่ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของบริษัทฯ  

• มีมาตรการรองรับการด าเนินงานของพนักงานทัง้ในส านักงานใหญ่ และโครงการก่อสร้าง โดยปรับวิธีการท างาน 

และจดักลุ่มพนกังานที่มีความจ าเป็นต้องท างานที่บ้าน (Work  From Home) หรือสถานที่ส ารองในการปฏิบตัิงาน
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(Remote Site) เช่น ตามโครงการของบริษัทฯ ที่อยู่ใกล้กบัท่ีพกัของพนกังาน เพื่อลดความเส่ียงในการเดินทาง แทน

การเข้าท างานท่ีส านกังานในช่วงการแพร่ระบาดที่รุนแรง 

• มีการเตรียมความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(  IT Infrastructure ) และขัน้ตอนการส ารองข้อมูล 
(Computer backup system and procedure) รวมทัง้ทดสอบการปฏิบัติจริงเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าเกิดปัญหาในกรณี
ฉกุเฉิน พนกังานและบริษัทฯ สามารถน าข้อมลูจาก ศนูย์ส ารองมาใช้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

• จัดการประชุม Online เพื่อลดความเส่ียงในการเดินทางมาปฏิบัติงานของพนักงาน ผ่านทางโปรแกรม MS. Team 
หรือ Line หรือ Zoom ประจ าวัน เวลา 9:00 น. เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการท างาน สถานที่ปฏิบัติงาน และ
ในช่วงเย็นให้แต่ละทีมสรุปงาน ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน รวมถึงติดตามการท างานของพนกังานผ่านระบบ 
my origin  

• เพิ่มสวสัดิการให้แก่พนกังาน โดยการท าประกนัคุ้มครอง COVID-19  

• มีมาตรการปลอดภยั อาชีวอนามยั โดยการจดัชดุตรวจ ATK ให้แก่พนกังานท าการตรวจเป็นประจ าทุกสปัดาห์ก่อน
เร่ิมงาน และด าเนินการท าความสะอาดทกุจดุสมัผสั ฉีดน า้ยาฆ่าเชือ้ภายในส านกังาน และโครงการอย่างสม ่าเสมอ 
รวมถึงจดัหาวคัซีนป้องกนัให้แก่พนกังานท่ียงัไม่ได้เข้ารับการฉีดวคัซีนจากหน่วยงานภาครัฐ 

• การรายงานจ านวนผู้ติดเชือ้ภายในองค์กร  

• จดัประชาสมัพนัธ์ เร่ืองมาตรการป้องกนั COVID-19 ต่าง ๆ ให้พนกังานรับทราบอย่างต่อเนื่อง  

           

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและได้บงัคบัใช้กับพนักงานรวมทัง้
ผู้ รับเหมาในงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการสร้างให้จิตส านึกด้านความปลอดภยั
เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในงาน และยงัเป็นส่ิงที่ต้องกระท าเพื่อให้เกิดการท างานท่ีปลอดภยัที่ยัง่ยืนอีกด้วย รวมถึงแทรก
อยู่ในระบบความคิดของการท างานเสมอ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ในการดูแลความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังานในส านกังานและหน้างาน รวมทัง้จดัให้มีการปลกูฝังทศันคติและความเข้าใจในการบริหาร
และดแูลงานความปลอดภยัให้กบัพนกังานทกุระดบั เพื่อให้พนกังานทกุคนมีความรู้ความเข้าใจในการท างาน และรับทราบถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมทัง้จากหน่วยงานของตนเองและหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

เนื่องด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ท าให้ไม่สามารถจดักิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นความ
เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเชือ้โรค ท าให้บริษัทฯ ด าเนินการจดัอบรม ฝึกซ้อมดบัเพลิงเบือ้งต้น ประจ าโครงการก่อสร้าง โดยมี
หัวข้อบรรยายในการอบรมและซ้อมกรรมวิธีในเร่ืองแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการ
อพยพหนีไฟ การค้นหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภยั และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ซึ่งในปีนี ต้้องด าเนินการจดักิจกรรมให้
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สอดคล้องกับสถานการณ์ในพืน้ที่ และอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ท าให้มีจ านวนโครงการที่จดัการฝึกอบรม
และซ้อมอคัคีภยัประจ าปี ทัง้หมด 4 โครงการ รวม 42 คน ได้แก่  

• โครงการ Park Origin Ratchathewi 

• โครงการ Park Origin Chula-Samyan 

• โครงการ SOHO Bangkok Ratchada 

• โครงการ The Origin E22 Station 
 อีกทัง้ยังมีการจัดการประชุม อบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และจัดกิจกรรมการตรวจสอบการท างานที่ไม่

ปลอดภยั (Site Walk) ในทุกโครงการเป็นประจ าสปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ โดยมีหวัข้อการอบรมในเร่ืองกฏระเบียบ ข้อบงัคบั 
ของโครงการ เช่น ความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง ความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับเคร่ืองจกัร การจัดการกับฝุ่ น
ภายในโครงการ/การเลือกใช้เคร่ืองมือ ความปลอดภัยการท างานตัดเจียรเหล็ก/การสวมใส่ PPE ความปลอดภัยในการใช้
นัง่ร้านในการขึน้ไปท างานแต่ละชัน้ การทิง้ขยะและคดัแยกขยะภายในโครงการ ความปลอดภยังานเชื่อมงานรือ้ถอน และการ
ท างานเสียงดงั เสียงรบกวน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียง เป็นต้น 

ซึ่งในปีที่ผ่านมามีโครงการที่จัดการประชุม อบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และจัดกิจกรรมการตรวจสอบการ
ท างานท่ีไม่ปลอดภยั (Site Walk) รวมทัง้สิน้ 11 โครงการ ได้แก่ 

• โครงการ The Origin E22 Station  

• โครงการ The Origin Onnut 

• โครงการ The Origin Ladprao 15 

• โครงการThe Origin Ram 209 Interchange 

• โครงการ Origin Plug & Play Ladprao Interchange 

• โครงการ Origin Plug&Play Ramintra  

• โครงการ The Cabana Bearing 10 

• โครงการ Brixton 107 Pet&Play 

• โครงการ PARK Thonglor 

• โครงการ PARK Chula 

• โครงการ SOHO Bangkok Ratchada 
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จากการด าเนินงานด้านการสร้างมาตรฐาน และยกระดบัการบริหารงานด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยัของ
ผู้ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี พบว่า ใน 365 วนั จาก 13 โครงการก่อสร้าง บริษัทฯ พบกรณีพนกังานและแรงงาน
หยดุงานเกิน 3 วนั จ านวน 2 ครัง้และ 7 วนั จ านวน 1ครัง้ 

 

 (2) ลูกค้า 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น าทางด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร โดยส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ
ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลกูค้า ทัง้ในด้านท าเล ฟังค์ชัน่การใช้งานที่ทนัสมยัใช้งานได้จริง มีความปลอดภยั
และสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้   ซึ่งท าให้บริษัทฯให้ความส าคญักบัการพฒันาสินค้าและบริการ
ให้ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงความต้องการของลกูค้าและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ – โครงการ (GRI 416-1) 

 ปัจจบุนับริษัทฯ ได้น าเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการในรูปแบบท่ีมีความหลากหลายและโดดเด่นด้วยการ
ออกแบบและการเลือกใช้นวตักรรมทางเทคโยโลยีที่เหมาะสมกบัลกูค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึง่มีความต้องการและไลฟ
สไตล์ในการใช้ชวีิตที่แตกตา่งกนั โดยเน้นการสร้างสงัคมแหง่เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้พกัอาศยัสามารถใช้ชีวติสะดวกงา่ยดาย
ยิ่งขึน้ ด้วยการน าเทคโนโลยี และนวตักรรมต่างๆ มาเป็นตวัชว่ยในการบริหารจดัการการพกัอาศยั และตอบโจทย์การใช้ชีวิต
แบบ Next Normal ที่สามารถดูแลผู้บริโภคได้อย่างครบวงจรในทุกช่วงเวลาของชีวิต ซึ่งในส่วนงานพฒันาโครงการ มีการน า
นวตักรรมต่างๆ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ดงันี ้

• การออกแบบให้เกิด Court บริเวณส่วนกลาง เพื่อตกแต่งสภาพแวดล้อมให้เอือ้อ านวยต่อการประหยดัพลงังาน โดย
การใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ ต้นไม้ขนาดกลาง ต้นไม้คลุมดิน ซึ่งลดการสะสมความร้อนบนพืน้ที่ผิวคอนกรีต ท าให้
อณุหภมูิอากาศโดยรวมลดลง และช่วยเร่ืองการถ่ายเท ระบายอากาศระหว่างอาคาร  
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• ส่งเสริมการใช้ EV charger ภายในโครงการ ลดการใช้พลังงานเชือ้เพลิง หันมาใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

 

• การน า Auto parking มาใช้ในโครงการ สามารถลดระยะเวลาในการวนหาที่จอดรถ ซึง่ท าให้การใช้พลงังานเชือ้เพลิง
จากรถยนต์ลดลง สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 
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• การใช้ระบบ Touchless ลดการสมัผสัโดยตรงกับอุปกรณ์ภายในอาคาร ส่งเสริมเร่ืองสขุภาวอนามยั หลีกเล่ียงการ
สมัผสั ลดการแพร่ระบาดของเชือ้โรค และยงัป้องกนัความปลอดภยัจากบคุคลภายนอก เช่น การเปิด/ปิดประต ูและ 
Face ID ในการยืนยนัตวัตน 

  

• การใช้ Home Automation ในการบริหารพลงังาน ซึ่งช่วยในเร่ืองการประหยดัไฟฟ้า เช่น การตัง้เวลาเปิด/ปิด ระบบ
ควบคมุไฟฟ้าแสงสว่าง อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  

 

• การใช้หลอดไฟ LED ในพืน้ท่ีส่วนกลาง เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้งานนาน ใช้พลงังานน้อย และย่อยสลายได้เร็ว 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อีกทัง้ยงัไม่มีรังสีอลัตราไวโอเลต และรังสีอินฟราเรดที่เป็นอนัตรายต่อผิวหนงั 

• การใช้เคร่ืองปรัอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ที่มีการใช้สารท าความเย็น R410a ซึ่งไม่ท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการจ่ายกระแสไฟต ่า แต่ได้พลงังานสงู จึงท าให้ประหยดัพลงังานถึง 30% 

• ORIGIN CONNECT แอปพลิเคชัน่ส าหรับลกูบ้าน ออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารกับลกูค้าของบริษัทฯ 
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ง่าย สะดวก ท าให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทได้อย่างรวดเร็ว เช่น 
ข่าวสารโปรโมชัน่ ตรวจสอบงวดดาวน์ ปฏิทินกิจกรรมของออริจิน้ แจ้งซ่อม บริการนดัตรวจห้องได้ ผ่านสมารท์โฟน 
โดยในปัจจบุนัมี  
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- ระบบ Home Automation Facility Booking บริการจองพืน้ท่ีส่วนกลาง 
- Super Maintenance Service บริการเรียกชา่งเทคนิค ชา่งซ่อม ชา่งล้างแอร์ ช่างไฟ  
- Dine in Service บริการอาหาร SNACK และเคร่ืองดืม่ ผ่าน Machine ภายในโครงการ 
- SMART Bill PAY บริการจา่ยบิลออนไลน์ และช าระค่าใช้จา่ยต่างๆ ผ่าน Mobile Application  
- การแสดงผลการตรวจสอบงวดดาวน์ การโอนกรรมสิทธ์ิ การตรวจห้อง และรับกล่องส่งมอบ 

      

นอกจากนี ้จากแนวคิด Next Level of Living Solutions ที่ต้องการให้ผู้บริโภคมีสขุภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัท
ฯ ได้ร่วมกับพนัธมิตรด้านสุขภาพ เพื่อเข้ามาดูแลลูกบ้าน เช่น ด้านโรงพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Hospital) มีการเข้ามา
บริการตรวจสขุภาพ ให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการบ าบดั วิทยาศาสตร์การกีฬาถึงในโครงการที่อยู่อาศัย หรือเป็น Hospital at 
Home อ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภคไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาล และยงัได้เป็นพนัธมิตรร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางการออกแบบ สภาพแวดล้อม เพื่อด าเนินการ Senior Living Lab ศึกษาวิจยัสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้สงูอายไุทยในปัจจบุนั และยกระดบัการออกแบบโครงการที่อยู่อาศยัให้เหมาะสมกับ
คนกลุ่มดงักล่าว 

การพัฒนาการให้บริการ  

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ลกูค้าแสดงความคิดเห็น เพื่อน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงตามความต้องการของลกูค้า และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ เพิ่มความภกัดีของลกูค้าที่มีต่อองค์กร ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงมีช่องทางส าหรับการรับเร่ืองร้องเรียน  เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าด้วย
กระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 3 ช่องทาง ได้แก่ call center : 020 300 000  
www.origin.co.th และ FB : Origin Property   

โดยบริษัทฯ ได้พฒันาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ  
ซื่อสตัย์ และมีจริยธรรม ซึง่ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการแสดงความคิดเห็นจากลกูค้าผ่านทางระบบ Call Center จ านวน  181 
สาย แบ่งเป็นข้อเสนอแนะเร่ืองสินค้าและบริการ จ านวน  21 เร่ือง ได้รับการชมเชยในเร่ืองการบริการของเจ้าหน้าที่ จ านวน 
108 เร่ือง และมีข้อร้องเรียนจากลกูค้าในเร่ืองส าคญั จ านวน 52 เร่ือง โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัการข้อร้องเรียนดงักล่าว
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

http://www.origin.co.th/
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จากการพัฒนาสินค้าและบริการในปี 2564 พบว่า สัดส่วนการแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางระบบ Call 
Center มีจ านวนลดลงจากปี 2563 ที่มีสดัส่วนจากเดิม 91 เร่ือง เหลือเพียง 52 เร่ือง ในปี 2564  

นอกจากบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทฯ ยังมีการประเมินความพึงพอใจด้านสินค้าและบริการของ
ลูกค้าของลูกค้าและลูกบ้าน โดยพิจารณาจากเร่ืองการให้ข้อมูลข่าวสาร การแต่งกาย การทักทาย การให้ความช่วยเหลือ 
ความสะอาด การซ่อมบ ารุง และการรักษาความปลอดภยั เป็นต้น 

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และกิจกรรม CRM ส าหรับลูกบ้าน (GRI 413-1) 

Customer Relationships Management (CRM) เป็นการบริหารจดัการความสมัพนัธุ์กบัลกูค้าทัง้ก่อนและหลงัการขาย 
เพื่อสร้างความประทบัใจ ความพึงพอใจในสินค้า และบริการ  

• กิจกรรม “Coffee Monday” ส่งความสุขในเช้าวันจันทร์ให้กับลูกบ้าน กับกาแฟร้อน ๆ หอมกรุ่น เพิ่มความสดชื่น 
กระปรีก้ระเปร่า ในเช้าวนัแรกของการท างาน กิจกรรม “Happy Friday” ส่งความสขุในวนัศุกร์ให้กับลกูบ้าน เสิร์ฟ
ความอร่อยมือ้เช้า ขนมจีบ  ซาลาเปา  
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• กิจกรรมเวิร์คช็อป  DIY ท ากระทงจากเยื่อใบไม้  ให้กับลูกบ้าน โครงการ KnightsBridge Kaset Society โครงการ 
The Origin Sukhumvit 105   ต้อนรับเทศกาลลอยกระทงร่วมสืบสานประเพณีไทย   

  
• กิจกรรมเวิร์คช็อป Paint your style เพ้นท์ขวดแก้ว  ให้กับลูกบ้าน โครงการ Knightsbridge Prime Onnut  มาร่วม

เพ้นท์ขวดแก้ว ลวดลายในสไตล์ของตวัเอง ให้กลายเป็นของตกแต่งวางตรงมมุโปรด เพิ่มสีสันความสดชื่นภายใน
คอนโด หรือโต๊ะท างาน 

  
• กิจกรรม เวิร์คช็อป DIY เพ้นท์กระถางต้นไม้จิ๋ว  ให้กบัลกูบ้าน โครงการ Notting Hill Sukhumvit 105  

เพิ่มลวดลายสีสันไอเดียเก๋ๆ เปล่ียนกระถางต้นไม้เดิมๆให้ดูเพลินตา  ลูกบ้านสามารถน ากระถางสุดน่ารักไปวาง
ตกแต่งห้อง เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว ช่วยเติมบรรยากาศสดชื่นยิ่งขึน้ 
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• กิจกรรม เวิร์คช็อป DIY "Magic  Snow Globe" กล่องดนตรีหิมะสดุหรรษา ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ให้กับลกูบ้าน  
โครงการ  KnightsBridge Prime Sathorn ส าหรับน ามาวางประดบัตกแต่งมมุเล็กๆ ในคอนโดให้เข้ากับบรรยากาศ 
หรือมอบเป็นของขวญัให้คนพิเศษ 

  
• กิจกรรม เวิร์คช็อป DIY ท าปลอกคอส าหรับสัตว์เลีย้ง ให้กับลกูบ้าน โครงการ Brixton Pet & Play Sukhumvit 107 

ด้วยการน าเอาผ้าลายสีสนัสวยๆมาตกแต่งลกูเล่นตามชอบ 

  

ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการสร้างความเชื่อมัน่ในองค์กรให้แก่ลกูค้า โดยการปรับมาตรการความปลอดภยั อาชีว 
อนามยัในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้เหมาะสมกบัในช่วงสถานการณ์การที่ผ่านมา  

• จดัเตรียมแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือตามจุดพืน้ที่ให้บริการภายในส านกังานขาย ห้องตวัอย่าง และพืน้ที่ส่วนกลาง
ของโครงการ 

• ตรวจวดัอณุหภมูิของพนกังานขาย และลกูค้าผู้มาติดต่อโครงการก่อนการเข้าพืน้ท่ีโครงการ  

• ท าความสะอาดจุดสมัผสัในบริเวณต่างๆ ทุกชัว่โมง และฉีดน า้ยาฆ่าเชือ้ภายในส านกังานขาย พืน้ที่ส่วนกลางของ
โครงการเป็นประจ าทกุสปัดาห์ 

• โครงการ Origin Health Buddy “เราคือเพื่อนคณุ” โดยนิติบคุคลและเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือจดัเตรียมกล่อง
ยงัชีพและอปุกรณ์ต่างๆ อาทิ ยาสามญัประจ าบ้าน ที่วดัอณุหภมูิ และเคร่ืองวดัออกซิเจนปลายนิว้ พร้อมคู่มือแนะน า
ในการปฎิบตัิตวั และเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการจดัส่งอาหารให้กับผู้ ป่วย /ลกูบ้านที่
เข้าระบบรักษาแบบ Home Isolation และสอบถามติดตามอาการผ่านทางโทรศพัท์ทุกวนัผ่าน Application Primo 
Plus รวมถึงได้จดัตัง้ทีมฉกุเฉิน พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชัว่โมง ตลอดระยะเวลาการรักษา 14 วนั เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจในกบัผู้ ป่วย/ลกูบ้าน และช่วยประสานไปยงัทีมแพทย์ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจดัหาเตียง กรณีที่
มีเข้าสู่อาการระดบัสีเหลืองถึงสีแดงในระหว่าง Home Isolation ให้เข้าถึงการรักษาโดยเร็วที่สดุ 
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• ปรับรูปแบบการขายผ่านทางออนไลน์ โดยการขายคอนโดผ่าน Live Facebook ในรายการ “คอนโดน่าไลฟ์” ซึง่เป็นการ

ท ากลยุทธ์ Property Live ที่สร้างความสะดวกในการเข้าถึงผู้บริโภค และสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงแบรนด์ได้
ง่ายขึน้ อีกทัง้ยงัท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจสินค้าได้ครัง้ละจ านวนมาก สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ กระตุ้นให้เกิด
การตดัสินใจได้รวดเร็ว ผ่านโปรโมชัน่แบบจ ากดัระยะเวลา 

   

 (3) ชุมชนและสังคม  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ตลอดจนหลกัคณุธรรมและ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  พร้อมทัง้ดูแลสิทธิตามที่กฎหมายก าหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และ
ประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม เป็นคุณสมบตัิ
พืน้ฐานที่ส าคญัที่สดุของการเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยัง่ยืน  และเพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนบริษัทฯจึงได้
ก าหนดแนวทางด าเนินการ ในเร่ืองต่างๆ ดงันี ้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (GRI 205-1, GRI 205-2) 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินธุรกิจ และยึดมั่นที่จะบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบตัิภาคเอกชนไทย และแสดงเจตนารมย์ที่แน่วแน่ว่าบริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยมีการส่ือสารออกไป
ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กรผ่านการด าเนินการต่าง ๆ ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors หรือ IOD) 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบาย/ประกาศที่เก่ียวข้อง เป็นลายลกัษณ์
อักษร อาทิ นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) นโยบายและแนวปฏิบัติการให้/รับของขวัญ 
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คู่มือการปฏิบตัิงานส าหรับกระบวนการท่ีมีความเส่ียงในการเกิดการทจุริตคอร์รัปชนั และได้มีการส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนรับทราบ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน ตระหนกัถึงความส าคญัและน าไปปฏิบตัิให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน พร้อมเป็นส่วนส าคญัขบัเคลื่อนให้องค์กรได้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั เกิดเป็น
วฒันธรรมอนัดีงามขององค์กร อีกทัง้บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัต่อผู้ ให้
เบาะแส และมีการก าหนดขัน้ตอน/มาตรการด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส เพื่อให้การด าเนินการจดัการต่อข้อร้องเร่ืองการ
ทจุริตคอร์รัปชนัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึ่งการยืนยัน
รับรองการเป็นสมาชิกฯ ในครัง้นี ้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความตัง้ใจในการก ากับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส และพร้อม
ส่งเสริมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัในการด าเนินธุรกิจให้มีอย่างต่อเนื่อง  

การบริหารจัดการคู่ค้า (GRI 204-1) 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศยัความร่วมมือจากพนัธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลาย บริษัทฯจึงมุ่งพฒันา
ธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปร่วมกนักับคู่ค้า โดยมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ประเมินผลงาน และการคดักรองคู่ค้า  เพื่อ
น าไปพฒันาศกัยภาพสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมอบให้แก่ลกูค้าได้อย่างยัง่ยืน โดยพิจารณาจากคุณภาพของสินค้า การ
จัดส่งสินค้าและการส่งมอบงาน และความพึงพอใจ โดยบริษัทฯ จะท าการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคู่ค้า
ประจ าปี รวมทัง้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการประเมินคู่ค้าทัง้ก่อนและภายหลงัการซือ้ขาย ให้สามารถวดัผลและจดัเกรดคู่ค้า
ในแต่ละหมวดหมู่ได้ โดยก าหนดให้ฝ่ายจดัซือ้จดัจ้างเป็นผู้ประเมินศกัยภาพคู่ค้าก่อนการซือ้ขายเพื่อคดักรองคู่ค้าที่มีผลการ
ประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ออกจาก Approved Vendor List ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่ค้าทางธุรกิจ จ านวน 
273 ราย รวมมลูค่างานจดัซือ้จดัจ้างทัง้หมด 921,973,718.30 บาท 

ผลการประเมินคู่ค้า 

• เกรด A จ านวน 83 ราย  

• เกรด B จ านวน167 ราย 

• เกรด C จ านว 20 ราย 

• เกรด D จ านวน 3 ราย 

• เกรด F จ านวน.0 ราย 

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจ (GRI 308-2) 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยให้ความส าคญักับการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และหลีกเล่ียงการด าเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคณุภาพชีวิตของชมุชนรอบสถานประกอบการ  โดยเปิดช่องทาง
ส่ือสารและหน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียนด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ผู้ ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนได้สะดวกที่สุด 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ตรวจสอบและจดัการข้อร้องเรียน ตลอดจนสื่อสารผลการจดัการข้อร้องเรียนกลบัไปยงั
ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่เก่ียวข้องผ่านช่องทางร้องเรียน   
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• Call Center : 020 300 000  

• เว็บไซต์ www.origin.co.th  

• FB : Origin Property 

ทัง้นี ้ในปี 2564 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสงัคมหรือส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีแนวทางการการ
ด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชน ด้วยการเข้าส ารวจพืน้ท่ีของชมุชนท่ีอยู่
รอบโครงการ ตัง้แต่ก่อนด าเนินการก่อสร้างในพืน้ที่ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึน้จากการก่อสร้าง ความกงัวลใจเก่ียวกบัการก่อสร้าง และบริษัทฯ จะด าเนินการให้กบัชมุชนเพื่อลดข้อร้องเรียนที่
อาจเกิดขึน้ภายหลงั 

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม (GRI 413-1) 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการพฒันาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัชมุชน ผ่านกิจกรรมร่วมกบัชมุชนในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั และให้เกิดการผลกัดนัโอกาสในการพฒันาสงัคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ โดยให้
ความส าคญักบักลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

• ออริจิน้ มอบเงินบริจาคจ านวน 1,000,000 บาท ให้กบัโรงพยาบาล 10 แห่ง ทัว่ประเทศ เพื่อซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์
การแพทย์ 

 
• ส่งมอบกล่องก าลงัใจ บรรจขุนมและการ์ดจากพนกังานออริจิน้ให้โรงพยาบาล 10 แห่ง ทัว่ประเทศ ได้แก่  

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   โรงพยาบาลวชิรพยาบาล   โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์  โรงพยาบาล
กลาง โรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช โรงพยาบาลสมทุรปราการ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชยีงใหม่   โรงพยาบาลระยอง 
โรงพยาบาลขอนแก่น และ โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช 
 

http://www.origin.co.th/
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• ร่วมบริจาคสมทบทนุข้าวกล่อง เพื่อส่งความชว่ยเหลือถึงชมุชนท่ีก าลงัยากล าบากจากสถานการณ์  โควิด-19  

จ านวน วนัละ  200 กล่อง และ โรงพยาบาลสนามรวมใจสมทุรปราการ ในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ สมทุรปราการ 
วนัละ 500 กล่อง รวมจ านวนเงินทัง้สิน้ 250,000 บาท ผ่านรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้กบัโครงการ “เร่ืองเล่าแบง่ปัน” 

• มอบเงินจ านวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อซือ้เคร่ืองชว่ยหายใจและอปุกรณ์ทางการแพทย์ในการ
รักษาผู้ ป่วยวกิฤตจิาก COVID-19 

 
• มอบเงินบริจาค จ านวน 100,000 บาท เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของมลูนิธิดวงประทีป ในการช่วยเหลือ

ประชาชนทีเ่ผชิญความเดือดร้อนในพืน้ท่ีชมุชนคลองเตย ซึง่เป็นเป็นคลสัเตอร์ใหญ่ที่มีผู้ตดิเชือ้เป็นจ านวนมาก 

  
• มอบเงินบริจาค จ านวน 100,000 บาท ให้แก่ หมอแล็บแพนด้า “ทนพ.ภาคภมูิ เดชหสัดิน” เพื่อสนบัสนนุโครงการ รถ

เก็บตวัอย่างชวีนิรภยั ส าหรับตรวจหาเชือ้ COVID-19 ในเชงิรุกแบบเคล่ือนท่ีไปยงักลุ่มเส่ียงต่อการติดเชือ้ โดยออก
ให้บริการแก่ประชาชนที่ก าลงัได้รับความเดือดร้อน ตามคลสัเตอร์ต่างๆ โดยสามารถรองรับการตรวจได้ถงึ 1,000 คน
ต่อวนั 
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• บริจาคเงินสมทบทนุจดัซือ้เคร่ืองออกซิเจนให้ 3 โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

โรงพยาบาลราชวถีิ  และโรงพยาบาลกลาง  รวมทัง้สิน้ 15 เคร่ือง มลูค่ารวม 3 ล้านบาท 

 
• มอบเงินบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ  จ านวน 50,000 บาท  เพื่อจดัซือ้

วสัดอุปุกรณ์ในการควบคมุป้องกนัโรคไวรัสโควิด-19  พร้อมมอบ iPad ส าหรับตดิต่อส่ือสารกบัผู้ ป่วยโควดิ-19 กลุ่มสี
เขียว ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 
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• มอบเงินบริจาคให้แกม่ลูนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี จ านวน 500,000 บาท เพื่อจดัซือ้

อปุกรณ์ขยายห้องICU ความดนัลบส าหรับทารกแรกเกิดตดิเชือ้ โควิด-19 

 
• สนบัสนนุอาหาร ผู้ ป่วยโควิด 19 และกลุ่มเส่ียงทีก่กัตวั  มอบผ่านทางเทศบาลส าโรงเหนือ จ านวน 125,000 บาท 

 

• มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสนามศนูย์โอบอุ้มกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี จ านวน 100,000 บาท  เพื่อจดัซือ้
เคร่ืองวดัออกซิเจนในร่างกายและหน้ากาก N95 

 
 
 



  แบบแสดงรายงาน One Report ประจ าปี 2564 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อที่ 3 หน้าที่ 174 

• มอบเงินบริจาคแก่ กองทนุวิจยัและพฒันาวคัซีน คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ านวน 100,000 
บาท  เพื่อน าไปพฒันาวคัซีนไทย ChulaCov19 mRNA เพื่อคนไทย   

 
• มอบเงินบริจาคสมทบทนุให้กบัโครงการ  “You can save รวมใจแบ่งปัน 100 โรงพยาบาล ทัว่ไทย” จ านวน  

1,105,000 บาท เพื่อจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ที่แต่ละโรงพยาบาลขาดแคลน อาทิ เคร่ืองกระตกุหวัใจไฟฟ้า รถส่ง
ตวัผู้ ป่วย รถเข็น เตยีงขนย้ายผู้ ป่วย เคร่ืองมืออุปกรณ์พืน้ฐาน ฯลฯ  โดยการจองโครงการคอนโดมเินียมและบ้านทกุ
แบรนด์ในเครือออริจิน้ ในทกุๆ 1 ยนูิต จะร่วมสมทบทนุให้กบัโครงการ “You can save รวมใจแบ่งปัน 100 
โรงพยาบาล ทัว่ไทย” จ านวน 1,000 บาท  

• บริษัทฯ มีมาตรการช่วยเหลือพนกังานกลุ่มธุรกิจท่องเทีย่วและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID–19 
ระลอกใหม่ โดยเปิดรับสมคัรโครงการ “Service Ambassador รุ่นท่ี 2” ซึง่มีรับสมคัรพนกังานในหลายต าแหน่ง เช่น 
ผู้จดัการอาคารท่ีมีประสบการณ์ Front Manager หรือ Duty Manager จากโรงแรมต่างๆ รวมไปถงึช่างโรงแรม และ
แม่บ้านโรงแรม ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริการลกูบ้านของบริษัท  

 

• บริษัทฯ ส่งเสริมกจิกรรมการตดัเย็บเสือ้ผ้าเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนให้แก่กลุ่มแม่บ้านชมุชนกิ่งแก้ว โดยสนบัสนนุ
การฝึกทกัษะเร่ืองการตดัเย็บเสือ้ผ้า และอดุหนนุสินค้าตามการออกแบบของบริษัทฯ มาให้พนกังานขาย และ
พนกังานในฝ่ายที่อยู่หน้างานสวมใส่ตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการ 

https://www.origin.co.th/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1/
https://www.origin.co.th/
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ท าการดแูลผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ต่อ 
คู่ค้า และชมุชน โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการบรรเทาผลกระทบและรับผิดชอบต่อสงัคม ดงันี ้

• ช่วยเหลือแคมป์คนงานก่อสร้างในช่วงการออกมาตรการปิดแคมป์คนงานท่ีอยู่ภายใต้การด าเนินการก่อสร้างของ
โครงการในเครือบริษัทฯ จ านวน 40 แคมป์ รวมกว่า 5,000 คน โดยการดแูลเร่ืองอาหารภายในแคมป์คนงาน  

   

• มีมาตรการปลอดภยั อาชวีอนามยั โดยการคดักรอง ตรวจหาเชือ้ ฉีดพ่นน า้ยาฆ่าเชือ้ภายในโครงการ อีกทัง้ยงัจดัให้
มียานพาหนะรับส่ง และท าแผงกัน้บริเวณภายในรถรับส่ง เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้าง 
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GRI CONTENT INDEX 
 

GRI STANDARD DISCLOSURE 
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           

102-9 Supply chain  
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 
102-40 List of stakeholder groups  
102-41 Collective bargaining agreements 
102-42 Identifying and selecting stakeholders  
102-43 Approach to stakeholder engagement 
102-44 Key topics and concerns raised  
102-46 Defining report content and topic Boundaries  
102-47 List of material topics  
GRI 205 Anti-corruption 
205-1 Operations assessed for risks related to corruption   
205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures   
GRI 302  Energy 
302-1  Energy consumption within the organization 
302-2 Energy consumption outside of the organization   
302-4 Reduction of energy consumption 
302-5 Reductions in energy requirements of products and services 
GRI 303 Water and Effluents  
303-1  Interactions with water as a shared resource 
303-3 Water recycled and reused 
GRI 305 Emissions 
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions   
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions   
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions   
GRI 306  Effluents And Waste  
306-1  Water discharge by quality and destination 
306-2 Waste by type and disposal method 
GRI 401 Employment  
401-1 New employee hires and employee turnover 
401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time 

employees 
401-3 Parental leave 
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GRI STANDARD DISCLOSURE 
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 
403-3 Occupational health services 
GRI 404 Training and Education  
404-1  Average hours of training per year per employee 
404-2  Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 
GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 
405-1 Diversity of governance bodies and employees   
GRI 408 Child Labor 
408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor 
GRI 409 Forced or Compulsory Labor 
409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor 
GRI 412 Human Rights Assessment 
412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments 
GRI 413  Local Communities  
413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs 
GRI 416 Customer Health and Safety  
416-1  Assessment of the health and safety impacts of product and service categories 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

  
4.1 วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

4.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ส าหรับปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม จ านวน 11,114.1 ล้านบาท และ 15,943.0 ล้านบาท ตามล าดบั 
และมีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯจ านวน 2,661.9 ล้านบาท  และ 3,193.9 ล้านบาท ตามล าดบั โดยปี 2564 
กลุ่มบริษัทมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดคอนโดมิเนียมและบ้านจดัสรร จ านวน 16,157.4  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 
จ านวน 1,071.4  ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.10 โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการท่ีไม่ได้
อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้า จ านวน 13,623.4  ล้านบาทและกิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการท่ีอยู่ภายใต้กิจการร่วมค้า 
จ านวน 2,534.0 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าทัง้สิน้ 313.5 ล้านบาท (ตามสดัส่วนถือหุ้น 51%)
ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,193.9 ล้านบาทโดยกลุ่มบริษัทได้ประกาศจ่ายปันผลใน
รูปของเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท หรือคิดเป็นอตัราเงินปันผลตอบแทน(Dividend yield) เท่ากับ 4.3% (ณ ราคาหุ้นวนัท่ี 

23 กมุภาพนัธ์ 2565) 

ถึงแม้ว่าในปี 2564 จะยงัคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศแต่
กลุ่มบริษัทก็ยงัคงรักษาระดบัของกิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิและระดบัความสามารถในการท าก าไรได้อย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่ม
บริษัทมียอดขายจากโครงการเปิดตวัใหม่ (Presale) ประมาณ 30,250.0 ล้านบาท สงูกว่าเป้าหมายทัง้ปีที่วางไว้ที่ 29,000.0 
ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกนัของปี 2563 ถึงราว 17% และยงัเป็น New High ใหม่ของกลุ่มบริษัท ซึง่แบ่งเป็นยอดขายจาก
โครงการประเภทคอนโดมิเนียมประมาณร้อยละ 72.00 ของยอดขายทัง้หมด และยอดขายจากโครงการบ้านจดัสรรประมาณ
ร้อยละ 28.00 ของยอดขายทัง้หมด ซึ่งประกอบด้วยยอดขายจากกลุ่มโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) จ านวนร้อยละ 
65.00  ของยอดขายทัง้หมด และยอดขายจากโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง (Ongoing) จ านวนร้อยละ 35.00 ของ
ยอดขายทัง้หมด ในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้มีเปิดตวัคอนโดมิเนียมหลากหลายแบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แบรนด์ บริกซ์ตนั 
(Brixton) เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มในราคาที่ เ ข้ าถึงได้ (Affordable Niche) เช่น คอนโดมิเนียมส าหรับคนรักสัตว์เลีย้ง 
คอนโดมิเนียมส าหรับนกัศกึษา แบรนด์ ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ (Origin Plug & Play) เจาะตลาดกลุ่มสตาร์ทอพั แบรนด์ ออ
ริจิน้ เวลเนส เรสซิเดนซ์ เจาะตลาดกลุ่มผู้สงูวยั (Silver Age) และ แบรนด์ แฮมป์ตนั (Hampton) ประกอบด้วยหลากซบัแบรนด์
ส าหรับเจาะกลุ่มนกัลงทุนอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) โดยทุกแบรนด์ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค
เป็นอย่างดี ขณะเดียวกนั โครงการบ้านจดัสรรภายใต้บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) ก็สามารถสร้างยอดขายระดบั All Time 
High ได้ต่อเนื่องทกุปี ตามแผนเติบโตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
 

รายการ 
 

 ส าหรับปี 2563 
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ส าหรับปี 2564 
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ผลแตกต่าง 

 งบการเงินรวม   การร่วมค้า   รวมทัง้สิน้   งบการเงินรวม   การร่วมค้า   รวมทัง้สิน้  ล้านบาท ร้อยละ 

กิจกรรมการโอน
กรรมสิทธ์ิ
อสังหาริมทรัพย์ 

9,870.5 5,215.5 15,086.0 13,623.4   2,534.0 16,157.4   1,071.4   7.10 
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นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตราก าไรสุทธิไว้ได้ในระดับสูงที่ร้อยละ 20.03 ซึ่งรับรู้ก าไรจาก
โครงการคอนโดมิเนียมร่วมทนุ (Joint Venture) กบับริษัทโนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากดั จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการไนท์บริดจ์ คอลลาจ รามค าแหง, โครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม รัชโยธิน, โครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช, โครงการไนท์
บริดจ์ สเปซ รัชโยธิน และ โครงการคอนโดมิเนียมร่วมทนุ (Joint Venture) กบับริษัท เอสคอน เจแปน จ ากดั จ านวน 1 โครงการ 
ได้แก่ โครงการไนท์บริดจ์ สุขุมวิท เทพารักษ์ ท าให้เกิดการรับรู้ก าไรจากกิจการร่วมค้าของทัง้ 5 โครงการในปี 2564 จ านวน 
313.5 ล้านบาท (ตามสดัส่วนถือหุ้น 51%) 

 
แม้ว่าในปี 2564 ยังคงมีความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่กลุ่มบริษัทยังคงมีการ

เรียนรู้และปรับตวัอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจบุนักลุ่มบริษัทมีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 
(1) ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย (Residential Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้าน

จัดสรรมาแล้ว 98 โครงการ (ณ สิน้ปี 2564) เช่น แบรนด์ พาร์ค ออริจิน้ (PARK ORIGIN) ดิ ออริจิน้ (The 
Origin), ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ (Origin Plug & Play), ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge), นอตติง้ ฮิลล์ (Notting 
Hill), เคนซิงตัน (Kensington), แฮมป์ตัน (Hampton) และ บริทาเนีย (BRITANIA) รวมมูลค่าโครงการกว่า 
146,500 ล้านบาท 

(2) ธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก 
(3) ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื อ้  ข าย เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทศัน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจเฮลท์แคร์ ฯลฯ เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การใช้ชีวิตของผู้บริโภคแบบครบวงจร 
 

ในปี 2564 มีปัจจัยภายนอกหลายอย่างเกิดขึน้ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี ทัง้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2-3 
มาตรการล็อคดาวน์ มาตรการปิดแคมป์ก่อสร้าง กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองความเข้าใจใน Customer Insight 
และความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากับทุกสถานการณ์ สร้างลกูเล่นใหม่ๆ ในการเข้าถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ยงัคงมอง
หาที่อยู่อาศยัใหม่ เช่น การจดัมหกรรมคอนโดออนไลน์ในรูปแบบ Property Live การเจาะเซ็กเมนท์ใหม่ๆ ส่งผลให้ทัง้โครงการ
พร้อมอยู่และโครงการเปิดตวัใหม่ยงัตอบสนองต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี จนท ายอดขายทัง้ปีได้สูงกว่าเป้าหมาย ทัง้นีทุ้กภาค
ส่วนมีความสามารถในการปรับตวัสงูขึน้ ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการทยอยฉีดวคัซีนเข็มที่ 3 ซึ่งส่งผลต่อความมัน่ใจใน
การกลบัมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะยาวตามปกติมากขึน้ กลุ่มบริษัทก็ยงัคงปรับตวัได้เป็นอย่างดี ในปี 2564 และ
เชื่อมัน่ว่า หากทุกฝ่ายยงัคงตื่นตวั จริงจงัต่อการป้องกัน แก้ไข และปรับตวัรับมือความท้าทาย ภาพรวมตลาดในปี 2565 ก็จะ
ขบัเคล่ือนไปได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทเตรียมแผนใหญ่ไว้หลายด้านตลอดปี 2565 รวมถึงจะมี เมกะโปรเจ็คท์ ที่จะมาพลิก
เกมการด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และสร้างอีกระดบัของการใช้ชีวิตให้แก่ผู้บริโภค คาดว่าจะเปิดเผยรายละเอียดต่าง ๆ ได้
ในช่วงไตรมาส1/2565 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

4.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 และ 2564 

รายได้ 

• รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุและบ้านจดัสรรให้ผู้
ซือ้หลังจากได้รับช าระเงินจากผู้ซือ้ครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ส าหรับปี  2563  และปี 2564 จ านวน 
9,870.5 ล้านบาท และ 13,624.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.81 และ 85.45 ของรายได้รวม ตามล าดบั ซึง่สามารถสรุปได้
ดงันี ้
 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 ผลแตกต่าง 

 ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
    

  

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 9,870.5 88.81 13,623.4 85.45 3,752.9 38.02 
รายได้ค่าบริหารโครงการ 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

615.2 
180.8 

5.54 
1.63 

924.7 
676.0 

5.80 
4.24 

309.5 
495.3 

50.31 
274.00 

รายได้ดอกเบีย้ 16.0 0.14 7.4 0.05 (8.6) (53.64) 
รายได้อ่ืน 431.7 3.88 711.4 4.46 279.7 64.79 
รวมรายได้ 11,114.1 100.00 15,943.0 100.00 4,828.8 43.45 

  
 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 9,870.5   100.00  13,623.4   100.00  3,752.9     38.02 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 6,307.8     63.91  9,018.4     66.20  2,710.6       42.97 

ก าไรขัน้ต้น 3,562.7 36.09 4,605.0 33.80 1,042.3    29.26 

 
 

โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 13,623.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.45
ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 3,752.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.02 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากกลุ่ม
บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้าเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีกิจกรรมการโอน
กรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้จากโครงการท่ีพฒันาภายใต้กิจการร่วมค้า โดยผลประกอบการของกิจการร่วมค้าจะถูกแสดงเป็นส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ทัง้นีท้ าให้ภาพรวมของกลุ่มบริษัทยงัคงรักษาระดบัของกจิกรรม
การโอนกรรมสิทธ์ิได้ดี ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 
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ทัง้นีก้ิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิ สามารถแสดงการรับรู้รายได้เทียบกบัมลูค่าโครงการ ตามตารางดงันี ้ 
 

โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสิทธิ์ 
ยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสม 

โครงการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ล้าน
บาท) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้า  

โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean  1,473.0  22.2   1.51              11.1 0.75  1,471.0  99.87  

โครงการ Knightsbridge The Ocean Sriracha 2,700.0  200.2   7.42  372.9 13.81  2,450.9  90.77 

โครงการ Park 24 Phase1 5,843.4  642.2   10.70  24.6 0.42  5,843.4   100.00  

โครงการ Knightsbridge Tiwanon 1,215.2  10.7   0.88  - - 1,215.2  100.00  

โครงการ Notting Hill Laemchabang  1,300.0  234.9   18.07  44.3 3.41  1,216.4  93.57 

โครงการ Notting Hill Sukhumvit-Praksa 1,559.6   182.4   11.05  11.3 0.72 1,559.6  100.00  

โครงการ Kensington Kaset Campus 1,094.9 2.9 0.26 - - 1,094.9 100.00 

โครงการ Notting Hill Jatujak Interchange 637.3  6.8   1.06  - -  637.3   100.00  

โครงการ Notting Hill Sukhumvit 105 2,550.7  21.4   0.79  - -  2,550.7  100.00  

โครงการ B-Loft Sukhumvit 107 A 119.9  43.1   33.14  5.8 4.86  119.9   100.00  

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 115 A 157.9  36.5   22.79  11.7 7.39 157.9   100.00  

โครงการ Park 24 Phase 2 11,500.0  481.4   4.19  1,455.6 12.66  7,771.6  67.58  

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 115 B 160.0  40.6   25.36  32.9 20.58 143.2  89.50  

โครงการ Kensington Phahol 63 521.2  407.6   72.45  20.9 4.00 521.2  100.00  

โครงการ Kensington Sukhumvit - Thepharak 2,500.0  721.1   28.84  117.9 4.72 2,344.4  93.78  

โครงการ Knightsbridge Prime Sathorn 3,885.6  1,380.9   35.81  29.1 0.75 3,885.6  100.00  

โครงการ Knightsbridge Phaholyothin Interchange 2,371.6  644.2   30.68  240.9 10.16  2,271.3  95.77  

โครงการ B-Loft Sukhumvit 107 B 110.0  81.8   74.36  3.9 3.56  87.3   79.36  

โครงการ BRITANIA MEGA TOWN-BANGNA 1,900.0  356.7   18.77  369.7 19.46 1,149.1  60.48 

โครงการ BRITANIA BANGNA-KM.12 1,077.9  522.5   44.97  - - 1,077.9   100.00  

โครงการ BRITANIA WONGWAEN-HATHAIRAT 1,050.0  157.6   15.01  221.2 21.06  514.6   49.01  

โครงการ BRITANIA BANGNA KM.42 1,500.0  398.3   26.55  422.6 28.17  858.7  57.25 

โครงการ BRITANIA BANGNA-SUVARNABHUMI 2,700.0  371.3   13.75  487.6 18.06 917.7  33.99 

โครงการ THE ORIGIN Phahol-Saphanmai 1,348.2  802.8   59.55  385.6 28.60  1,188.4   88.15 

โครงการ BRITANIA KHUKHOT STATION 829.8  250.8   30.22  332.8 40.11  583.6  70.33 

โครงการ BRITANIA SAIMAI 1,414.5  149.2   10.55  186.4 13.18  335.6  23.73 

โครงการ BRIGHTON KHUKHOT STATION 751.2  2.8   0.37  235.0 31.29  237.9  31.66 

โครงการ B-Loft Lite Sukhumvit 107 171.3  43.6   25.47  74.9 43.73 118.6   69.21  

โครงการ THE ORIGIN Sukhumvit 105 1,453.3  494.7   34.04  789.5 54.33 1,284.2  88.36 

โครงการ Kensington Rayong 1 634.0  123.1   19.42  153.1 24.16 276.2  43.57 
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โครงการ 

มูลค่า ยอดโอนกรรมสิทธิ์ 
ยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสม 

โครงการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ล้าน
บาท) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
โครงการ Kensington Rayong 2 595.0  72.4   12.17  215.9 36.28  288.2  48.44 

โครงการ GRAND BRITANIA WONGWAEN 
RAMINTRA 

2,013.6  129.6   6.44  262.3 13.03 391.9  19.46 

โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107 1,054.7  522.6   49.55  234.6 22.25 757.3  71.80 

โครงการ Knightsbridge Kaset Society 1,316.8  311.6   23.66  613.1 46.56 924.7 70.22 

โครงการ BRIGHTON AMATA-SUKPRAYOON 650.0 - - 170.4 26.22 170.4 26.22 

โครงการ GRAND BRITANIA BANGNA KM.12 700.0 - - 371.5 53.07 371.5 53.07 

โครงการ THE ORIGIN Ramintra 83 Station 2,100 - - 1,270.2 60.49 1,270.2 60.49 

โครงการ THE ORIGIN Ratchada-Ladprao 750.0 - - 411.9 54.92 411.9 54.92 

โครงการ BRIXTON Pet&Play Sukhumvit 107 C 190.0 - - 158.6 83.49 158.6 83.49 

โครงการ Notting Hill Rayong 1,200.0 - - 274.3 22.86 274.3 22.86 

โครงการ Knightsbridge Prime Ratchayothin 25.4 - - 25.4 100.00 25.4 100.00 

โครงการ Knightsbridge Collage Ramkhamhaeng 139.2 - - 139.2 100.00 139.2 100.00 

โครงการ Knightsbridge Space Rama 9 2,300.0 - - 898.8 39.08 898.8 39.08 

โครงการ BRIGHTON BANGNA KM.26 350.0 - - 92.6 26.46 92.6 26.46 

โครงการ BELGRAVIA EXCLUSIVE POOL VILLA 
BANGNA-RAMA 9 

1,800.0 - - 217.2 12.06 217.2 12.06 

โครงการ GRAND BRITANIA RATCHAPHRUEK-
RAMA 5 

2,100.0 - - 439.6 20.93 439.6 20.93 

โครงการ Park Origin Phayathai 4,600.0 - - 1,786.7 38.84 1,786.7 38.84 

รวมกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ี
ไม่ได้อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้า 

 9,870.5  13,623.4  52,502.6  

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ีอยู่ภายใต้กิจการร่วมค้า  
โครงการ Knightsbridge Prime Ratchayothin 1,560.5 1,470.4 88.23 90.1 5.77 1,560.5 100.00 

โครงการ Knightsbridge Collage Ramkhamhaeng 1,839.5 1,669.3 80.79 170.3 9.26 1,839.5 100.00 

โครงการ Knightsbridge Prime Onnut 2,638.1 1,367.0 51.82 528.2 20.02 1,895.2 71.84 

โครงการ Knightsbridge Space Ratchayothin 2,804.5 708.8 25.27 1,210.1 43.15 1,919.0 68.42 

โครงการ Knightsbridge Sukhumvit-Thepharak 1,350 - - 535.3 39.65 535.3 39.65 

รวมกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ีอยู่
ภายใต้กิจการร่วมค้า  

 5,215.5  2,534.0  7,749.5   

รวมทัง้สิน้  15,086.0  16,157.4  60,252.1  
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• รายได้ค่าบริหารโครงการ 
ส าหรับปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้ค่าบริหารโครงการ จ านวน 615.2 ล้านบาท และ 924.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.54 และ 5.80 ของรายได้รวม ตามล าดบั 

 โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้ค่าบริหารโครงการ จ านวน 924.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.80 ของ
รายได้รวม  เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 309.5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 50.31 โดยกลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้คา่บริหาร
โครงการเพิ่มขึน้ในปี 2564 จ านวน 3 โครงการ คือ โครงการออริจิน้ เพลส บางนา โครงการวนั ออริจิน้ สนามเป้า และ โครงการ
วนั พญาไท อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยงัคงรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการอยา่งต่อเนื่องทัง้สิน้ 19 โครงการ 

• ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
ส าหรับปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 180.8 ล้านบาท และ 

676.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.63 และ 4.24 ของรายได้รวม ตามล าดบั 

โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัย่อย จ านวน 676.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.24 ของรายได้รวม เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 495.3 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 274.00 โดยในปี 2564 ประเทศ
เร่ิมมีการปรับตวัจากสถาการณ์ COVID-19 จึงเร่ิมมกีารเข้ามาลงทนุเพิ่มขึน้  

• รายได้ดอกเบีย้ 
ส าหรับปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้ดอกเบีย้ จ านวน 16.0 ล้านบาท และ 7.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.14 และ 0.05 ของรายได้รวม ตามล าดบั 
โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้ดอกเบีย้ จ านวน 7.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 

2563 จ านวน 8.6 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 53.64 เนื่องจากดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้าลดลง ได้แก่ 
ดอกเบีย้รับจาก โครงการ One Sukhumvit 59 และ โครงการ Hampton Sriracha by Origin Dusit 

• รายได้อื่นๆ 
ส าหรับปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้อื่นๆ จ านวน 431.7 ล้านบาท และ 711.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.88 และ 4.46 ของรายได้รวม ตามล าดบั 
โดยปี 2564 กลุม่บริษัท มีรายได้อื่นๆ จ านวน 711.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.46 ของรายได้รวม เพิม่ขึน้จากปี 

2563 จ านวน 279.7 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 64.79 ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากรายได้จากธรุกิจบริการ รายได้จากธุรกจิ
โรงแรม รายได้คา่นายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ รายได้ค่าบริหารนิติบคุคล และรายได้การยกเลิกการจองและสญัญา เป็นหลกั 

ทัง้นี ้ในปี 2564 ธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทเน้นกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลกูค้าองค์กร (Corporate Group) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผู้ เข้าพกัระยะยาว (Long-stay) จึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดไม่มากนกั และด้วยการปรับกลยุทธ์ที่
รวดเร็วภายใต้ความแข็งแกร่งของความร่วมมือกันของพนกังาน และคู่ธุรกิจ ท าให้ในปี 2564 กลุ่มบริษัทเร่ิมมีรายได้จากการ
เปิดโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ และ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา-แหลม
ฉบงั โดยมี อตัราการเข้าพกั ณ สิน้ปี 2564 ประมาณร้อยละ 70.00 และ ร้อยละ 50.00 ตามล าดบั 
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ค่าใช้จ่าย 

• ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน และค่าก่อสร้างอาคาร โดยระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการและยังไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้ กลุ่มบริษัท จะบันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะมีการโอนต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายมาเป็นต้นทนุ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เมื่อมีการบนัทึกรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
ส าหรับปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 6,307.8 ล้านบาท และ 9,018.4 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 56.75 และ 56.57 ของรายได้รวม ตามล าดบั 

โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 9,018.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.57 ของรายได้
รวม เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 2,710.6 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 42.97  

 

• ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้น จ านวน 3,562.7 ล้านบาท และ 4,605.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 36.09 และ 33.80 ตามล าดบั 

โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 4,605.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 1,042.3 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.26  

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานฝ่ายขายและการตลาดค่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย และคอมมิชชัน่จากการขาย เป็น
หลกั  

ส าหรับปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 1,319.7 ล้านบาท และ 1,602.8 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 11.87 และ 10.05 ของรายได้รวม ตามล าดบั 

โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 1,602.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.05 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึน้จากปี 2564 จ านวน 283.1 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.45 โดยหลักเพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทาง 
Online จากจ านวนโครงการที่เพิ่มขึน้ และในปี 2564 ยังคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19  กลุ่มบริษัทจึงปรับตัวเข้าสู่
การตลาดออนไลน์ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยงัคงบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่ายในการขาย
รวมต่อรายได้ลดลงจากร้อยละ 11.87 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 10.05 ในปี 2564 

 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหารเป็นหลกั 
ส าหรับปี 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 502.5 ล้านบาท และ 741.3 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 4.52 และ 4.65 ของรายได้รวม ตามล าดบั  
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โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มคี่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 741.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.65 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 238.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 47.52 โดยหลกัเพิ่มขึน้จากค่าบริหารภายใต้ธุรกิจโรงแรม 
รวมทัง้ธุรกิจบริการมีการขยายธุรกิจมากขึน้  

 

• ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
ส าหรับปี 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัท มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าจ านวน 604.1 ล้านบาท และส่วนแบ่ง

ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจ านวน 41.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งก าไรร้อยละ 5.44 และส่วนแบ่งขาดทุนร้อยละ 
0.26 ของรายได้รวม ตามล าดบั  

โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า จ านวน 41.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26 
ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2563 (ปี 2563 เป็นส่วนแบ่งก าไร) จ านวน 645.8 ล้านบาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 106.90 เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทมีโครงการร่วมทนุที่อยู่ระหว่างการพฒันาซึง่ยงัไม่สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามกลุม่บริษัทมกีารรับรู้
รายได้จากโครงการร่วมค้าต่อเนือ่งจากปี 2563 จ านวน 4 โครงการ ได้แก่  โครงการไนท์บริดจ์ คอลลาจ รามค าแหง, โครงการ
ไนท์บริดจ์ ไพร์ม รัชโยธิน, โครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนชุ และ โครงการไนท์บริดจ์ สเปซ รัชโยธิน และในปี 2564 กลุ่มบริษัท
มีการรับรู้รายได้จากโครงการร่วมค้า จ านวน 1 โครงการ ได้แก่  โครงการไนท์บริดจ์ สขุมุวิท เทพารักษ ซึง่มียอดโอนกรรมสิทธ์ิใน
ปีนี ้ทัง้สิน้ 2,534.0 ล้านบาท 

 

• ต้นทนุทางการเงนิ  
ประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายธนาคาร ดอกเบีย้จ่ายหุ้นกู้  ดอกเบีย้ตัว๋แลกเงิน และดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่า เป็นหลกั 
ส าหรับปี 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 263.5 ล้านบาท และ 296.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 2.37 และ 1.86 ของรายได้รวม ตามล าดบั  
โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 296.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.86 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้

จากปี 2563 จ านวน 33.3 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.62 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเพื่อใช้หมนุเวยีนภายในกิจการ
และพฒันาโครงการตามแผน 

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส าหรับปี 2563 และ 2564กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 560.4 ล้านบาท และ 865.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.04 และ 5.43 ของรายได้รวม ตามล าดบั  

โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 865.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.43 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้
จากปี 2563 จ านวน 304.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.36 โดยผนัแปรตามผลการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น 

•  ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ส าหรับปี 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัท มีก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 2,661.9 ล้านบาท 
และ 3,193.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.95 และ 20.03 ของรายได้รวม ตามล าดบั  

โดยปี 2564 กลุ่มบริษัท มีก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 3,193.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 20.03 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 532.0 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.99 ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก
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รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูขึน้ถึง 3,752.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.02 อีกทัง้ยงัมีก าไรจากการ
ขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 495.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 274.00 อนัเนื่องมาจากประเทศมกีารปรับตวัจาก
สถานการณ์ COVID-19 จึงเร่ิมมีการเข้ามาลงทนุเพิ่มขึน้ 

อย่างไรก็ตามในปี 2564 ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทมีอตัราก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 20.03 
ของรายได้รวม ซึ่งน้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน แต่กลุ่มบริษัทก็ยงัมีการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง จะ
เห็นได้จากสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดงลงจากเดิมร้อยละ 16.40 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 
14.70 ในปี 2564 ซึง่เป็นผลมาจากการควบคมุค่าใช้จ่ายด้านการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึน้  
 

• อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้ นเท่ากับร้อยละ 25.32 และร้อยละ 24.28 
ตามล าดบั ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 1.04 เนื่องจากอตัราในการท าก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทลดลงจากเดิม
ร้อยละ 23.95 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 20.03 ในปี 2564 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

• ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวม 33,693.6 ล้านบาท และ 35,398.4 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้
จากสิน้ปี 2563 จ านวน 1,704.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.06 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ทีเ่พิ่มขึน้ โดยหลกัจะเป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง และเงินลงทนุในการร่วมค้า  

 

• เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
ณ สิน้ปี 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด จ านวน 808.1 ล้านบาท และ 1,965.8 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.40 และ 5.55 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั 
     ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,965.8 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.55 
ของสินทรัพย์รวม เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 1,157.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 143.27 เนื่องจากมีกระแสเงินสดรับ
จากการด าเนินงานเพิ่มขึน้อนัเนือ่งจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่พิ่มขึน้ และกระแสเงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่ม
ทนุ (IPO) ของบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ตามแผน 
 

• ลูกหนีอ้ื่น 
ณ สิน้ปี 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีลกูหนีอ้ื่น จ านวน 313.6 ล้านบาท และ 1,305.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

0.93 และ 3.69 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้จากปี 2563 คิดเป็นจ านวนเงิน 992.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 316.40 
เนื่องจากมีการบนัทึกลกูหนีค้่าหุ้นจากการร่วมทนุ ณ สิน้ไตรมาส 4/2564 และลกูหนีจ้ากการเรียกเก็บค่าบริหารงานโครงการ
จากบริษัทร่วมทนุได้ตามแผน เป็นหลกั 
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• ต้นทนุโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ ต้นทุนของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัท ลงทุนเพื่อพฒันา

เป็นโครงการหรือที่ได้มีการพฒันาเป็นโครงการแล้วเสร็จพร้อมขาย รายการนีจ้ึงเปรียบเสมือนรายการสินค้าคงเหลือของกิจการ
ที่ด าเนินธุรกิจผลิตสินค้าหรือซือ้มาขายไป ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประกอบด้วยต้นทุนการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ต้นทนุกู้ยืมเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และอื่นๆ  

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จ านวน 23,429.7 ล้านบาท และ  
22,846.1 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 69.54 และร้อยละ 64.54 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จ านวน 22,846.1 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.54 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 583.6 ล้านบาท คิดเป็นลดงลร้อยละ 2.49  เนื่องจากกลุ่มบริษทั 
มีการโอนต้นทนุพฒันาโครงการไปเป็นต้นทนุขายจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุคอนโดมิเนียมและบ้านจดัสรรได้ตามแผน 

• เงนิมัดจ าค่าที่ดิน 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินมดัจ าค่าที่ดินจ านวน 973.4 ล้านบาท และ 507.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
2.89 และร้อยละ 1.43 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั 

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินมัดจ าค่าที่ดิน จ านวน 507.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของสินทรัพย์รวม 
ลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 465.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 47.84 โดยลดลงจากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและรับรู้
เป็นต้นทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายได้ตามแผน 

• เงนิจ่ายล่วงหน้า-ค่างานก่อสร้าง 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เงินจ่ายล่วงหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์  
ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างจ านวน 416.6 ล้านบาท และ 830.2 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 1.24 และร้อยละ 2.35 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั  
โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง จ านวน 830.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.35 ของสินทรัพย์

รวม เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 413.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 99.28 ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนและมลูค่าของ
โครงการที่เร่ิมก่อสร้างในระหว่างปี 2564 ที่สูงขึน้จากปี 2563 ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงินล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง จะขึน้อยู่กับ
เงื่อนไขการตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัท และผู้ รับเหมา โดยปกติส่วนใหญ่กลุ่มบริษัท จะช าระค่าจ้างล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 
ประมาณร้อยละ 5 ของมลูค่าก่อสร้างตามสญัญา  

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินมดัจ าอื่น  เช่น เงินมดัจ าการซือ้เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ตกแต่ง
ส าหรับโครงการ ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า ค่าคอมมิชชัน่รอตดับญัชีรายจ่าย ค่าส่วนกลางจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้าอื่น เป็นหลกั  

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น จ านวน 486.1 ล้านบาท และ 271.0 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.44 และร้อยละ 0.77 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั 
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โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น จ านวน 271.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของสินทรัพย์รวม 
ลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 215.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 44.25 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากเงินมดัจ า เงินค า้ประกนั 
เงินมดัจ าฝ่ายโครงการ และค่าคอมมิชชัน่รอตดับญัชีรายจ่ายเป็นหลกั 

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเป็นการโอนมาจากรายการต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย เนื่องจากกลุ่ม
บริษัท ได้เข้าลงทุนในอาคารชุดของโครงการ เพื่อปล่อยเช่าพืน้ที่ให้แก่รายย่อย เช่น ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ร้านซกัรีด ร้าน
ขายของช า เป็นต้น ทัง้นีก้ารลงทนุในห้องชดุของโครงการดงักล่าว เพื่อเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าผู้ซือ้
ห้องชดุของคอนโดมิเนียมภายในโครงการ รวมทัง้ โครงการ Community Mall และ โครงการ Wellness Residence 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ านวน 412.7 ล้านบาท และ 289.9 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.22 และร้อยละ 0.82 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั 

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 289.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของ
สินทรัพย์รวม ลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 122.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 29.76 

ส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ที่ดินและอาคาร Portobello Mall เป็น
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในลกัษณะของ Community Mall อยู่ในโซนศรีราชา และพืน้ท่ีที่ปล่อยเช่าให้แก่รายย่อยเพื่อเป็น
การให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ซือ้ห้องชุดของคอนโดมิเนียมภายในโครงการ รวมทัง้ โครงการ  Wellness 
Residence ซึง่ปัจจบุนัมีทัง้หมด 18 โครงการ ดงัตารางต่อไปนี ้

 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

1 โครงการ Sense of London  
2 โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean 
3 โครงการ Tropicana 
4 โครงการ The Cabana A 
5 โครงการ Notting Hill laemchabang 
6 โครงการ Knightsbridge The Ocean Sriracha 
7 โครงการ Notting Hill Sukhumvit -Praksa 
8 โครงการ KnightsBridge Tiwanon 
9 โครงการ Kensington Kaset Campus 
10 โครงการ The Origin Phahol-Saphanmai 
11 โครงการ Notting Hill Sukhumvit 105 
12 โครงการ Knightsbridge Prime Ratchayothin 
13 โครงการ Knighstbridge Collage Sukhumvit 107 
14 โครงการ Knightbridge I 
15 โครงการ Park 24 
16 โครงการ Knighstbridge Collage Ramkhamhaeng 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
17 โครงการ Origin Wellness Residence Sukumvit 107 
18 โครงการ Origin Wellness Residence Ramintra 

 

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุธิของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ที่ดินส าหรับพฒันาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
ในนามบริษัท วัน ออริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย)และ บริษัท วัน รามอินทรา จ ากัด (บริษัทย่อย) , อาคารและส่ิงปลูกสร้างของ
ส านกังานขายและส านกังานใหญ่ เป็นหลกั 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจ านวน 1,808.1 ล้านบาท และ 1,941.7 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.37 และร้อยละ 5.49 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 1,941.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 ของ
สินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 133.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.38 สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษัท มี
การลงทนุเพิ่มเติมใน ที่ดิน อาคารและส่ิงปลกูสร้าง เพื่อพฒันาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เพิ่มขึน้ตามแผน 

• สินทรัพย์สิทธิ์การใช้ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสญัญาเช่าอาคารส านกังานและสินทรัพย์สิทธิการ

ใช้ตามสญัญาเช่าที่ดิน ซึง่กลุ่มบริษัท น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรกในปี 2563 
โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์สิทธ์ิการใช้ จ านวน 143.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.41 ของสินทรัพย์

รวม ลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 362.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 71.62 โดยลดลงจากการโอนขายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยไปเป็นบริษัทในการร่วมค้า ซึง่ลงทนุในนามบริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกิดจากการการปันส่วนราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) หลังจากที่กลุ่มบริษัท ซือ้บริษัท 
พาร์ค ลักชัวร่ี จ ากัด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยประเมินมูลค่าจากตราสินค้าที่ได้มาจากการซือ้กิจการ คือ ตราสินค้า 
“พาร์ค” ซึง่เป็นตราสินค้าส าหรับโครงการคอนโดมิเนียมระดบับน                                                                                             

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน จ านวน 185.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของสินทรัพย์รวม 
ลดลงจากปี 2563 จ านวน 34.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.61 หลัก ๆ มาจากการโอนต้นทุน Purchase Price 
Allocation (PPA) โครงการ พาร์ค ออริจิน้ พญาไท ไปเป็นต้นทนุขาย เน่ืองจากการโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2564 เป็นครัง้แรก 

• ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมเกิดจากการซือ้บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากัด เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 (“วนัที่ซือ้กิจการ”) โดยเป็นผลต่าง
ระหว่างผลรวมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายไป ณ วนัที่ซือ้กิจการและมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ที่ได้รับมา ถูกรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ สิน้ปี 2561 จ านวน 190.4 ล้านบาท โดยการวัดมูลค่านีไ้ด้เสร็จ
สมบรูณ์แล้วในระหว่างปี 2561 
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• สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดขึน้ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้
ใช้ ซึง่กลุ่มบริษัท จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและผลขาดทนุทาง
ภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้  

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวน 190.4 ล้านบาท และ 107.4 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 และร้อยละ 0.30 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั  

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จ านวน 107.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของ
รายได้รวม ลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 83.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 43.61 ซึ่งผนัแปรตามผลประกอบการตามที่
ได้กล่าวมาข้างต้น 

 

การวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงนิทุน 

 วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุท่ีส าคญัของกลุ่มบริษัท คือ การจดัให้มีซึง่โครงสร้างทนุท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนนุ
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้น  โดยกลุ่มบริษัทมีการบริหารโครงสร้างทุนซึ่ง
พิจารณาจากอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุน (Interest Bearing Debt-to-Equity Ratio) ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขใน
สญัญาเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและการออกหุ้นกู้     ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วน
หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุเท่ากบั 0.97:1 โดยมีรายละเอียดของหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

หนีส้ิน 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีหนีสิ้นรวม จ านวน 21,685.6 ล้านบาท และ 19,458.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 64.36 และร้อยละ 54.97 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั 

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีหนีสิ้นรวมลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 2,227.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ  
10.27 หนีสิ้นส่วนใหญ่ลดลง เนื่องจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร, เงินมัดจ าล่วงหน้าจากลูกค้าที่ลดลงจากการโอน
กรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  

 

• เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารของกลุ่มบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนและใช้ในการพฒันา

โครงการของบริษัทฯ  
ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร จ านวน 593.0 ล้านบาท 

และ 793.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.76 และร้อยละ 2.24 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั  
โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร จ านวน 793.4 ล้านบาท  คิดเป็น

ร้อยละ 2.24 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 200.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 
33.80 เนื่องจาก มีการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ และ จัดหาแหล่งเงินทุนจากระยะยาวมาทดแทนเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียน และลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เพิ่มขึน้ตามแผน 
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• ตั๋วแลกเงนิ 

ตัว๋แลกเงินของกลุ่มบริษัท เป็นตัว๋แลกเงินที่ออกให้แก่นกัลงทุนสถาบนั และ/หรือ นกัลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนและใช้ในการในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่มบริษัท 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีตัว๋แลกเงินจ านวน 950.6 ล้านบาท และ 1,231.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.82 
และร้อยละ 3.48 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั 

โดย ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯ มีตัว๋แลกเงิน จ านวน 1,231.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.48 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้
ถือหุ้น เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 280.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.51 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการจดัหาแหล่ง
เงินทนุ เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์  เพิ่มขึน้ตามแผน 

• เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์
ตกแต่งอาคาร และด้านการตลาด (งานโฆษณาประชาสมัพนัธ์) ซึง่มีเจ้าหนีค้่างานกอ่สร้างที่เก่ียวข้องกบับริษัทรับเหมากอ่สร้าง
เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นรายการหลกั 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 2,873.5 ล้านบาท และ  2,218.5 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.53  และร้อยละ 6.27 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั 

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น จ านวน 2,218.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของรวม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 655.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 22.80 มีสาเหตหุลกัมาจาก
การจ่ายช าระหนีข้องค่าใช้จ่ายงานโครงการระหว่างงวดเพิ่มขึน้ 

• เงนิมัดจ ารับและเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าของกลุ่มบริษัท คือ เงินท่ีได้รับจากผู้ซือ้ก่อนถึงวนัโอนกรรมสิทธ์ิ เช่น เงินจอง
เงินท าสญัญา และเงินดาวน์ จะถูกบนัทึกเป็นเงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าและจะโอนเป็นรายได้เมื่อมีการโอน
กรรมสิทธ์ิให้ผู้ซือ้ ทัง้นี ้เงินจองเงินท าสญัญา และเงินดาวน์ โดยเฉล่ียคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ของมลูค่าการขายห้อง
ชดุและบ้านจดัสรร ขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโครงการ 

 ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินมัดจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ านวน 1,059.8 ล้านบาท และ  
346.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.15 และร้อยละ 0.98 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั   

โดย ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบริษัท มีเงินมัดจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า จ านวน 346.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
0.98 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 713.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 67.33
เนื่องจากมีการทยอยโอนออกไปรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ 

• รายได้รับล่วงหน้า 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้รับล่วงหน้า จ านวน 38.3 ล้านบาท และ 52.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
0.11  และร้อยละ 0.15 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั 

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 14.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 38.19 เนื่องจากมีรายได้รับล่วงหน้าค่าบริหารงานฝ่ายโครงการบริษัทร่วมค้า   
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• ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ านวน 326.9 ล้านบาท และ 545.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.97 และร้อยละ 1.54 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั   

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย จ านวน 545.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2563 จ านวน 218.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 66.95 

• เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการของบริษัทฯ  
ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร จ านวน 8,076.9 ล้านบาท และ ล้านบาท 

4,783.5 คิดเป็นร้อยละ 23.97 และร้อยละ 13.51 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั 
โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร จ านวน 4,783.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.51 ของ

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 3,293.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 40.78 เนื่องจากใน
ระหว่างงวดมีการคืนเงินกู้จากโครงการท่ีรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ 

• หุ้นกู้ระยะยาว 

หุ้นกู้ ระยะยาวของกลุ่มบริษัท เป็นหุ้นกู้ ระยะยาวที่ออกให้แก่นกัลงทุนสถาบนั และ/หรือ นกัลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนและใช้ในการในการพฒันาโครงการของบริษัทฯ  

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีหุ้นกู้ ระยะยาวจ านวน 6,538.0 ล้านบาท และ 8,315.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 19.40 และร้อยละ 23.49 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั 

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีหุ้นกู้ ระยะยาว จ านวน 8,315.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.49 ของรวมหนีสิ้นและ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 1,778.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.19 เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีการ
ออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและใช้ในการพฒันาโครงการของบริษัทฯเพิ่มขึน้ตามแผน 

• หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าของกลุ่มบริษัท เป็นหนีสิ้นตามสญัญาเช่าอาคารส านกังาน, หนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ดิน ซึ่งกลุ่ม
บริษัท น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรกในปี 2563 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีหนีสิ้นตามสญัญาเช่า จ านวน 456.4 ล้านบาท และ 145.3 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.35 และร้อยละ 0.41 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั 

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีหนีสิ้นตามสัญญาเช่า จ านวน 145.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของรวมหนีสิ้น
และส่วนของผู้ ถือหุ้น ลดลงจากสิน้ปี 2563 จ านวน 311.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 68.16 เนื่องจากมีการโอนขายเงนิ
ลงทนุในบริษัทย่อยภายใต้บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ไปเป็นเงินลงทนุในการร่วมค้า 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 12,008.0 ล้านบาท และ 15,940.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 35.64 และร้อยละ 45.03 ของรวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล าดบั 

โดย ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม จ านวน 15,940.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.03 ของรวมหนีสิ้น
และส่วนของผู้ ถือหุ้น  เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 3,932.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.74 ทัง้นีส่้วนของผู้ ถือหุ้น
เพิ่มขึน้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก าไรสะสมจากโครงการท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิอย่างต่อเน่ืองตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น อีกทัง้ยงัมี
ก าไรจากโครงการภายใต้กิจการร่วมค้าท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2564 และการเพิ่มขึน้จากส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุน ( IPO ) ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ได้ตามแผน 

 
การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยมีการใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน เงินกู้ยืมธนาคาร และหุ้นกู้ ระยะยาว ซึ่งเป็นเงินทุนระยะยาวเป็นหลกั ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตวัของ
ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินเพื่อน าไปพัฒนาโครงการและได้ข้อสรุปว่าความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดับต ่า โดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามงบกระแสเงินสด ดงันี ้

 
งบกระแสเงนิสด 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน  709.6  ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
ก าไรจากการด าเนินงานหกัด้วยต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายและเงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า
แล้วเป็นหลกั 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 488.3 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมลงทุนเป็นบวก เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับเงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมค้า, เงินสดจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย และเงินสดจากการลดทนุในการร่วมค้า ซึง่กระแสเงินสดรับมีมากกว่ากระแสเงินสดจ่ายลงทนุ 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 40.2 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เงินสดจ่ายการช าระหุ้นกู้ระยะยาว, เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทย่อย
และการจ่ายเงินปันผลเป็นหลกั 
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4.2  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

1) นโยบายของภาครัฐ 

จากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการลงทุนในระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ซึง่รวมถึงโครงการระบบขนส่งมวลชนทาง
ราง ทัง้รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มบริษัท คาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากการขยายการลงทุนดงักล่าว เนื่องจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใกล้เส้นทางขนส่งมวลชน
ทางราง ท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจเลือกที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมที่ใกล้เส้นทางขนส่งมวลชนทางรางเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง  

ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2564 ธปท. ได้ประกาศนโยบายเร่ืองการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศยั โดยหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั มีสาระส าคญั ดงันี ้

1) การก าหนดเงินดาวน์ขัน้ต ่าหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) เป็นร้อยละ 100 (กู้ ได้เต็ม
มูลค่าหลักประกัน) ส าหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั (ซึ่งรวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อซือ้ที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศยันัน้เป็น
หลกัประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ทัง้กรณี (1) มลูค่าหลกัประกันต ่ากว่า 10 ล้านบาท ตัง้แต่สญัญากู้หลงัที่ 2 เป็นต้นไป1  
และ (2) กรณีมลูค่าหลกัประกนัตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป ตัง้แต่สญัญากู้หลงัที่ 1 เป็นต้นไป  

2) วนัที่ใช้บงัคบั จะเร่ิมใช้บงัคบักบัสญัญากู้ซือ้ที่อยู่อาศยัปล่อยใหม่ ตัง้แต่วนัที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 
ธันวาคม 2565  

และภาครัฐบาลยงัมีมาตรการสนบัสนุนการซือ้ที่อยู่อาศยั โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสงัหาริมทรัพย์ 
จากเดิม ร้อยละ 2 และค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว ในคราวเดียวกัน จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ส าหรับการซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ดังนี ้อาคารที่อยู่อาศัย 
ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชดุที่จดทะเบียนอาคารชดุ โดย
ราคาซือ้ขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจ านองไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาใช้บงัคบัถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

นอกจากนีก้็ยงัมีการเลื่อนประกาศอตัราภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสร้างไปเป็นปี 2565 ลดภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสร้างเหลือ
เพียงร้อยละ 10 ซึ่งส่งผลให้ส าหรับคนที่ครอบครองบ้านและที่ดินมากกว่าหนึ่งหลงัก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และยงัถือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีจะพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไปพร้อมกนัด้วย 

ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ มีความมัน่ใจ และมีขีดความสามารถในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์
มากขึน้ 

2) สภาวะเศรษฐกิจ 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก จากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และผู้บริโภค 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อก าลงัซือ้หรือความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค ท าให้อาจมีการชะลอการตดัสินใจซือ้
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ออกไป กลุ่มบริษัทจึงต้องใช้ระยะเวลาในการขายโครงการนานขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของกลุ่มบริษัทได้ 

3) ความสามารถในการท าก าไร 

แนวโน้มต้นทุนการด าเนินธุรกิจที่ปรับตวัสงูขึน้ เช่น ค่าที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าวสัดุก่อสร้าง ซึ่งจะมีผลต่อการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึน้ในการบริหารจัดการต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง และการ
ด าเนินกลยุทธ์การตลาดที่จะสามารถคงระดับราคาขายอสังหาริมทรัพย์  รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อรักษาระดบัความสามารถในการท าก าไรให้มีประสิทธิภาพเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

4) เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เนื่องด้วยการด าเนินธุรกิจด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย กลุ่มบริษัท ต้องมีการพ่ึงพิงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินเป็นจ านวนมาก ท่ามกลางปัจจยัความไม่แน่นอนหลายประการ ภาคธนาคารเร่ิมมีความเข้มงวดในการปล่อย
สินเชื่อมากขึน้ นอกจากนัน้ต้นทุนทางการเงินอาจมีความเส่ียงที่จะปรับตัวสูงขึน้ได้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัท อาจจะชะลอการ
พฒันาโครงการใหม่ๆ ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ยงัมีการระดมเงินทนุจากแหล่งเงินทนุระยะยาวในส่วนของหุ้นกู้  
เพื่อเป็นแหล่งเงินทนุระยะยาวและมีต้นทนุคงที่ เพื่อลดความเสียงทางการเงินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 
4.3    ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

  
4.3.1    งบการเงนิ 

4.3.1.1  ชื่อผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิของบริษัทฯและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ 

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดงันี ้  

งบการเงิน รอบบัญช ี ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

บริษัทผู้สอบบัญช ี

บริษัทฯ และงบการเงินรวม รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 

เติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ 4501 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

บริษัทฯ และงบการเงินรวม รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 

เติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ 4501 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

บริษัทฯ และงบการเงินรวม รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 

เติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ 4501 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

4.3.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2562 - 2564)  

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงันี ้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวัน

เดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
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ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นส าหรับงบการเงินในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

4.3.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

▪ งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 62  31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  พนับาท  ร้อยละ  
สินทรัพย์           
สินทรัพย์หมุนเวียน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,329,733.4   4.15   808,076.9   2.40      1,965,841.1                 5.55 
ลกูหนีอ่ื้น  530,500.0   1.65   313,567.2   0.93       1,305,708.0             3.69 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั  307,913.2   0.96   75,809.6   0.22      229,768.1        0.65 
ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 22,582,088.8 70.39 23,429,709.7  69.54  22,846,128.9                   64.54 
เงินมดัจ าค่าที่ดิน  871,009.5   2.72   973,391.4  2.89 507,748.5                         1.43 
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง  338,326.5   1.05   416,589.5   1.24  830,162.0                       2.35 
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น - - - -         100,000.0                0.28 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  521,237.8   1.62   486,097.6   1.44  270,991.1                         0.77 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 26,480,809.2 82.55  26,503,241.9   78.66  28,056,347.7                79.26 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

    
  

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนัและข้อจ ากดัในการเบิกใช้  27,999.5   0.09   46,587.5   0.14  86,721.9 0.24 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น  -   -   7,999.9   0.02  7,999.9 0.02 
เงินลงทนุในการร่วมค้า  2,665,672.1   8.31   3,729,074.2   11.07  4,267,824.0 12.06 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - -          47,319.4  0.13 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น  7,999.9   0.02   -   -  - - 
ที่ดินรอการพฒันา  28,235.4   0.09   28,235.4   0.08           28,235.4 0.08 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  402,274.2   1.25   412,712.5   1.22         289,904.2 0.82 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  1,718,036.2   5.36   1,808,142.6   5.37      1,941,667.9  5.49 
สินทรัพย์สิทธิการใช้  -   -   506,131.8   1.50         143,629.4  0.41 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  235,539.1   0.73   219,430.0   0.65         185,181.5  0.52 
ค่าความนิยม  190,416.2   0.59   190,416.2   0.57         190,416.2  0.54 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  220,621.9   0.69   190,396.3   0.57         107,373.3  0.30 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น  101,874.7   0.32   51,198.7   0.15           45,822.0  0.13 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

พนับาท  ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร  1,388,736.6   4.33   592,979.3   1.76         793,421.3  2.24 
ตัว๋แลกเงิน  348,157.8   1.09   950,595.0   2.82      1,231,076.4  3.48 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  2,574,396.6   8.03   2,873,541.0   8.53      2,218,515.3  6.27 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการและบคุคลที่เกี่ยวข้องกนั  2,906.0   0.01   2,906.0   0.01         302,906.0  0.86 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  2,708,197.9   8.44   5,301,293.4  15.73      2,632,940.3  7.44 
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  1,998,908.7   6.23   2,323,020.1  6.90      3,521,883.8  9.95 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  409.8   -    - - - - 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  -   -     19,336.2  0.06           26,732.6  0.08 
เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  1,077,613.3   3.36   1,059,769.4   3.15         346,209.6  0.98 
รายได้รับลว่งหน้า  1,545.0  0.01     38,257.1   0.11           52,867.6  0.15 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  634,773.8   1.98   326,856.4   0.97         545,684.2  1.54 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  86,558.2   0.27   79,059.5   0.23         138,904.7  0.39 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  10,822,203.9   33.74   13,567,613.4   40.27  11,811,141.8 33.37  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

  
    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

 4,063,499.5   12.67   2,775,589.0   8.24      2,150,572.7  6.08 

หุ้นกู้ระยะยาว- สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  5,542,823.6   17.28   4,214,884.9   12.51      4,793,973.2  13.54 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

 106.8   -    - - - - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -   -     437,078.0   1.29         118,604.7 0.34 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  19,077.3   0.06   26,464.9   0.08           21,680.2  0.06 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  695,923.5   2.17   661,945.3   1.96         559,932.7  1.58 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  1,976.3   0.01   1,991.4   0.01             2,538.1  0.01 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  10,323,406.9   32.18   8,117,953.5   24.09     7,647,301.5  21.60 
รวมหนีสิ้น  21,145,610.9   65.92   21,685,566.9   64.36  19,458,443.3 54.97 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  
    

ทุนเรือนหุ้น 
  

    
ทนุจดทะเบียน  1,545,776.2   4.82   1,545,776.2   4.59      1,545,776.2  4.37 
ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแล้ว  1,226,430.9   3.82   1,226,431.2   3.64      1,226,431.2  3.46 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั  2,336,545.6   7.28   2,336,554.8   6.93      2,336,554.8  6.60 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 62  31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

 พนับาท   ร้อยละ   พนับาท   ร้อยละ  พนับาท  ร้อยละ  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  5,598,669.4   17.45   7,190,325.1   21.34     7,342,095.2     20.74  
รวมสินทรัพย์ 32,079,478.6   100.00   33,693,567.0   100.00 35,398,442.9   100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

พนับาท  ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
ส่วนต า่กว่ามลูคา่หุ้นบริุมสิทธิของบริษทัย่อย  (26,569.7)  (0.08)  (16,800.5)  (0.05) (2,910.4)          (0.01) 
ส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  68,935.3   0.21   79,672.7   0.24           81,631.9  0.23 
ส่วนเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - - - -     1,608,118.0  4.54 
ก าไรสะสม จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย  154,577.6   0.48   154,577.6   0.46         154,577.6  0.44 
ก าไรสะสม ยงัไม่ได้จดัสรร  5,934,672.3   18.50   7,630,888.4   22.65      9,570,533.3         27.04 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (37,947.9)  (0.12)  (37,947.9)  (0.11) (37,842.6)        (0.11) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  9,656,644.0   30.10   11,373,376.3   33.76  14,937,093.9  42.20 
ส่วนของผู้ที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย  1,277,223.7   3.98   634,623.8   1.88      1,002,905.7  2.83 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  10,933,867.7   34.08   12,008,000.1   35.64  15,939,999.6  45.03 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  32,079,478.6  100.00   33,693,567.0  100.00  35,398,442.9  100.00 

 

▪ ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

 พนับาท   ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
ก าไรขาดทุน:         
รายได้ 

  
    

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 12,278,599.7   86.95   9,870,483.0   88.81  13,623,385.6  85.45 
รายได้ค่าบริหารโครงการ  918,893.5   6.51   615,214.7   5.54      924,741.9    5.80 
รายได้เงินปันผล  250.0   0.00   -   -  - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย  458,557.8   3.25   180,759.4   1.63  676,031.7        4.24 
รายได้ดอกเบีย้  10,949.5   0.08   15,962.4   0.14  7,400.7            0.05 
รายได้อ่ืน  454,871.9   3.22   431,713.5   3.88  711,404.9        4.46 
รวมรายได้ 14,122,122.3   100.00  11,114,133.0  100.00  15,942,964.8  100.0 

ค่าใช้จ่าย 
  

    

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  6,934,189.6   49.10   6,307,785.1   56.76  9,018,394.3     58.57 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  2,167,178.3   15.35   1,319,710.8   11.87  1,602,803.3     10.05 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  520,091.7   3.68   502,512.7   4.52  741,286.4        4.65 
รวมค่าใช้จ่าย  9,621,459.6   68.13   8,130,008.6   73.15  11,362,484.0  71.27 

ก าไรจากการด าเนินงาน  4,500,662.7   31.87   2,984,124.4   26.85  4,580,480.8    28.47 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษทัร่วม  (238,978.0)  (1.69)  604,111.1   5.43  (41,661.7)        (0.26) 
ต้นทนุทางการเงิน  (272,785.1)  (1.93)  (263,455.5)  (2.37) (296,707.5)      (1.86) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,988,899.7   28.25   3,324,780.0   29.91  4,242,111.6     26.61 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (848,192.5)  (6.01)  (560,400.7)  (5.04)    (865,019.5 (5.43) 
ก าไรส าหรับปี  3,140,707.2   22.24   2,764,379.3   24.87   3,377,092.1 21.18 

ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  3,027,133.1   21.44   2,661,893.7   23.95   3,193,934.9 20.10 
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• งบกระแสเงนิสด 

 

 

 

 

4.3.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

งบกระแสเงินสดรวม  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (พนับาท)  (1,705,413.2)  462,727.9             709,613.3  
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (พนับาท)  (1,506,998.9)  14,353.4             488,314.5  
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (พนับาท)  2,722,976.4   (998,737.8)            (40,163.7) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  
(พันบาท) 

 (489,435.8)  (521,656.5)      1,157,764.2  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (พันบาท)  1,819,169.2   1,329,733.4               808,076.9 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี(พันบาท)  1,329,733.4   808,076.9       1,965,841.1 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวม  

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  

  
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)  2.45  1.95 2.36 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า)  0.17  0.08 0.28 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) -0.14 0.04 0.06 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า1 (เท่า)  36.88  23.39 16.83 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 10  16 22 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  0.32  0.27 0.39 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย  (วนั) 1,125  1,331 936 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า)  2.68  2.32 3.54 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  134 158 103 
วงจรเงินสด (วนั)  998 1,189 855 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 43.53 36.09 33.80 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 21.64 17.63 16.60 
อตัราก าไรอื่น2 (ร้อยละ) 13.05 11.19 14.55 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (ร้อยละ) -64.18 26.59 31.39 
อตัราก าไรสทุธิ3 (ร้อยละ) 21.44 23.95 20.03 
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 35.42 25.32 24.28 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (ร้อยละ) 10.21 8.09 9.25 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 168.59 106.63 122.63 
อตัราการหมนุของสินทรพัย์ (เท่า) 0.48 0.34 0.46 
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวม  

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.93 1.81 1.22 
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น4 (เท่า)  1.35   1.28  0.84 
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น5 (เท่า)  1.35   1.28  0.83 
อตัราส่วนความสามารถช าระหนีด้อกเบีย้ (เกณฑ์เงินสด)6 (เท่า) -0.49 2.92 3.26 
อตัราการจ่ายปันผล  (ร้อยละ) 44.06 25.73 44.17 
อัตราส่วนทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน 

    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้7 (เท่า)  7.35   5.35  7.26 
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี
เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

(เท่า)  3.66   4.31  3.27 

ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั8 (เท่า)  0.66   0.39  0.55 
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  1.47   1.35  0.97 
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ครบก าหนดภายใน 1 ปีต่อ
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

(ร้อยละ)  0.40   0.53  0.55 

อตัราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (ร้อยละ)  0.51   0.54  0.36 
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หมายเหต ุ 

1 อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า และระยะเวลาขายสินค้า ไม่ได้สะท้อนภาพการหมนุเวียนยอดขายของบริษัทฯ อย่างแท้จริง เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นที่น ามาค านวณเป็น
ลกูหนีท้ัว่ไป เช่น ดอกเบีย้ค้างรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เป็นลกูหนีท้ี่เกี่ยวข้องกบัรายได้จากการขายของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

2 อตัราก าไรอื่น คือ (รายได้ค่าบริหารโครงการ+ก าไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน+ก าไรจากการจ าหน่าย    เงินลงทนุในบริษัทย่อย+รายได้อื่นๆ)/รายได้รวม (ตัง้แต่ปี 2560 
บริษัทเร่ิมมีรายได้ค่าบริหารโครงการ,ก าไรจากการโอนสิทธิสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน, ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย และรายได้อื่น) 

3 ก าไรสทุธิที่ใช้ค านวณคือ ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

4 อัตราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้ของบริษัท ในอตัราไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิน้งวดบัญชีรายไตร
มาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้  จ านวน 4 รุ่น โดยอตัราส่วนทางการเงินนีจ้ะใช้กบัหุ้นกู้ที่ออกก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เท่านัน้ 

5 อัตราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้ของบริษัท ในอตัราไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิน้งวดบัญชีรายไตร
มาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้  จ านวน 4 รุ่น โดยอตัราส่วนทางการเงินนีจ้ะใช้กบัหุ้นกู้ที่ออกหลงัจากวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เท่านัน้ 

6 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เกณฑ์เงินสด) = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน + ภาษี / ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงานและการลงทนุ 

7 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ =  ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  / ดอกเบีย้จ่าย 

8 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพัน = ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  / (หนีสิ้นระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบีย้และหนีสิ้นระยะยาวที่มีภาระ
ดอกเบีย้ที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี) 
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่นๆ 

 

5.1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ) 
 
 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 

: 

 

 

 

: 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย Tower B เลขที่ 93 ชัน้ 14  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท์  0-2009-9000, 0-2009-9999 (Contact center) 
 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน)  

ส านกังานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  โทร 1572 

 

ผู้สอบบัญช ี

 

 

  

: 

 

 

 

 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110  โทรศพัท์ 0-2264-9090 

 

 

5.2 ข้อมูลส ำคัญอื่นๆ 

 -  ไม่มี – 

 ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  

  (56-1 One Report) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th 
 

 

5.3 ข้อพิพำททำงกฏหมำย 

 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึง่อยู่ระหว่างถกูกล่าวหา ข้อพิพาท

กบัหน่วยงานราชการ หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการฟ้องร้อง ซึง่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อยา่งมีสาระส าคญั (เกินกวา่ร้อย
ละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น) 

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

-  ไม่มี – 
 

5.5 สถำบันกำรเงนิที่ติดต่อประจ ำ 

 

ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน)             : 
 
 
 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจ ากดั (มหาชน)      : 
 
 
 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัรจ ากดั (มหาชน) : 
 
 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากดั (มหาชน)       :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ 
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร 0-2222-0000  กด 1 
 
เลขที่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทร 0-2626-7777 
 
เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.  
โทร 0-2165-5555 
 
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กทม.  
โทร 0-2777-7777 
 

 

 

tel:022220000
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ส่วนที่  2 

การก ากบัดูแลกิจการ 
 

6   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

  
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมทัง้หลักเกณฑ์ว่าด้วย ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ว่าด้วยการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิ
ภาพ ความโปร่งใสและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี ้พนักงาน รัฐ 
ลกูค้า ตลอดจนประชาชนทัว่ไปและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัง้แต่ปี 2560 ทางคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เล็งเห็นว่าเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถ
เติบโตได้ในระยะยาวจึงได้มีการออกหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code: CG Code) เพื่อให้บริษัท
จดทะเบียนน ามาปรับใช้ในการก ากบัดแูลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวอย่างมีคณุค่า และยัง่ยืน 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) จึงน าเอาหลักการดังกล่าวมาเป็นหลักปฏิบัติให้แก่ทางคณะกรรมการ
บริษัทเพิ่มเติม ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งปกติแล้วการบริหารงานของบริษัทฯ ได้มีการแบ่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการบริหารงานของผู้บริหารให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และ
นโยบายของบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลก าไร โดยการท าหน้าที่ดงักล่าวทัง้คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารจะปฏิบตัิ และร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน เจ้าหนี ้ภาครัฐ ลกูค้า และสงัคม 
และเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี (Corporate Governance Code : CG Code) คณะกรรมการได้ก าหนด
หลกัปฏิบตัิเพิ่มเติม นอกจากจะมีผลประกอบที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่องแล้ว จะต้องสามารถเติบโตได้ในระยะยาว เพื่อสร้างคณุค่าให้
กิจการอย่างยัง่ยืน  

บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยครอบคลมุ
ถึงการปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามหลกักฎหมายอนัเป็นกติกาสากล โดยนโยบายดงักล่าวได้เผยแพร่ให้
กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับรู้เพื่อน าไปปฏิบัติและได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.origin.co.th 
ส าหรับใช้ในการอ้างอิงต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ประจ าปี เพื่อให้ทนัต่อปัจจบุนัและสอดคล้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

และเมื่อพิจารณากบัหลกัปฏิบตัิของ CG Code ปี 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 ก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
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หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนนุการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น  

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากับดูแลกจิการ 
 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจดัการ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่
ชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ด าเนินไปตามนโยบาย
ที่ถกูต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม 
 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ทบทวนนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปประกาศใช้ ตลอดจนบริษัทฯ ได้จดัให้มีการเปิดเผยรายชื่อ ประวตัิ และบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรายงานประจ าปี  2564 และใน 
www.origin.co.th นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจ านวนครัง้ของการ
ประชมุ จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการท าหน้าที่ไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 
 ไม่เพียงเท่านีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 2563
ในหวัข้อเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจ านวนครัง้ที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชมุ
คณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจ านวน
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ 
ระหว่าง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ ให้มี
ความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทัง้
สารสนเทศการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตัง้ขั น้ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและ
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็น
ผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจ าไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป ก่อนที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 
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 ฝ่ายบญัชีของบริษัทฯ มีหน้าที่น าเสนอข้อมลูรายการที่เก่ียวโยงและรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูที่โปร่งใส ถกูต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทนัเวลา ไม่
ว่าจะเป็นข้อมลูทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่ส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมลู
โดยผ่านระบบส่ืออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.origin.co.th เป็นต้น 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้ สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจ าปี เป็น
ประจ าทกุปี 
 การเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ แก่นกัลงทุนทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอ านาจของประธาน
กรรมการ กรรมการผู้ จัดการ รองกรรมการผู้ จัดการ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานผู้ ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ 
หมายเลขโทรศพัท์ (662) 030 0000 หรือ  www.origin.co.th 
 

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

1.2 การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการก าหนดค่าเบีย้ประชุม ค่า
รับรอง เงินรางวลั และบ าเหน็จ  รวมทัง้ผลประโยชน์อื่นใดที่มีลกัษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอ
เร่ืองเพื่อขอความเห็นจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี  เว้นแต่สิทธิอนัพึงมี
พึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ 

1.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการชดุย่อยแต่ละชดุจากผู้มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่
ละชดุจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอ านาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ ชีแ้จง 
หรือจดัท ารายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนมุตัิกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ 
 ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมาการชดุย่อยจ านวน 5 ชดุ 
 1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจ านวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยต าแหน่งต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยต าแหน่ง 

(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(2) ประธานอ านวยการ 

http://www.origin.co.th/
http://www.origin.co.th/
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(3) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
(4) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
(5) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
(6) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 
คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่าง
น้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก 

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

5) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก 

1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบตัิงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการด าเนินงานเป็นประจ า
อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จ านวนองค์
ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่เข้า
ร่วมประชุม  ทัง้นีก้รรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ นอกจากจะมีเหตุจ าเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย  ซึ่งต้ องแจ้งต่อเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงาน
ประจ าปี และบริษัทฯได้จดัให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก าหนดตารางการประชมุล่วงหน้าทัง้ปี เพื่อให้คณะกรรมการทกุ
ท่านได้ทราบก าหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุแก่
กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันก าหนดวนั และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้ รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้
คณะกรรมการล่วงหน้า  โดยเอกสารดงักล่าวจะเป็นข้อมลูที่เพียงพอต่อการตดัสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ  และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บนัทึกประเด็นในการประชมุ เพื่อจดัท าเป็นรายงานการประชมุ ที่
มีเนือ้หาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมเสร็จสิน้ เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและ
จะต้องจดัให้มีระบบการจดัเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลบั 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชมุมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยในปี 2559 มีการประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้ ปี 2560 มีการประชมุ
ทัง้สิน้ 14 ครัง้ ในปี 2561 มีการประชุมทัง้สิน้ 13 ครัง้ ในปี 2562 มีการประชุมทัง้สิน้ 11 ครัง้ ในปี 2563 มีการประชุมทัง้สิน้ 8 
ครัง้ ในปี 2564 มีการประชมุทัง้สิน้ 13 ครัง้ และกรรมการบริษัทมากกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมประชมุเกินกว่าร้อยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดปรากฎตาม การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อย) 
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1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล)  
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล) และ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเป็นการประเมินทัง้แบบรายบุคคลและแบบคณะกรรมการทัง้ชุด เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานของตนเองต่อไป 

โดยในทุกสิน้ปีทางเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร จะท าการ
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเอง เพื่อ
ประเมินผลประจ าปี โดยจดัส่งแบบการประเมินกลบัมาให้กบัเลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด เพื่อท าการสรุปรวบรวมผล
การประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการแต่ละชดุรับทราบต่อไป 

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

ย่อยของบริษัทฯ 
 

คะแนนที่ได้รับ ผลการประเมิน 
ต ่ากว่าร้อยละ  50 คะแนน ควรปรับปรุง 

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

 
ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของบริษัท ฯ 

ประจ าปี 2564 
คณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ผลการประเมิน 

คณะกรรมการบริษัท 98.00 ดีเยี่ยม 
คระกรรมการตรวจสอบ 99.66 ดีเยี่ยม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 98.00 ดีเยี่ยม 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

96.00 ดีเยี่ยม 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 96.00 ดีเยี่ยม 
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การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ในปี 2564 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

ให้ทางคณะกรรมการบริษัทท าการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ  ได้รับทราบและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นข้อมลูให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนอีกด้วย ซึง่การ
ท าการประเมินดงักล่าวเป็นความลบั 

ทัง้นี ้ผลการประเมินโดยรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 95.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม  
 หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ความเป็นผู้น า 
2. การก าหนดกลยทุธ์ 
3. การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
4. การวางแผนและผลการปฏิบตัิทางการเงิน 
5. ความสมัพนัธ์กบักรรมการ 
6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8. การสืบทอดต าแหน่ง 
9. ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
10. คณุลกัษณะส่วนตวั 
 
1.6 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้ บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจ าเป็น เพื่อให้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย การ
หารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยในปี 2559 
ได้มีการประชุมในวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ในปี  2560 ได้มีการจดัประชุมเมื่อวนัที่ 11 และวนัที่ 26 สิงหาคม 2560 และในปี 
2561 ได้มีการจดัประชุมเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ในปี 2562 ได้มีการจดัประชุมเมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2562 และในปี 
2563 ได้มีการจดัประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 และในปี 2564 ได้มีการจดัประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

1.7 การประชุมกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเร่ืองต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดย
จดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยในปี 2559 ได้มีการประชมุใน
วนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ในปี  2560 ได้มีการจดัประชุมเมื่อวนัที่ 11 และวนัที่ 26 สิงหาคม 2560 และในปี 2561 ได้มีการจดั
ประชุมเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และในปี 2562 ได้มีการจดัประชมุเมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2562 และในปี 2563 ได้มีการ
จดัประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 และในปี 2564 ได้มีการจดัประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 
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1.8 การรายงานข้อมูล 
1) คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไปต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปอย่าง

ถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค าอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทัง้ในด้านนโยบายผลการ
ด าเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส าเร็จ และอปุสรรคของกิจการ 

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนนุการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชี 
3) คณะกรรมการได้จัดท ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท าและเปิดเผยรายงาน

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

เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตสุมผล 
3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัการให้มีข้อมลูทางบญัชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอเพื่อจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจดุอ่อน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริต หรือ
มีการด าเนินการท่ีผิดปกติ 

3.3) ให้ค ายืนยนัว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิ ตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลอย่างรอบคอบในการจดัท างบการเงิน
ของบริษัท 
1.9 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบคุลากรในองค์กร

เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญัต่อไปในอนาคต ทัง้นีไ้ด้ก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ 
 1.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน ก่อนการท าหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวงัที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยในปีที่ 2559 บริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมข่ึน้เมือ่วนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2559 ให้แก่กรรมการใหม่จ านวน 3 ท่าน คือ นายอธิพงศ์ อมาตยกุล นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ และนางสาวสจุารี จนัทร์สว่าง 
และในปีที่ 2560 ได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ให้แก่กรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน คือ นาย
พส ุลิปตภลัลภ และในปี 2561 มีกรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน คือ นางกมลวรรณ วิปลุากร โดยได้ท าการปฐมนิเทศกรรมการ
เข้าใหม่ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 และในปี 2562 บริษัทไม่มีกรรมการใหม่ ในปี 2563 บริษัทมีกรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน 
คือ นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว โดยได้ท าการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ในวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 ในปี 2564 บริษัทมี
กรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน คือ นายชาติชาย พยุหนาวีชยั โดยได้ท าการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 
2564 

1.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ
หน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดย
หลกัสตูรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอย่างน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร 
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Audit Committee Program (ACP) หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) ทัง้นี ้เพื่อน าความรู้และประสบการณ์
มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทฯ ต่อไป โดยในปี 2564 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ  ดงันี ้

รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 1. วิทยากร THAILAND SURVIVAL POST-COVID-19” ครัง้ที่ 2 หวัข้อบรรยาย 

“วคัซีนโควิด ฟืน้เศรษฐกิจไทย” 
2. สมัมนา การปรับเปล่ียนธุรกิจไปสู่ดิจิทลั (Digital Transformation) 
3. สมัมนา The Game Changers เปล่ียนเกมธุรกิจ ฝ่าวิกฤตอสงัหาฯ 
4. สมัมนา Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤต พิชิตสงคราม 

 
2. นางอารดา จรูญเอก 1. สั ม ม น า  The 1/2020 Joint Meeting of Council and Association of 

TBCSD จดัโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน (TBCSD) 
2. วิทยากรโครงการ Chulalongkorn Alumni Mentorship Program 

(Champ) รุ่นท่ี 8 จดัโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

3. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 1. เสวนาวิชาการ การปรับตวั การปฎิบตัิงานในสาขาวิชาชีพ และต าแหน่ง
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง จดัโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2. งาน Night Talk Real Estate Developers Perspective on Post Covid-
19 จดัโดย Ashrae Thailand Chapter 

3. วิทยากร กลยุทธ์การขายอสงัหาริมทรัพย์ใช้สกุลเงินดิจิทัล จดัโดย คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4. วิทยากร ปัญหาในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จดัโดย คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5. สัมมนา ประจ าปี 2564  TBCSD Annual Event 2021 : Vision 2050 
องค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

6. อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 186   
4. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์  1. อบรมหลกัสตูร บสพ. รุ่นที่ 4/2563 "การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์กับธุรกิจ

การดูแลผู้ สูงอายุ" จัดโดยวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

5.  นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ ์ 1. สมัมนา Real Tech Summit 2021 หวัข้อบรรยาย A Perfect Living Platform
จดัโดย สมาคมการค้าอสงัหาริมทรัพย์สากล 

2. สัมมนาออนไลน์ หัวข้อบรรยาย การปรับเปล่ียนธุรกิจไปสู่ดิจิทัล (Digital 
Transformation) จดัโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

3. วิทยากร โครงการ พัฒนาศกัยภาพผู้ ส่ือข่าวเศรษฐกิจระดบัสูง (พศส.)2564 
หัวข้อ บล็อกเชน กับ ยุคใหม่ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย การซือ้-ขายอสังหา 
ผ่านเทคโนโลยี จดัโดย สมาคมผู้ ส่ือข่าวเศรษฐกิจ 
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รายชื่อ หลักสูตรการอบรม / การสัมมนา 
 

6. นายเกรียงไกร กรับงการ 1. สัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย คร่ึงหลังปี 2564 และแนวโน้มปี 
2565 ภายใต้วิกฤตโควิด -19” (EEC 3 จังหวัด)  จัดโดย ศูนย์ ข้อมูล
อสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

  
1.12 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุกับทัง้การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมลูความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้
เรียนรู้และท าความเข้าใจมมุมองของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีโอกาศในการแสดงความคิดเห็น เสนอข้อแนวทางที่เป็น
ประโยชน์แก่บริษัทร่วมกบัทางคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 
 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงใน
โอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท าความรู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหารระดบัสงู
ของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการแลกเปล่ียนแนวคิดในการด าเนินการ และการสอบถาม หรือรับเอาข้อเสนอแนะจากทางกรรมการ
แต่ละท่านท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาปรับใช้ในการบริหารงานเช่นกนั 
 
หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

 นอกจากการประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทรับรู้รายได้จากการขายแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการด าเนินธุรกิจ
ในรูปแบบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้
ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การด าเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบักลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว จากการมีรูปแบบ
รายได้ที่สม ่าเสมอในอนาคต จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ใหเกบผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึงบริษัทคู่ค้า และสถาบนัการเงิน โดย
จะเห็นได้จากวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ  

 ในทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะท าการทบทวนวิสยัทศัน์และพันธกิจของบริษัทฯ ในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
พร้อมกับการพิจารณางบประมาณประจ าปี เพื่อก าหนดทิศทางของบริษัทฯ ไปในทางเดียวกัน โดยตัง้แต่ปี 2559-2563
คณะกรรมการยงัคงวิสยัทศัน์ และพนัธกิจเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะยาวที่ก าหนด
ไว้ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน มุ่งมัน่ท่ีจะปฎิบตัิเพื่อบรรสสุู่เป้าหมายร่วมกนั 

วิสัยทัศน์ 

ออริจิน้ฯ มีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ที่จะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลกูค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการคิดที่มากกว่า 
ให้มากกว่า เพื่อลกูค้าได้มากกว่า  
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พันธกิจ 

เราใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้า รวมทัง้มุ่งเน้นที่จะพฒันาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่าง
ยัง่ยืนร่วมกบั คู่ค้า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม 

 

  และท าการส่ือสารวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทไปยงัทุกหน่วยงานขององค์กรเพื่อรับรู้แนวคิดหลกัในการด าเนิน
ธุรกิจไปในทางเดียวกนั ควบคู่กบัการเสริมสร้างค่านิยมขององค์กรให้กบัพนกังาน 

ค่านิยม 

O Optimize  เพิ่มผลงานอย่างยอดเยี่ยม 

R Responsive  พร้อมปรับเตรียมอย่างฉบัไว 

I Innovation  แสวงหาสร้างคณุค่าท าส่ิงใหม่ 

G Growth   พร้อมเติบใหญ่ไปพร้อมกนั 

I Integrity   ซื่อสตัย์สจุริต 

N Neat   ร่วมกนัคดิประณีตในงาน 

S Service Excellence เต็มทีใ่นการบริการ 

T Teamwork  ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดียว 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นค่านิยมในส่วนของ Service Excellence และ Teamwork โดยมีกิจกรรมและนโยบายที่
สอดแทรกค่านิยมดงักล่าวให้กับพนกังาน เช่น การจัดการท างานแบบ small group หรือแม้แต่การจดัการฝึกอบรมเร่ืองการ
บริการให้กบัฝ่ายขาย ฝ่าย Homecare และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพฒันาบคุลิกภาพ ความเข้าใจในงานบริการมากยิ่งขึน้ 

 ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัค่านิยมในเร่ือง Innovation สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ในสินค้าของบริษัท
ฯ เพื่อให้บรรลุเหมายของบริษัทฯ ท่ีจะเติบโตในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายมากขึน้ ดังนัน้บุคลากรนอกจาก
จะต้องมีความเชี่ยวชาญในสายงาน มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อคิดค้นผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพแล้ว 
จะต้องมีความพร้อมส าหรับการปรับตวัในการเปล่ียนแปลงขององค์กรอีกด้วย ดังนัน้บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัในส่วนของ
กระบวนการท างาน วิธีการคิดและความสร้างสรรค์ในการท างาน แต่อย่างไรก็ตามภายใต้การด าเนินธุรกิจในทกุๆ ขัน้ตอน ย่อม
อยู่ภายใต้การด าเนินการด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 ส าหรับปี 2562 จากสมมุติฐานตัง้ต้นว่า ด าเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อรับมือกับยุค DISRUPTION  ท าให้ในปี 2562  
บริษัทฯ จึงน าเร่ืองหลกัการ EMPATHY มาถ่ายทอดให้กับพนกังาน ผู้บริหาร เข้าใจมากยิ่งขึน้ แม้ว่าเดิม บริษัทฯ จะเน้นย า้อยู่
แล้วในเร่ืองการพฒันาโครงการ และผลิตภณัฑ์ที่ตอบโจทก์ลกูค้า แต่หลกัการ EMPATHY นัน้ลึกซึง้ยิ่งกว่า เพราะไม่ใช่แค่เข้า
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ใจความต้องการของลูกค้าเท่านัน้ แต่ต้องเข้าใจตวัตนที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าจนส่ือออกมาผ่านผลิตภัณฑ์  และบริการของ
บริษัทฯ จึงเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นในเร่ืองของความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า ความแตกต่างในการ
ด าเนินชีวิต ไลฟ์สไตล์ กิจวตัรประประจ าวนั เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นส่ิงที่เข้าใจชีวิตที่ลกูค้าต้องการมากที่สดุ 

 ส าหรับปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19  ส่งผลให้การใช้ชีวิตและกิจวตัรประจ าวนัของลูกค้าแตกต่างไป
จากเดิมจนมีค าว่า NEW NORMAL เกิดขึน้เพื่อมาสอดรับกับวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป ดังนัน้ บริษัทฯเองก็ต้องปรับตวัและรับเอา
แนวความคิดนีม้าปรับใช้ในการพัฒนาโครงการ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยังตรงต่อความต้องการตามหลัก EMPATHY และ
อ านวยความสะดวกกบัการใช้ที่ชีวิตที่แตกต่างแบบ NEW NORMAL ให้กบัลกูค้าอย่างดีที่สดุ 

ส าหรับปี 2564 สถานการณ์ COVID-19 ยงัคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องท าให้การใช้ชีวิตและกิจวตัรประจ าวนัของ
ลูกค้าจาก NEW NORMAL ในปี 2563 กลายเป็นเร่ืองปกติในปีนี ้ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากาก การพกแอลกอฮอล์ใน
ชีวิตประจ าวนั รวมถึงสไตล์และรูปแบบการท างานที่ปรับเปล่ียนไปเป็นการท างานที่บ้าน หรือการท างานผ่านระบบออนไลน์
มากขึน้ แนวคิดในทุกด้านได้แปรเปล่ียนไป การปรับตวักลายเป็นส่ิงที่ทุกเพศ ทุกวยัต้องพบเจอ ดงันัน้ บริษัทฯเองจึงได้พฒันา
โครงการ ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการพืน้ฐานในชว่งเวลาที่ยงัมีสถานการณ์ COVID-19 ด้วยความเข้าใจใน
กลุ่มผู้บริโภคจากแนวคิด “EMPATHY  ซึง่คือ The ability to understand and share the feeling of another” ซึง่ยงัเป็นปัจจยั
หลกัที่ผลกัดนัให้การออกแบบต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประสานทัง้ด้านการใช้งาน การดูแลบ ารุงรักษา สขุอนามยั และ
ความสวยงามแต่ยงัที่คงเอกลกัษณ์ของบริษัทเอาไว้ 

หลักปฏิบัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และองค์กรที่ก ากับดูแลให้ความส าคญักบับทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ซึง่ถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นมากขึน้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยที่
มีคณุภาพและสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการคดัเลือก สรรหากรรมการ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวปฏิบตัิที่ดี
ในการสรรหาแต่งตัง้กรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการชดุต่างๆ และเน้นคณุสมบตัิที่หลากหลายทัง้ใน
ด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถในด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทัง้ก าหนดให้กระบวนการในการสรรหามีความ
โปร่งใส่เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอก 

 ในปี  2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้ก าหนดองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่
จ าเป็นต้องมีในคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อมาช่วยให้คณะกรรมการในแต่ละชุดสามารถก าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยสรุปเป็นตารางความรู้ความ
ช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการในแต่ละชดุ (Board Skill Matrix) ได้ดงันี ้

3.1 กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
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บริษัทก าหนดซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด  ทัง้นี ้
กรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทัง้นีก้รรมการแต่ละคนไม่สามารถ
เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้เกินกว่า 5 แห่ง การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทฯ จะให้ความส าคญักบับุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิการท างานท่ีดี และมีภาวะผู้น า วิสัยทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจน
มีทศันคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยงั
จะค านึงถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีก
ด้วย มีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยปัจจบุนักรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้  9 ท่าน มี 7 ท่านที่เป็น
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท าให้สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ  

 ในการแต่งตัง้กรรมการบริษัท บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
หรือพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  โดยบุคคลดังกล่าว
จะต้องมีคณุสมบตัิครบตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ /หรือ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างไรก็ตามการแต่งตัง้กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นีข้้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ใน
กรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3)  บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้โดย
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ทัง้นีน้อกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบตัิ
หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงหรือ (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
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 การประชุมคณะกรรมการก าหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้  โดยก าหนดองค์ประชุมเพื่อเปิดประชุมและในขณะลง
มติในแต่ละวาระ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด นอกจากนีก้รรมการกรรมการทุกคนควร
เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี 

 นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ตาม
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริม
ทรัพย์ 

- - - - / / - / / 4 

ความเชี่ยวชาญทางบญัชแีละการเงิน / / - / / - - - / 5 

ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย - - - - - / / - - 2 

ความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - / - / - - - - - 2 

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ / - - - - - / - - 2 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

- - - / / / - / / 5 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด / - - / / - - - / 4 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / - - / / 7 

3.2  กรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ จะคดัเลือกบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรือ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องทัง้นี ้จ านวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน  

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี
เก่ียวข้อง ดงันี ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 
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2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

3.   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวม
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

10. มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี 

 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่านจากกรรมการบริษัทจ านวน 9 ท่าน หรือคิดเป็นอตัราส่วน  1 ใน 3 

3.3  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

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

1. ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

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

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

4. ไม่ เ ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บ ริษัทย่ อย และบริษัทย่ อยล าดับ เดียวกัน เฉพาะที่ เ ป็นบริษัท  
จดทะเบียน 

5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ ที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมดท าการเลือกบคุคลหน่ึงขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ให้บคุคลใดที่ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Skill 
Matrix) ตามรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - - - 0 

ความเชี่ยวชาญทางบญัชแีละการเงิน / - - 1 

ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย - - / 1 

ความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / - - 1 

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ - - / 1 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - - - 0 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด - - - 0 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / - 2 

3.4  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อก าหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคล
ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และกลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นอกจากนี ้ยงัมีบทบาทส าคญัในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(Skill Matrix) ตามรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 

ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - - - / - 1 

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

ความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - / - - - 1 

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ / - - - - 1 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - - - / / 2 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด / - - - / 2 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / 5 

3.5  กรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ในการ
บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามการด าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  3 คน ทัง้นีอ้งค์คณะของ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยผู้บริหารสงูสดุในสายงานต่างๆ และกรรมการผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก   

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริหาร (Skill Matrix) ตามรายชื่อ
คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 

ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ / / - / / - - 4 

ความเชี่ยวชาญทางบญัชแีละการเงิน / - / - - - / 3 

ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย / - - - - - - 1 

ความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ - - - - - / - 1 

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ / - - - - - - 1 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - / / / - / - 4 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด / - / / - / - 4 
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ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
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ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / / - / 6 

3.6  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2558 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง โดย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 
ท่าน ซึง่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถกูแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Skill Matrix) 
ตามรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - / - / 2 

ความเชี่ยวชาญทางบญัชแีละการเงิน / / / - 3 

ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย - - - - 0 

ความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / - - - 1 

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ - - - - 0 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - / / - 2 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด - / / - 2 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ / / / / 4 

 

3.7  กรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ก ากับดูแลบรรษัทภิบาล โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อก าหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ็ในการ
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เสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลมุทัง้องคก์ร
โดยคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทในจ านวนที่เหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่  และ
ก าหนดให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล จะถูกแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล (Skill 
Matrix) ตามรายชื่อคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 
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ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์ - - / 1 

ความเชี่ยวชาญทางบญัชแีละการเงิน - / / 2 

ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย / - - 1 

ความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - - - 0 

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ / / - 2 

ความรู้เช่ียวชาญกบัธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ - - / 1 

ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด - / / 2 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจดัการ - / / 2 

 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความส าคญัในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการ
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรให้เป็นไปตาม
นโยบายและกลยทุธ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการสรรหาผู้บริหารและบคุลากร คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้บริษัทฯ มีการก าหนดทกัษะ ประสบการณ์และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร และหรือบุคลการในแต่ละด้านไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิในการสรรหา
บคุลากรท่ีตรงตามความต้องการตามแผนการสรรหาของบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
คุณสมบตัิในการสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ อนัได้แก่ ต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่าย ประธานอ านวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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 หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสมรรถนะด้านบริหาร (Managerial 
Competency) ประกอบไปด้วยทักษะภาวะผู้น า ทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทักษะการบริหารโครงการ ทักษะการบริหาร
ความเส่ียง และทักษะการบริหารธุรกิจ ส่วนที่สองเป็นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง 
ความรู้ ทกัษะและ คณุลกัษณะที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ เช่น ทกัษะด้านการ
วิเคราะห์ข้อมลู ทกัษะด้านการออกแบบ ทกัษะด้านการวางแผนและการจดัการ เป็นต้น 
 นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหายงัก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และประเมินผลของผู้บริหารระดบัสงูอีกด้วย โดย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงุที่บริษัทฯ จดัสรรให้นัน้ มีทัง้ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน อาทิเช่น เงินเดือน โบนสั ส าหรับระยะ
สัน้รวมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน (ESOP) ในระยะยาว 
และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน เช่น สวสัดิการการรักษาพยาบาล การพฒันาบคุลากรโดอยการอบรมทัง้ภายในและภายนอก 
เป็นต้น 
 และทุกๆ สิน้ไตรมาส และสิน้ปีจะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสูง ผู้บริหาร และพนกังานตาม
เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด เพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีตรงกบัผลการด าเนินงานและสอดคล้องกบัเป้าหมายของบริษัทฯ 
 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการท างานร่วมกนักบัผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจดัการผลประโยชน์เป็นส่ิงที่
บริษัทฯ ระมดัระวงัและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กบัทุกฝ่าย โดยปฏิบตัิตามบทกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร คู่ค้า ลกูค้า เจ้าหนี ้รวมถึงสงัคมโดยรวม 
 

5.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
บริษัทฯ ตัง้มัน่ในความยตุิธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้หน่ึงผู้ ใดอย่างไม่

เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชือ้ชาติ  สัญชาติ 
ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอ่สงัคมและชมุชน และถือเป็นภารกิจหลกัที่จะสร้างสรรค์โครงการ 
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชน โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้
ดงันี ้ 

1. ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขนัได้ในระยะยาว 
และแบ่งปันผลก าไรให้ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทัง้น าเสนอข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 

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

1) พิจารณาคดัเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจุในต าแหน่งที่สูงขึน้ก่อน
การสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัทฯ มุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ 
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 ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 6 หน้าที่ 224 

ความสามารถ มีทศันคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

2) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน  และดูแล
พนักงานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถท างานใน
หน้าที่ปัจจบุนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสงูขึน้ในอนาคต 

3) บริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวสัดิการ ให้เป็นไปโดยยตุิธรรมและทดัเทียมกับบริษัทชัน้น า และปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะในปัจจบุนัอยู่เสมอ และจะใช้ระบบคณุธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขัน้เงินเดือน 
และการเล่ือนต าแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคลประกอบ
กนั 

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

 

(1) กระบวนการสรรหาบุคลากร 
บริษัทฯ มีการก าหนดคุณสมบตัิของพนกังานอย่างชดัเจนตามลักษณะงาน  ไม่น าความแตกต่างด้านเชือ้

ชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สญัชาติ ภมูิหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมอืง อายหุรือความทพุพลภาพ มาเป็น
ปัจจยัในการพิจารณาและตดัสินการจ้างงาน โดยจะคดัเลือกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกระบวนการคดัเลือกตาม
วิธีการที่ก าหนดไว้ นอกจากนีห้ากมีต าแหน่งงานว่างลงหรือมีต าแหน่งงานใหม่เกิดขึน้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหา
บุคลากรที่เหมาะสมจากพนกังานภายในของบริษัทฯ ก่อนการคดัเลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบคุคลที่
เหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก  โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้  
ความสามารถ มีทศันคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 
(2) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากรทกุระดบั โดยมีนโยบายการพฒันาพนกังานอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ และความสามารถของพนกังานโดยสนบัสนุนทัง้การจดัการฝึกอบรม
ให้แก่พนกังานและมีสวสัดิการสนบัสนุนเร่ืองทุนการศกึษาต่อให้แก่พนกังานโดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
มีการพฒันาฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเนื่องทัง้ภายในและภายนอกบริษัท  เช่น ให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานใน
การเพิ่มศักยภาพในการท างาน และความรู้ด้านอื่นๆ ทัง้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ การพัฒนา
บคุลิกภาพของพนกังาน หรือสวสัดิการต่างๆ รวมถึงส่งพนกังานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยน าความรู้ที่ได้มาใช้กับการท างานหรือปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ 
รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการท างานเป็นทีมรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานด้วยกันและ
ระหว่างหวัหน้างานและผู้ปฏิบตัิงาน  โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจดัเก็บชัว่โมงการอบรมของพนกังาน 

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

2559 396 5,203.5 ชัว่โมง 13.1 ชัว่โมงต่อคน 
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 ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 6 หน้าที่ 225 

2560 706 8,930.0 ชัว่โมง 12.6 ชัว่โมงต่อคน 
2561 949 12,480.0 ชัว่โมง 13.2 ชัว่โมงต่อคน 
2562 1,243 6,901.0 ชัว่โมง 5.55 ชัว่โมงต่อคน 
2563 1,345 772.0 ชัว่โมง 1.74 ชัว่โมงต่อคน* 
2564 1,659 99,150.0 ชัว่โมง 59.76 ชัว่โมงต่อคน** 

               *สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
** ปรับรูปแบบเป็นการอบรวม online มากขึน้ประมาณร้อยละ 75 ของหลกัสตูรอบรม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน รวมไปถึงเร่ืองของการสร้างความสุขในการ
ท างาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทัง้ปี เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีของพนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน ลดปัญหาเร่ืองของการส่ือสารระหว่าง
แผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ ความรับผิดชอบต่อสงัคม)  

 
(3) การจ่ายผลตอบแทนในการท างาน 
บริษัทฯ จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนักงาน  และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่

เหมาะสมตามศักยภาพ ต าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนกังาน ซึง่
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนกังานได้รับ
เป็นประจ าทุกเดือนแล้ว ในทุกต้นปี บริษัทฯ จะก าหนดเป้าหมายการท างานท่ีชดัเจนร่วมกับพนกังานโดยมีดชันีชีวดั
ความส าเร็จ (KPI) ในการค านวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (โบนสั) ทัง้ยงัจดัให้มีสวสัดิการอื่นๆ แก่พนกังาน 
และมีกิจกรรมส าหรับพนกังาน เช่น จดังานปีใหม่และจบัสลากให้รางวลัพิเศษกับพนกังานจ านวนมาก และกิจกรรม
งานเลีย้งกลางปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร  (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
หวัข้อ ความรับผิดชอบต่อสงัคม) 

 
(4) สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
บริษัทฯ จดัให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม  

เช่น การก าหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภยับริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ โดยก าหนดให้พนกังานต้องสวมหมวก
นิรภยัทุกครัง้เมื่ออยู่บริเวณพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อระบบป้องกันอุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบตัิงาน 
การจดัให้มีสถานท่ีท างานที่สะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ทัง้จากอคัคีภยั และโรคภยั เป็นต้น 
ในส่วนของพนกังานบริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล (รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม) 

 

3. ลูกค้า :  บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้า บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ มีความกระตือรือร้น  
พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตัง้ใจ และใส่ใจ เพื่อให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบั
สินค้าของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ดูแลผู้ รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือ เน้นรักษาความลบัของลกูค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดย
มิชอบ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิพืน้ฐานของผู้บริโภค  อาทิ การผลิตที่อยู่อาศัยที่มี
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คณุภาพ และบริการหลงัการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุ 
อีกทัง้ยงัมุ่งมัน่ท าการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมของโครงการอาคารชดุให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ  
(Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า  (Best Function Unit Plan 
Design) จัดตัง้ Call Center เบอร์ 02 0300 000 เพื่อตอบค าถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสัยเพื่อเป็น
ช่องทางให้ลกูค้าสามารถติดต่อกบับริษัทฯ ได้โดยตรง 

4. คู่ ค้า :  การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตาม
สญัญาที่ตกลงกนัและยึดมัน่ตามหลกักฎหมาย และปฏิบตัิต่อคู่ค้าตามหลกักการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(CG) โดยบริษัทฯ มีการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ในการ
จดัซือ้ จดัจ้างผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้มีโอกาศเข้ามาประมลู
งานตามขัน้ตอน และเป็นการคดัเลือกคู่ค้าที่เหมาะตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 

5. คู่แข่ง :  บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อ
ท าลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขนัจะไปเป็นอย่างเป็นธรรม  

6. เจ้าหนี  ้:  บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อช าระหนีใ้ห้กับเจ้าหนีท้ี่ให้การ
สนบัสนนุเงินกู้ของบริษัทฯ 

7. สังคม :  บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม รวมทัง้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกือ้กูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม เป็นไปตามโครงการ
ช่วยเหลือสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการตลอดมา อีกทัง้จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจะดแูลเอาใจใส่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม มีนโยบายที่
ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ  
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ ความรับผิดชอบต่อสงัคม) 

 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา 
โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทัง้ข้อมลูทางการเงินและผลการด าเนินงาน ส่วนข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั ตลอดจนวิธีปฏิบตัิของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหลไปยงัคู่แข่งทางการค้า ตามข้อก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมลูผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1 : ONE REPORT) แล้ว ข้อมลูส่วนใหญ่ได้
น าเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึง่ช่วยให้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย 
มีความเท่าเทียมกนัและเชื่อถือได้ 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีหน่วยงานและบคุคลที่จะประสานและให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทนุกบับริษัทฯ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ยงัเปิดโอกาสให้มีการชีแ้จงพบปะและตอบข้อซกัถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ 
 
 

http://www.sec.or.th/
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6.1 การรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อ
ผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทัง้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจดัท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบญัชีที่มีคุณสมบตัิตามที่หน่วยงานก ากับดแูลก าหนด
และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ จดัการดูแลให้รายงาน
ทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล 
และเป็นท่ีเชื่อถือได้ 
 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ 
เพื่อให้มีการบนัทึกข้อมลูที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด 
และไม่ด าเนินการใดอนัเป็นการละเมิดกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่ทาง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงติดตามผลจากการเข้าตรวจสอบอย่างสม ่าเสมออีกด้วย 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ 
มีรายงานทางการเงินที่ถกูต้องชัดเจน และทนัเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผย
ข้อมลูให้ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ตามข้อก าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการท่ีเก่ียวโยงหรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและ
ความสมเหตสุมผลก่อนที่จะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 
 
 6.2  การบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในการท าหน้าที่พิจารณาและน าเสนอนโยบาย 
แผนงาน และผลการปฏิบตัิงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเส่ียง ครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานใน
บริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการ
ปฏิบตัิงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการ
แก้ไขและผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน และก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล 
 ทัง้นี  ้ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาทที่ส าคัญตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการพิจารณาปัจจัยความเส่ียงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่
ขยายตวัอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความเส่ียงที่เกิดจากปัจจยัภายนอกองค์กร เนื่องจากปีที่ผ่านมามีมาตรการ นโยบายต่างๆ ที่
ส่งอาจผลกระทบต่อการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ดงันัน้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงร่วมกบัฝ่ายจดัการได้ร่วมกนั
หาแนวทางให้ข้อเสนอแนะมาตรการท่ีครอบคลมุเพื่อให้บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและจดัเตรียม
แนวทางในการป้องกนัอย่างถ่ีถ้วน  
 
 6.3 การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้านทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนดล าดับ ขัน้
ของอ านาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวก าหนดระเบียบการ
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ปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการบริหารงาน โดยบริษัทฯ มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายใน และสอบทานการปฏิบัติงานทัง้หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน
สนบัสนุนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
น ามารายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัดที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ เป็นอิสระ เพื่อ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึน้ และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการ
ก าหนดการตรวจสอบภายในตามหน่วยงานและมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบฉพาะทางเข้ามาดูระบบการท างาน การบริหารงาน
ของแต่ละหน่วยงานอีกด้วย ( รายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนท่ี 2 หวัข้อที่ 9 การควบคมุภายใน ) 

 
 6.4 การท ารายการของกรรมการ 

1)   บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น การถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ ให้ทราบทกุครัง้ 

2)   บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3)   บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายว่าการท ารายงานระหว่างกันที่ส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณานโยบายที่เก่ียวข้องกับการท ารายงานของกรรมการตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นการทบทวนหรือปรับปรุงหลกัเกณฑ์ อาทิเช่น การแจ้งล่วงหน้าก่อนมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การ
รับทราบระยะเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น  
 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1 เลขานุการบริษัท 

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

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

คณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบตัิ 
3)  รับผิดชอบในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญัต่าง ๆ 
4)  ก ากับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
5)  ติดต่อสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
6)  ติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 
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7.2  งานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations) ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารความเคล่ือนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ที่เก่ียวข้องทุกกลุ่ม ทัง้พนักงาน ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้
นกัวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และทัว่ถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารท่ีหลากหลาย 
 

  ข้อมลูติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 
นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 ที่อยู่  :  ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท  
   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
 อีเมล์  : ir@origin.co.th 
 เว็บไซต์    : www.origin.co.th 
 โทรศพัท์  :  (662) 029 1936 
 Fax  : (662) 398 9994 
 
 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  

 ในส่วนนี ้แต่เดิมบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในหมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น
ซึง่สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัินี ้

8.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้นจึงให้ความส าคญั เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นทุก
รายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง สิทธิพืน้ฐานที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
อย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียม 
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ  ทนัเวลาและเท่าเทียม
กนั ตลอดจนการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงได้อย่างเตม็ที่ และในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยข้อมลูสารสน  เทศให้
ทราบโดยทันที ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ  ที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ 
 
 8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.) ในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะก าหนดวัน เวลาและสถานที่จัด
ประชุมทัง้ในเร่ืองสถานที่ และเวลาที่เหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วม
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ประชมุ โดยบริษัทฯ จะไม่จดัประชมุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และจะเร่ิมประชมุในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกกบัการเข้าร่วม
ประชุม และผู้ ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งหลักฐานการลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ  ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบ
ความถกูต้องก่อนวนัประชมุ นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะเลือกสถานที่จดัประชมุทีส่ะดวกในการเดินทางมาร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับปี 2564 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 2 ครัง้ โดยครัง้ที่ 1 จัดประชุม ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเท
คบางนา เลขที่ 4345 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางมาประชุมได้
สะดวกเนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชน ทางด่วนศรีรัช และทางด่วนบางนา ตามล าดบั ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดัส่งแผนที่ของสถานท่ี
ประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในหนงัสือเชิญประชมุทกุครัง้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการให้ลงทะเบียนเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชงุ
ทางออนไลน์อีกด้วย เพื่ออ านวยความสะดวกให้ถือหุ้นในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ส่วนครัง้ที่ 2 เพื่อ
ลดการรวมกลุ่ม และลดความเส่ียงในการเดินทางให้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัทก าหนดการประชมุผ่านระบบออนไลน์  (E-EGM) โดยผู้
ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและสามารถส่งค าถามหรือให้ข้อเสนอได้ตลอดระยะเวลาการประชมุ2.) บริษัทฯ 
จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดย
ใช้หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุโดยจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษบน website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุอีกด้วย 

ทัง้นีใ้นวนัประชมุ ทางบริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าที่และตวัแทนของที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท าการตรวจสอบความถกูต้อง
ครบถ้วนของหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาบตัรประชน ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือบตัรข้าราชการใน
กรณีบคุคลธรรมดา และหนงัสือรับรองบริษัท ส าเนาบตัรกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ในกรณีนิติบคุคล 

3.) บริษัทฯ จดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่อติดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ หรือกรรมการอิสระโดยไม่คิด
ค่าใช้จา่ย ณ จดุรับลงทะเบียน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

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

5.) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงจ านวนและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม ทัง้ที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะเพื่อรับทราบถึงองค์ประชุมที่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนีท้าง
ผู้ด าเนินการประชุมจะอธิบายวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะพิจารณา
และลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีก าหนด โดยไม่เปล่ียนแปลงข้อมลูส าคญั หรือเพิ่มวาระการประชมุในการประชมุอย่างกะทันหนั 
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิด เห็นและ
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ข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุมด้วย โดยในปี 
2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาะอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุให้ทางที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

และในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ใช้วิธีการลง – นับคะแนนเสียงแบบบาร์โค้ด (Barcode) ส าหรับ
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และ ใช้วิธีการลง-นบัคะแนนเสียงแบบ E-Voting การประชุมวิสามญั โดยก่อนเร่ิมประชมุ ผู้ด าเนิน
รายการจะขอตัวแทนผู้ ถือหุ้นเพื่อมาท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญประจ าปี  และ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยมีการเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมทุกครัง้ และมีการแจ้งวิธีการลง – นบัคะแนนเสียงก่อนการประชุม 
และในทุกวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั ก่อนที่
จะท าการลงคะแนนและเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมบันทึกไว้ใน
รายงานการประชมุ 

6.) บริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยน าข่าวสารต่างๆ และ
รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชมุล่วงหน้า เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อย่างสะดวกและครบถ้วน  

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

8.) ภายหลงัการประชมุ บริษัทฯ จะท าการแจ้งมติการประชมุผุ้ ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผุ้ ถือหุ้น
รับทราบ ผ่านการแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.origin..co.th เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และไม่ได้เข้าร่วมการประชมุได้รับทราบผลการประชมุโดยทนัทีและเท่าเทียมกนั 

9.) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สญูหาย หรือส่งถึงผู้ ถือหุ้นล่าช้า 

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในด้านต่างๆ และไม่กระท าการใดๆ  อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือ
ลิดรอนสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  

8.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น    
  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดแูลให้ผู้บริหารและพนกังาน ท างานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีความส านึก
ในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความเชื่อถือ  และยอมรับในการตดัสินใจว่าการ
ด าเนินการใดๆ กระท าด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย 
          นอกจากนี ้ยงัต้องให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัต่างๆ รวมทัง้การเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท และ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  การจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
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ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามความเป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทัง้นี ้
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี และต้อง
น าเสนอนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย 

และบริษัทฯ จะท าการแจ้งมติการประชุมผุ้ ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผุ้ ถือหุ้นรับทราบ ผ่านการ
แจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.origin..co.th รวมถึงการจดัท ารายงานการประชมุ
ฉบบัสมบูรณ์ที่มีการบนัทึกรายละเอียดการประชมุอย่างถกูต้องครบถ้วนให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้ามาตรวจสอบและแจ้งแก้ไขได้
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทท าการเผยแพร่รายงานการประชมุให้รับทราบ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  เนื่องด้วยบริษัทมีการประกอบธุรกจิด้านอสงัหาริมทรัพย์รวมถงึการให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้คณะกรรมการของ
บริษัทตองมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนงเพื่อช่วยขบัเคล่ือนและวางแนวทางในการด าเนินธุรกิจร่วมกบัฝ่าย
จดัการ ซึ่งเห็นได้จากตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท ในหวัข้อ 6.1  ภาพรวมของนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ  

1. คุณสมบัติของกรรมการและการแต่งตัง้ 

บริษัทฯ ก าหนดคณุสมบตัิในการสรรหากรรมการหลกัการก ากบัดแูล โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นท าการอนุมัติจากข้อมูลประวัติ ความรู้ความเชี่ยวชาญของ
กรรมการแต่ละท่าน 

 
 

2. การก าหนดค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปตามนโยบายและตามกรอบที่ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ โดยอ้างอิงจาก
การน าเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ใน
หวัข้อ 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร และ 8.1.2 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ) 

 
 

3. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

เนื่องจากคณะกรรมการเป็นเหมือนตวัแทนของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจดัการ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยมี
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ด าเนินไปตามนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
จริยธรรม 

 

4. การพัฒนากรรมการ 
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บริษัทฯ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เมื่อมีการแต่งตัง้ใหม่ทกุครัง้ เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจความคาดหวงั
ที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 

และบริษัทฯ สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรตา่งๆ 
อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ( IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รวมถึงการ
อบรมหรือการสัมมนาภายในโดยกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน     
เป็นต้น 

 

5. การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล) และ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเป็นการประเมินทัง้แบบรายบุคคลและแบบคณะกรรมการทัง้ชุด 
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป (รายละเอียดผลการ
ประเมินผลการปฎิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ในหวัข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการ) 
 

6. การก าดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มีแนวทางการด าเนินการใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท (รายละเอียดการก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม ในหวัข้อ 8.1.3 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 

 
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

นอกเหนือจากนโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดีที บริษัทฯ ยงัมีแนวปฎิบตัิอื่นๆที่ก าหนดและวางแนวปฎิบตัิเก่ียวกบัผู้ ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ สนบัสนนุการมีส่วนร่วมของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดงันี ้

1. ก่อนก าหนดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในทุกๆ ปี บริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้น
เสนอเป็นวาระการประชมุ ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการ
ต้องแจ้งเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

2. ก่อนก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในทุกๆ ปี บริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้า  

3. ก่อนก าหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในทกุๆ ปี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 
โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ ด้วย  
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี) 

 บริษัทฯ มีการก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งบังคับใช้ส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ โดย
จรรยาบรรณนีเ้ป็นส่วนที่เพิ่มขึน้จากระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่อื่น ๆ ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบงัคบั ประกาศ 
หรือค าสัง่ใดๆ ขดัแย้งกับข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนีแ้ทน และบริษัทฯ ได้แจ้งเรืองจรรยาบรรณธุรกิจ 
(Code of Conduct) ให้พนักงานทุกคนรับทราบในวันปฐมนิเทศน์กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานใหม่ รวมถึงประกาศ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้ในระบบ Intranet และ website ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจในทกุปีว่ามีส่วนใดที่จะต้องท าการปรับปรุงหรือแก้ไข
ให้สอดคล้องกบันโยบายก ากบัดแูลกิจกาจการที่ดีหรือไม่ โดยสาระส าคญัของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีดงันี ้

• ต้องสนบัสนนุนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือ
หนงัสือเวียนของบริษัทฯ ซึง่ประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยเคร่งครัด 

• ต้องปฏิบตัิงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตกุารณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเร็ว 

• ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความตัง้ใจ วิริยะอตุสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ 
เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่าง
ถกูต้องตามครรลองธรรม 

• ต้องจดัท าเอกสารทางธุรกิจ บญัชีและการเงิน และรายงานต่างๆ ท่ีน าส่งส่วนราชการและบคุคลอื่นๆ 
ทัง้หมดอย่างรอบคอบด้วยความสจุริต และต้องได้รับการบนัทึกตามวิธีการทางบญัชีของบริษัทฯ ที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีก าหนด 

• ไม่ขดัขวาง หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผู้มอี านาจหน้าทีใ่น
บริษัทฯ หรือออกค าสัง่ใดๆ ให้พนกังานปฏิบตัใินทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

• ไม่ท าผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนา
หรือไม่ก็ตาม  

ทัง้นี ้สามารถศกึษานโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ที ่                                   
https://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20210531-ori-policies-cg-
policy-2021-th.pdf 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ส าคัญของนโยบายแนวปฎิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบ
ปีที่ผ่านมา  

  
ในปี 2564 เป็นปีที่บริษัทฯ มีการอนมุตัิ ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวปฎิบตัิและระบบการก ากบัดแูลกิจการ ได้แก่ 

• การพิจารณานโยบายที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในเดือนมกราคมพฤษภาคม และเดือน
กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ครอบคลมุด้านการก ากบัดแูลกิจการ ในการพฒันาอย่างยัง่ยืน (ESG) 

• การปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่
เก่ียวข้องการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• ท าการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิ
บาล ในเดือนมกราคม 2564 และในส่วนของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงที่ท าการปรับเปล่ียนประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจาก คณุสหสั ตรีทิพยบตุร เป็นคณุเมธา จนัทร์แจ่มจรัส  

 
6.3.2  การปฏิบตัิในเร่ืองอื่น ๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลส ารวจการก ากบัดกูิจการของทางสมาคมส่งเสริมกรรการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ “ดี
เลิศ” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันซึ่งเป็นผลส าเร็จจากความตัง้ใจของคณะกรรมกการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทมีแนว
ปฎิบตัิที่ดี ที่นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
 

• บริษัทฯ ก าหนดใหมีการประชุมมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการจ านวน 
13 ครัง้ และก าหนดให้องค์ประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอัตรราเฉล่ียการเข้า
ประชมุของคณะกรรมการมากว่าร้อยละ 90 

• คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 และ 5/2564 มีการพิจารณาเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดีตาม CG 
CODE โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการแต่ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ ดงันี ้
1. การใช้เสียงเลือกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) บริษัทฯ ยงัคง

ใช้การเลือกตัง้กรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และผู้ ถือหุ้นแต่ละคนที่สิทธิออกเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ให้ข้อมลู ประวตัิของกรรมการทุกท่านอย่างครบถ้วน รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบคุคลเข้าเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ในแต่ละปี 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานอื่นๆ 

 

7.1    โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจดัการตามทีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  9/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี  
10 สิงหาคม 2561 ดงัต่อไปนี ้

 
 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุย่อยจ านวน  5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

 
 
 

7.2   ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ  

7.2.1  คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายลกัษณะน้อย พึ่งรัศม ี ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5.  นางอารดา จรูญเอก กรรมการ ประธานอ านวยการ กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6. นายชาตชิาย พยหุนาวชียั * กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
7.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
9.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบัดแูล

บรรษัทภิบาล 

*แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 แทนนางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ซึง่ลาออกเม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564   
โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

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

(1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา  ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้โดยที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง 

5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทัง้มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ครัง้ที่  8/2557 เมื่อวันที่  10 
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พฤศจิกายน 2557 และฉบบัแก้ไข ณ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มี
มติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และ
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

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

3. ควบคุมก ากับดแูลการบริหารงานและการจดัการของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของบริษัทฯ  

5. ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้
จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

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

8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกับการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการ
ปรับใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทกุกลุ่มด้วยความเป็นธรรม 

9. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร 
และก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีมาตรการรองรับและ
วิธีควบคมุเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั ง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ ต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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11. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ 
เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่
ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

  โดย อ านาจอนมุตัิรายการท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริษัท สรุปดงัต่อไปนี ้

- การใช้งบลงทุนและ งบค่าใช้จ่ายด าเนินการเกินกว่าที่ได้รับอนุมตัิตามงบประมาณประจ าปีวงเงินเกิน
กว่าร้อยละ 10 หรือเกิน 10,000,000 บาท (จ านวนใดต ่ากว่า) 

- การซือ้ที่ดินเพื่อการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทวงเงินเกินกว่า 400,000,000 บาท 

- การจดัจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการ
ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินเกินกว่า 400,000,000 บาท 

- การจัดซือ้วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินเกินกว่า 60,000,000 บาท 

- การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้ ออกแบบตาม
งบประมาณการพัฒนาโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินเกินกว่า 20,000,000 
บาท 

 
12. การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามสญัญาไม่แข่งขนัทางธุรกิจ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บริทาเนีย จ ากดั 

(“BRI”) (“สญัญาไม่แข่งขนัทางธรุกิจ”) 
ก.เมื่อมีการส่งความเห็นมาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากบัดแูลการปฏิบตัิ

ให้เป็นไปตามสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ BRI โดยพิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบการพิจารณา 

ข.ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขสญัญานัน้จะ

ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ใน

สญัญาไม่แข่งขนัทางธุรกิจ) กับ BRI และ/หรือบริษัทในกลุ่ม BRI (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในสญัญาไม่

แข่งขันทางธุรกิจ) คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาด าเนินการแก้ไขสัญญาต่อไป ทัง้นี  ้หาก
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวจะก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาไม่แก้ไขสญัญา 

ค.ในกรณีที่มีเหตุสิน้สุดของสัญญาเกิดขึน้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ เมื่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตดุงักล่าวเป็นไปตามที่ก าหนด

ไว้ในสญัญาไม่แข่งขนัทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัทจดัท าหนงัสือบอกกล่าวไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง

เมื่อได้ทราบถึงเหตสิุน้สดุของสญัญา และด าเนินการแจ้งข่าวการเลิกสญัญาต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป 

13. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บคุคลดงักล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนมุตัิไว้แล้ว 

7.3    คณะกรรมการชุดย่อย 

7.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายสหสั  ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์  รัตนวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ    1 แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 ทดแทนนางสาวสจุารี จนัทร์สว่าง 

โดยมีนางสาวพีรภา เป่ียมอดุมสขุ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นายสหสั ตรีทิพยบตุร และนายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

(1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน
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เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยบุคคลที่เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่1/2557 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 และครัง้ที่ 11/2559 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

1.  รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

-  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงิน
อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

-  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

-  ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

-  จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. การควบคมุภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงและมาตรการในการจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม 

-  สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

3. การตรวจสอบภายใน 

-  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและก ากับให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

-  พิจารณาเสนอแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

-  พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

-  อนุมตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภทและ
ระดบัความเส่ียงของบริษัทฯ 

-  สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ 
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-  ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกันรวมทัง้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มี
ความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั 

4. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

-  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

-  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

5. การจัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย ดงันี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง และความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) พิจารณา และสอบทานการตรวจสอบภายในและพิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชีภายนอก 

(ฉ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ช) จ านวนการประชมุ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ซ) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
และให้ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(ญ) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ 

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรได้แก่รายการที่เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายในการฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น 
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7. การก ากับดูแลการปฏิบตัิตามสญัญาไม่แข่งขนัทางธุรกิจ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บริทาเนีย จ ากัด  (“BRI”) 
(“สัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ”) 

(ก) เมื่อมีการขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากบั
ดูแลการปฏิบตัิให้เป็นไปตามสญัญาไม่แข่งขนัทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ  BRI  โดย
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการบริหารประกอบการพิจารณารายละเอียดตามที่
เสนอมา 

 (ข) ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อ (ก) ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา โดยให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทว่าการด าเนินการตามที่
คณะกรรมการบริหารเสนอนัน้จะก่อให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ  และ/
หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ)  
และ BRI และ/หรือบริษัทในกลุ่ม BRI (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในสัญญาไม่แข่งขัน
ทางธุรกิจ) หรือไม่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาจดัจ้างผู้ เชี่ยวชาญที่เป็น
อิสระ เพื่อศึกษาข้อมลูเพื่อเติมประกอบการพิจารณาได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่าจ าเป็น โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

8.  หน้าที่อื่นๆ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ ในกรณีจ าเป็นโดย
บริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

-  ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิ 

 -  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

7.3.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ท่าน 
ดงันี ้   

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมา
ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตน
ทดแทน 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้

1.  พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้คัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารระดบัสงู 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ จะเป็น
ผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
และจัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการ
ประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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7.3.3  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 6 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายชาตชิาย พยหุนาวชียั1 ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการบริหาร 
3.. นางอารดา จรูญเอก กรรมการบริหาร 
4. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ กรรมการบริหาร 
5. นายเกรียงไกร กรีบงการ กรรมการบริหาร 
6.  นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว2 กรรมการบริหาร 
7. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ3 กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ 1 แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริหาร เม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 ทดแทนนายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 

2แต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 2559 ทดแทนนายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 

3แต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 2559 ทดแทนนางสาวศิรินทรา จริยคณุ 

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

(1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง กรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท 
แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด  

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้การบริหารกิจการของบริษัทฯ ดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หรือค าสัง่ใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมี
หน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่างๆ ที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้
ความเห็นชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จดัท าวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย 
แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้าน
ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ  หรือการด าเนินงาน
ต่างๆ เพื่อการกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั
เพื่อการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอ านาจอนุมตัิที่ผ่านการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ทัง้นี ้อ านาจอนมุตัิรายการท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริหาร สรุปดงัต่อไปนี ้

- การใช้งบลงทุนและ งบค่าใช้จ่ายด าเนินการเกินกว่าที่ได้รับอนุมตัิตามงบประมาณประจ าปีวงเงินไม่
เกินร้อยละ 10 หรือไม่เกิน 10,000,000 บาท (จ านวนใดต ่ากว่า) 

- การซือ้ที่ดินเพื่อการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทวงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท 

- การจดัจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการ
ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท 

- การจัดซือ้วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท 

- การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้ ออกแบบตาม
งบประมาณการพฒันาโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท 

5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

- รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบ
การเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

6. ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตนที่ก าหนดในขอบเขต 
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี ้จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3ของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชมุในอนัที่จะสามารถด าเนินการ
ใดๆ ดงักล่าวได้ 

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 
(หน่ึง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชีข้าดอีก 1 (หน่ึง) เสียง 
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8. การลงมติในเร่ืองใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติ หรือเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ่งจะเรียกให้มีการ
ประชมุเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชมุตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกล่าววาระการประชมุล่วงหน้าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะท างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองงานที่น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อให้ด าเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 

11. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
แทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนงัสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด
ไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีส่วนได้
เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ  

12. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ก ากบัดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปตามสญัญาไม่แข่งขนัทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ 
บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (“BRI”) (“สัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ”) โดยในกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขสญัญา หรือจะประกอบธุรกิจที่อาจขดัต่อสญัญา ซึง่จ าเป็นต้องมีการแก้ไข
สญัญา หรือ 

(ข) BRI เสนอขอแก้ไขสญัญา 

หากคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าการขอแก้ไขสัญญาตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น จะไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน
ทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในสญัญาไม่แข่งขนัทางธุรกิจ) 
กับ BRI และ/หรือบริษัทในกลุ่ม BRI (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ) ให้คณะกรรมการ
บริหารขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทัง้จัดเตรียมรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอเร่ืองไปยัง
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

ทัง้นี ้หากคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าการขอแก้ไขสัญญาตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น อาจก่อให้เกิดการ
แข่งขันทางธุรกิจกับ BRI และ/หรือบริษัทในกลุ่ม BRI (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ) 
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คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่เสนอเร่ืองเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในกรณีตาม (ข) ให้
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการปฏิเสธข้อเสนอการแก้ไขสญัญาไปยงั BRI 

13. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  10/2558 เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
 1. นายสหสั  ตรีทิพยบตุร ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 2. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหารความเส่ียง 
 3. นางอารดา  จรูญเอก กรรมการบริหารความเส่ียง 
 4. นายเกรียงไกร กรีบงการ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
 5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมีนางสาวพีรภา เป่ียมอดุมสขุ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

(1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งพ้น
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้บริษัทมหาชน ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. ก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

3. ประเมิน วิเคราะห์ความเส่ียง จดัล าดบัความเส่ียง ก าหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

เพื่อให้ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ภายใต้ต้นทนุท่ีเหมาะสม 

4. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้รวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบตัิการ (Operation Risk) ความเส่ียง

ด้านการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ความเส่ียงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ 

(Compliance Risk) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเส่ียงด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเส่ียง

ด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น 



  แบบแสดงรายงาน One Report ประจ าปี 2564 

 

 ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 7 หน้าที่ 249 

5. พิจารณา ทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะ และ

ขนาดความเส่ียงในแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินการ 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจในการเชิญผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชีแ้จง หรือให้

ข้อมลูเพิ่มเติมได้ 

7.3.5 คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล รวมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
 1. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   
 2. นายลกัษณะน้อย พ่ึงงรัศม ี กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   
 3. นางอารดา  จรูญเอก กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   

(1) วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิ
บาล  ซึง่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่  28 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้
คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล รวมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. จดัท านโยบายก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ
ผู้ บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน  
ก ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ส านักงานก.ล.ต. ตลอดจนหลักการ 
ก ากบัดแูลกิจการและธรรมาภิบาลท่ีดี และน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุ่ติ 

2. เสนอแนะนโยบายหรือแนวปฏิบ้ติด้านการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. และฝ่ายจัดการ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่เป็น  
มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถกูต้อง 

4. ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูล 

5. กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมท ่งให้ค าปรึกษาและพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ 
ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อ  
พฒันาระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
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6. ส่งเสริมให้บริษัทมีการส่ือสารนโยบายห่รือแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 
นโยบาย 

7. อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กรรมการผู้บริหารพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจ ตระหนักเห็นความส าคัญ และ
ปฏิบตัิตามนโยบายหรือแนวปฏิบตัิดงักล่าวอย่างเคร่งครัด 

8. จดัท าแนวทางในการพฒันากรรมการในด้านต่างๆ ท ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมชดุย่อย เช่น การ 

9. พัฒนาความรู้ที่ เ ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  การวางแผนงานประจ าปี  และการพัฒนา 
ในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ 

10. ดแูลและติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยเป็น 

11. ประจ าทกุปี โดยอาจพจิารณาจดัให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาชว่ยก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลเป็นประจ าทกุปี และหาก
มี 

13. การแก้ไขปรับปรุงกฎบตัร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุิติ 

14. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

7.4    ผู้บริหาร 

7.4.1  คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร1 ของบริษัทฯ มีจ านวน 9 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นางอารดา จรูญเอก ประธานอ านวยการ 
3. นายเกรียงไกร กรีบงการ2 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน

บริหารงานกอ่สร้าง 
4. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพฒันาธุรกิจ 
5.  นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงนิ 
6. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภณัฑ์ 
7. นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานตลาดและการขาย 
8. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายการบญัช ี

หมายเหตุ:   1ตามค านิยามของ “ผู้บริหาร” ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ที่กจ. 17/2551 เร่ือง การ
ก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
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   2 แต่งตัง้ทดแทน นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัทร์ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2564 

 : โครงสร้างองค์กร ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 

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

1   รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินกิจการและ /หรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯทัง้นีใ้นการบริหารกิจการของบริษัทฯดงักล่าวจะต้องเป็นไปตาม
นโยบายข้อบงัคบัหรือค าสัง่ใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารก าหนด 

2 ดูแลบริหารด าเนินงานและปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษั ทฯ ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯตลอดจนระเบียบนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือผู้ ถือหุ้น 

3 น าเสนอวิสัยทศัน์กลยุทธ์ทางธุรกิจทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแนวทางแผนการด าเนินงาน
งบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อประโยชน์ในการจัดท าเร่ืองดังกล่าวเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและเข้าร่วมการพิจารณาเร่ือง
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 

4 ก ากับดูแลการด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจดัการรวมถึงความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

5 น าเสนอเร่ืองที่ส าคญัต่อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ อนมุตัิ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม 

6 ออกค าสั่งระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯรวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

7 ประสานงานกับหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การด าเนินการทาง
ธุรกิจรวมทัง้การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัรวมทัง้นโยบายของบริษัทฯ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

8 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าใช้จ่ายการด าเนินงานในการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละ
รายการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนมุตัิที่ผ่านการอนุมตัิมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ทัง้นี ้อ านาจอนมุตัิรายการท่ีส าคญัของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปดงัต่อไปนี ้

- การใช้งบลงทุนและ งบค่าใช้จ่ายด าเนินการเกินกว่าที่ได้รับอนุมตัิตามงบประมาณประจ าปีวงเงินไม่
เกินร้อยละ 7 หรือไม่เกิน 7,000,000 บาท (จ านวนใดต ่ากว่า) 

- การซือ้ที่ดินเพื่อการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพฒันาโครงการที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 200,000,000บาท  
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- การจัดจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท 

- การจัดซือ้วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท 

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

9 อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือที่คณะกรรมการบริษัท 
ได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

10 มีอ านาจแต่งตัง้คณะท างานชุดต่างๆเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการที่ดีและโปร่งใสและมีอ านาจใน
การมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอยู่ภายใต้การควบคมุของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรซึง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือ
แก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

11 ด าเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นีก้ารมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง ที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ /หรือตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่
เก่ียวข้องประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนมุตัิต่อไปยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ /หรือตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร  

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน   

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ส าหรับปี 2562 ถึง ณ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

(หน่วย: บาท) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

ค่าตอบแทน (เงินเดือน และโบนสั) 11 50.62 12 41.57 8 47.73 
 
* นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2559 
**ไม่รวมนายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส และนายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ เนื่องจากกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
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2)  ค่าตอบแทนอื่น 

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว   บริษัทฯ มี
ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน) โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้ 

1. บริษัทฯ ออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ดงันี ้
-มติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (ORI-WC) รวมจ านวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้เร่ิมใช้สิทธ์ิครัง้แรกในเดือน กนัยายน 2561 มีการใช้สิทธิ จ านวน 23,000 หน่วย 

- มติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ (ORI-WD) รวมจ านวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้เร่ิมใช้สิทธ์ิครัง้แรกในเดือนกนัยายน 2562  

2. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนกังาน โดยพนกังานส่งเงินเข้ากองทุนโดยความสมคัรใจ โดยพนกังานส่ง
เงินสะสมในอตัราร้อยละ 2-15 ของเดือน และบริษัทฯ สัง่จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2-7 ของเงินเดือนตามช่วงอายขุองผู้บริหาร
และพนกังาน บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 และได้มีการจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือ
ครบทุกบริษัท ภายใต้การบริหารจดัการของหลกัทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย นโยบายการลงทุน K Master Pooled Fund 
และ TISCO Master Pooled Fund  

 โดยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหารของบริษัท ปี 2562-2564 มีรายละเอยีด ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ราย 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 8 1.48 8 1.55 8 1.90 

3. รถยนต์สาหรับกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ จัดสวัสดิการรถยนต์ส าหรับกรรมการ และผู้บริหาระดับสูงของบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เดินทางโดยค านึงความปลอดภยัในระหว่างการเดินทาง และการลดการเกิดเพิ่มมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคญั บริษัทฯ จึง
เลือกใช้รถยนต์ประเภทไฮบริด 

4. สวัสดิการอื่นๆ ส าหรับพนักงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ส าหรับพนักงาน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเป็นท างานอย่างความสุข มีความอุ่นใจและมีความมั่นคงในชีวิต อาทิเช่น  สวัสดิการที่
เก่ียวกบัสขุภาพของพนกังานโดยจดัให้มีสวสัดิการประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิตและสวสัดิการด้านทนัตกรรม รวมไปถึงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี ตามแผนการตรวจที่แบ่งตามช่วงอายขุองพนกังาน จดัให้มีของขวญัวนัเกิดส าหรับพนกังาน เงินช่วยเหลือและ
ของขวญัส าหรับบตุรที่คลอดใหม่ของพนกังาน เงินช่วยเหลือและของขวญัส าหรับพิธีมงคล สมรส เงินช่วยในงานฌาปนกิจของ
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ครอบครัวพนกังาน และสวสัดิการด้านสนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสมัพันธ์ของพนกังานในองค์กร อาทิเช่น กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวประจ าปี และการเลีย้งสงัสรรค์ประจ าไตรมาส 

 

7.5    ข้อมูลบุคลากร 

7.5.1 บุคลากร 

ณ วนัที่ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
จ านวนพนกังานทัง้สิน้ 1,243 คน 1,345 คน และ 1,659 คน ตามล าดบั ซึง่ไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดย
บริษัทยงัคงด ารงสดัส่วนในแต่ละฝ่ายงานให้เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ โดยสามารถแบ่งตามสายงาน สรุปดงันี ้

สายงาน (หน่วย: คน) 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

ฝ่ายการขายและการตลาด 199 224 330 
ฝ่ายพฒันาโครงการและ
บริหารงานกอ่สร้าง 

239 218 330 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 141 148 203 
ฝ่ายบริหารงานนิติบคุคล 453 508 489 
ฝ่ายบญัชี และการเงิน 84 85 135 
ฝ่ายส านกังานบริหาร 127 162 172 

รวม 1,243 1,345 1,659 

ในปีที่ผ่านมามีการสรรหาและจดัจ้างพนักงานตามอัตราก าลังที่ขออนุมัติไว้รวม 455 ต าแหน่ง โดยเป็นพนักงานในระดบั
ปฎิบตัิการและผู้บริหารระดบักลางทัง้หมด 

7.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  
รายละเอียดค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร)*  ส าหรับปี 2562 , 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 โดยในปี 2564 ได้

จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานทัง้สิน้ 656.63 ล้านบาท ทัง้นี ้ค่าตอบแทนพนกังานประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง โบนสั เงิน
ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

           หน่วย : ล้านบาท 

ค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เงินเดือนและโบนสั 590.68 585.74 634.27 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 17.80 20.93 14.90 

เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 9.45 6.75 7.46 

รวม 617.93 613.42 656.63 
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หมายเหต ุ: *ค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) หมายรวมถึง บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามรายละเอียดในหวัข้อ 1.3 โครงสร้างการถือ
หุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนของพนกังานให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานและเป้าหมายทัง้ในปัจจุบันและ
อนาคตของบริษัทเพื่อเป็นแรงผลกัดันให้พนกังานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมแรงร่วมใจปฎิบตัิหน้าที่ให้บรรลตุามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์และความมุ่งหวังของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนักงาน  และให้
พนกังานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ ต าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม  ให้

โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนกังาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว  

โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจ าทุกเดือนแล้ว  ในทุกต้นปี บริษัทฯ จะก าหนดเป้าหมายการท างานที่ชดัเจน

ร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชีวัดความส าเร็จ  (KPI) ในการค านวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี  (โบนัส) ทัง้ยังจัดให้มี

สวสัดิการอื่นๆ แก่พนกังาน และมีกิจกรรมส าหรับพนกังาน เช่น จดังานปีใหม่และจบัสลากให้รางวลัพิเศษกบัพนกังานจ านวน

มาก และกิจกรรมงานเลีย้งกลางปีและสิน้ปีเพื่อมอบรางวลัให้แก่พนกังานและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีภายในองค์กร 

7.5.3 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ .ศ.2530 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 และได้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือครบทกุ
บริษัท ภายใต้การบริหารจัดการของหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย นโยบายการลงทุน K Master Pooled Fund และ 
TISCO Master Pooled Fund  ซึ่งบริษัทจัดการได้มีการเปิดข้อมลูและจัดท ารายงานการปฎิบัตินโยบายธรรมการภิบาลการ
ลงทนุ (Investment Governance Code: I Code) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ช่ือบริษัท/บริษัทย่อย มี PVD จ านวนพนักงาน
ทัง้หมด 

จ านวน
พนักงานท่ีเข้า
ร่วม PVD 

สัดส่วนการเข้า
ร่วม PVD ของ

พนักงาน                 
( ร้อยละ) 

จ านวนเงิน
สมทบในส่วน

บริษัท    
(บาท) 

บริษัทออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั(มหาชน) มี 46 32 69.56 2,379,307.00 

กลุ่มบริษัทบริษัทออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ากดั มี 357 184 51.54 3,389,918.00 

กลุ่มบริษัทบริษัทพาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั  มี 285 132 46.31 4,980,058.00 

กลุ่มบริษัทบริษัทวนั ออริจิน้ จ ากดั มี 40 25 62.5 505,899.00 

กลุ่มบริษัทบริษัทบริทาเนีย จ ากดั มี 376 110 29.26 2,223,208.00 

กลุ่มบริษัทบริษัทพรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั มี 555 152 23.78 1,423,068.01 

รวม  1,659 635 38.27 14,901,458.01 
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กองทุนฯได้ปฎิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบและตระหนักว่าการลงทุนนัน้ต้องค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance (“ESG”)) และมีการปฎิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการ
ลงทุนเป็นอย่างดี โดยมีการจดัท านโยบายธรรมการภิบาลการลงทุน มาใช้ร่วมกับนโยบายสิ่งแวดล้อม สงัคมและธรมาภิบาล 
มาปรับใช้ในกระบวนการลงทนุ ตัง้แต่การวิเคราะห์ การคดัเลือกหลกัทรัพย์ และการสร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทนุ 

 

7.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญักับพนกังานของบริษัทฯ ในทุกๆ ระดบั เพราะเป็นปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ 

และการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ บคุคลากรเป็นส่ิงที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพฒันา
ทกัษะ และความคิดของพนกังาน เพื่อปรับปรุงการท างานในทุกด้านของพนกังานอย่างต่อเนื่อง อนัส่งผลให้เกิดแนวความคิด
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคณุค่าเชิงนวตักรรมให้แก่บริษัทฯ ซึง่ถือเป็นหนึ่งในกลยทุธ์ที่ส าคญัของบริษัทฯ   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังส่งเสริม และด าเนินการให้มีการสัมมนา และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั ง้การจัด 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้บริหาร และพนกังานในทุก ต าแหน่ง
ให้สามารถปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อสะท้อนการท างานอย่างมืออาชีพ อีกทัง้ บริษัทฯ เน้นเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวขึน้มา
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารและผลักดันความส าเร็จของบริษัทฯ โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดปัญหา
ด้านการส่ือสารและช่วยให้การตอบสนองลูกค้าทัง้ภายในและนอกองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษัทฯ บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้  

 
สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

                หน่วย : ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

ปี จ านวนพนักงาน / คน จ านวนการอบรมรวม (ชม.) จ านวน ชม./คน 
2559 396 5,203.5  ชัว่โมง 13.1 ชัว่โมงต่อคน 
2560 706 8,930.0  ชัว่โมง 12.6 ชัว่โมงต่อคน 
2561 949 12,480.0 ชัว่โมง 13.2 ชัว่โมงต่อคน 
2562 1,243 6,901.0  ชัว่โมง 5.55 ชัว่โมงต่อคน 
2563 1,345 772.0     ชัว่โมง 1.74 ชัว่โมงต่อคน* 
2564 1,659 99,150.0 ชัว่โมง 59.76 ชัว่โมงต่อคน 

                                                                                                                         *สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน  

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2564) บริษัทฯ เชื่อว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่าง
ครบถ้วนแล้ว และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส าคัญ และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะ
เกิดขึน้ ณ ขณะนีแ้ต่อย่างใด 
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7.6    ข้อมูลบุคลากรอื่นๆที่ส าคญั 

7.6.1 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 2557 มีมติแต่งตัง้ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็น
เลขานกุารบริษัท (รายละเอียดข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ตามเอกสารแนบ 1) 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบตัิตามมติและ

นโยบาย 
3. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นที่เก่ียวกับข้อกฎหมาย  ระเบียบ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถกูต้องและ
สม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษัทฯ 

4. บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

5. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญั ดงัต่อไปนี ้
5.1 ทะเบียนกรรมการ 
5.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
5.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5.4 รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
5.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

6.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ  และด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
7.6.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ชื่อ – สกุล  : นางสาวพีรภา เป่ียมอดุมสขุ * 
ต าแหน่ง  : ผู้จดัการตรวจสอบภายใน 
การศึกษา  : ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี และ 

    ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
    *รายละเอียดประวตัิเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 3 

7.6.3 นักลงทุนสัมพันธ์ 

ชื่อ – สกุล   : นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 
หน่วยงาน  : นกัลงทนุสมัพนัธ์  
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ที่อยู่   :  ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท  
     แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
อีเมล์  : ir@origin.co.th 
เว็บไซต์    : www.origin.co.th 
โทรศัพท์  :  (662) 029 1936 
Fax  : (662) 398 9994 
 
 

7.6.4 ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด โดยรอบปีบญัชี สิน้สดุ  31 ธันวาคม 2559 
และ 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) ของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นจ านวนรวม1.83 ล้านบาท 2.00 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

และในปี 2561  ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติแต่งตัง้ บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทผู้สอบบญัชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี  2561 เป็นจ านวนเงินรวม 2,300,000 บาท 
โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee)  

ในปี 2562  ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน      
อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทผู้สอบบญัชี และอนุมตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 2,050,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

ในปี 2563  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  เมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 2,050,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

ในปี 2564  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 2,050,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
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 8.   รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ  

 
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา  

 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
ในปี 2564 คณะกรรมการแต่ละชดุได้มีการประเมินผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยไว้ตามหลกัเกณฑ์

เพื่อพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ 6.1
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตักิารก ากับดูแลกิจการ 

 
1. กรรมการอิสระ 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี

เก่ียวข้อง ดงันี ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ

อิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ

การแต่งตัง้เป็นกรรมการ  

3.   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ

รายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
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การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง

เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่

มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้

ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เ ก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวม

ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

10. มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี 

 โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ ก าหนด 

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ 

นายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางของหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ปี 



  แบบแสดงรายงาน One Report ประจ าปี 2564 

 

 ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 8 หน้าที่ 261 

2560 และการท่ีประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ ยอมสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ว่า บริษัทฯ จะบริหารงานด้วยความ

เป็นธรรมและโปร่งใส 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

การสรรหากรรมการ 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการท่านใหม่แทนท่านเดิมที่ลาออก จ านวน 1 ท่าน ได้แก่                    

นายชาติชาย พยหุนาวีชยั ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 

และมีการพิจารณากรรมการท่านเดิมที่ครบวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 จ านวน 3 ท่านกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่ง ได้แก่  นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส  ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง                              
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ด ารงต าแหน่งกรรมการ และนางอารดา จรูญเอก ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้การสรรหากรรมการได้มี
การกล่าวไว้ใน ส่วนที่  2 การก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และ 7.3.2 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการสรรหาและแต่งตัง้ผู้ บริหารระดับสูงแทนท่านเดิมที่ลาออก จ านวน 1 ท่าน ได้แก่                           
นายเกรียงไกร กรีบงการ ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ ซึ่งไปรับต าแหน่งประธานอ านวยการของ                             
บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) การสรรหาผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทนัน้ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทนข้อมูลการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสูดได้มีการกล่าวไว้ใน ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ 6.1
ภาพรวมของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และ 7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
1. การเข้าร่วมประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  

การเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ  ส าหรับปี ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 สรุปดงัต่อไปนี ้

รายช่ือกรรมการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จ านวนประชมุรวม 
(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จ านวนประชมุรวม 
(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้า
ประชมุ/  

จ านวนประชมุรวม 
(ครัง้) 

1.  นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี 11(11) 8(8) 13(13) เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 

6 ก.พ. 2557 
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รายช่ือกรรมการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จ านวนประชมุรวม 
(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/  

จ านวนประชมุรวม 
(ครัง้) 

จ านวนครัง้ที่เข้า
ประชมุ/  

จ านวนประชมุรวม 
(ครัง้) 

2.  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 10(11) 8(8) 13(13) เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 

10 ต.ค. 2557 

3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 10(11) 8(8) 13(13) เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 

9 พ.ค. 2558 

4.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 11/(11) 8/(8) 13/(13) เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 

16 ธ.ค. 2552 

5. นางอารดา จรูญเอก 9/(11) 8/(8) 13/(13) เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 

16 ธ.ค. 2552 

6.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 11/(11) 8/(8) 13/(13) เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 

28 ก.ค. 2559 แทน 

นางสาวศิรินทรา จริยคณุ 

7.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร 11/(11) 8/(8) 13/(13) เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 

6 ก.พ. 2557 

8.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 11/(11) 8/(8) 13/(13) เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 

6 ก.พ. 2557 

9. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว - 4/(4) 5/(5) เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 

14 พ.ค. 2563 แทน นาง

กมลวรรณ วิปลุากร 

10. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั - - 9/(9) เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 

13 พ.ค. 2564 แทน 

นางสาวกนกไพลิน วิไล

แก้ว 
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การประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท  

รายชื่อ 

การประชมุคณะกรรมการในปี 2564 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(13) ครัง้ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(8) ครัง้ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

(5) ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 
(4) ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหาร (1) 

ครัง้ 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
บรรษัทภิบาล  

(1) ครัง้ 

1.นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี 13/(13)  5/(5)   1/(1) 
2.นายสหสั ตรีทิพยบตุร 13/(13) 8/(8) 5/(5) 4/(4)   
3.พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 13/(13) 8/(8) 5/(5)    
4.นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 13/(13)      
5.นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 13/(13)   4/(4)   
6.นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 13/(13) 8/(8)    1/(1) 
7.นางกมลวรรณ วิปลุากร       
8.นายพีระพงศ์ จรูญเอก 13/(13)  5/(5)  1/(1)  
9.นางอารดา จรูญเอก 13/(13)   4/(4) 1/(1) 1/(1) 
10.นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์     1/(1)  
11.นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์       
12.นายสมสกลุ แสงสวุรรณ     1/(1)  
13.นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 5/(5)    1/(1)  
14.นายเกรียงไกร กรีบงการ    4/(4) 1/(1)  
15.นายชาติชาย พยหุนาวีชยั 9/(9)    1/(1)  

 

2. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

บริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนโดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้

ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับ

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับ          

บริษัทฯ เพื่อมาเป็นข้อมลูประกอบ โดยก าหนดค่าตอบแทนแบบที่เป็นตวัเงิน เช่น ค่าเบีย้ประชุม ค่ารายเดือนและค่าตอบแทน

พิเศษ เป็นต้น ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ESOP ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการนัน้ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุม ทัง้นี ้ค่าตอบแทน

กรรมการนัน้ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 ได้อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทฯ มีผลตัง้แต่เดือนเมษายน ปี 2564  ทัง้นี ้สรุปค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยตัง้แต่ ปี 2563 และ 2564 ดงันี ้

− ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
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ต าแหน่ง ปี  2563 ปี  2564 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 15,000 15,000 

− ค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุต่าง ๆ 
 

 
คณะกรรมการ 

ต าแหน่งประธาน กรรมการ ต าแหน่งกรรมการ 

ปี  2563 ปี  2564 ปี  2563 ปี  2564 

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

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

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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เส่ียงเส่ียง 

15,000 15,000 10,000 10,000 
คณะกรรมการก ากบัดแูล 
บรรษัทภิบาล 

- 15,000 - 10,000 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร - - - - 

-       ค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) กรรมการบริษัทฯ 

  ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 อนุมัติก าหนดกรอบวงเงินส าหรับจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (เงินโบนสั) ให้แก่กรรมการบริษัทในอตัราระหว่างร้อยละ 0.2 - 0.6 ของจ านวนเงินปันผลที่บริษัท

ประกาศจ่ายในแต่ละปี และให้น ากรอบวงเงินดงักล่าวมาใช้ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทประจ าปี

ในแต่ละปีนบัตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป   

 โดยคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อนุมัติ

ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทกุท่านส าหรับปี 2562 จะรวมกนัเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 5,458,500 บาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 0.45 ของจ านวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2562 และอนมุตัิค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทกุท่านส าหรับปี 2563 

รวมกนัเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 5,409,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจ านวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2563 และ 

อนุมตัิค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่านส าหรับปี 2564 รวมกันเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 6,635,000บาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.50 ของจ านวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2564 

 

ต าแหน่ง ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

ประธานกรรมการ 941,100 1,135,890 1,194,300 

กรรมการ 752,900 854,622 906,783.33 
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ทัง้นี ้สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตวัเงิน ส าหรับ ปี 2562 ถึง 2564 ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
(บาท) 

1. นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี 1,751,100 1,825,890 2,035,890 

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์  1,317,900 1,264,622 1,334,622 

3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 1,342,900 1,274,622 1,394,622 

4. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ1  15,000 - - 

5. นายพีระพงศ์ จรูญเอก2 - - - 

6. นางอารดา จรูญเอก2 - - - 

7. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์3  1,387,900 1,354,622 1,509,622 

8. นายสหสั ตรีทิพยบตุร 1,547,900 1,484,622 1,664,622 

9. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 1,402,900 1,369,622 1,569,622 

10. นายพส ุลิปตภลัลภ4 30,000 - - 

11.  นางกมลวรรณ วิปลุากร5 982,900 60,000 - 

12.         นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว6 - - - 

13. นายชาติชาย พยนุาวีชยั7 - - 400,000 

รวม 9,778,500  8,634,000 9,909,000 

หมายเหต ุ 1 แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางวีณา อรัญญเกษม 

  2กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีค่าเบีย้ประชมุ 

  3 แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2559 แทนนางสาววรุณรัตน์ จู้จินดา และลาออกจากการด ารงต าแหน่งเมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561 

  4แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 14 ตลุาคม 2560 แทน นายปิติพงษ์ ไตรนรุักษ์ 

  5แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2561แทน นางสาวสจุารี จนัทร์สว่าง และลาออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 

6แต่งตัง้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แทน นางกมลวรรณ วิปุลากร และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจึงไม่มีค่าเบีย้ประชุม  และลาออกจาก

ต าแหน่งเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 

  7 แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 แทน นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 
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 2)  ค่าตอบแทนอื่น 

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

−   จากมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ รวมจ านวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ไม่มีกรรมการได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ  

8.1.3   การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากบั

ดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถก ากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดแูลให้บริษัทย่อย

และบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่ก าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่

เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุ

ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักล่าว 

ในกรณีที่นโยบายนีก้ าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมีนยัส าคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและ

ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเร่ืองที่จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิเร่ืองดงักล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจดัประชมุคณะกรรมการ 

และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมตัิ และ/หรือก่อนการท ารายการหรือด าเนินการในเร่ืองนัน้ ในการนี ้ให้บริษัทฯ 

เปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอนและวิธีการที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่จะขออนุมตัินัน้ตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนโุลมด้วย (เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถกูต้อง 

1. การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) 

(1) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  

(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างน้อย
ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่
บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ
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บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเร่ืองที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เร่ืองที่กรรมการ
และผู้บริหารรายนัน้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองดงักล่าว 

 ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนัน้ ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ใน

ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมี

คุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความไม่

น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ  

(ข) การพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย 

(ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองที่มีนยัส าคญัตามข้อ (2) (ฉ)    

(ง) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของบริษัทย่อย 

รายการตัง้แต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญั และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดังนัน้ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ือง การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึง่รายการดงัต่อไปนีค้ือ 

(จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เก่ียวกบัการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทย่อย  

(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
ย่อย 

(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ซ) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย 

(ฌ) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกบับคุคล
อื่น 

(ญ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 

(ฎ) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค า้ประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และ
มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

(ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย  
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(ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนยัส าคญั  

(2) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เก่ียวกบัการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่
บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการ
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้ น เพิ่มทุนของบ ริษั ทย่อยและการจัดสรรหุ้ น  รวมทั ง้การลดทุน 
จดทะเบียนซึ่ ง ไม่ เ ป็นไปตามสัด ส่วนการ ถือหุ้ น เดิมของผู้ ถือหุ้ นอันจะเ ป็นผลใ ห้สัด ส่วน  
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยนัน้ 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ 
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยใน
การเข้าท ารายการอื่นใด ที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนัน้
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รับการ
พิจารณาอนมุติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(จ) รายการอื่น ใดที่ ไม่ ใช่ รายการธุ รกิจปกติของบ ริษัทย่อยและรายการที่ จะมีผลกระทบต่อ 
บริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของ
บริษัทฯ (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่ทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุัติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ  

(ฉ) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเร่ืองที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและการ
ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยที่ส่งผล
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กระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น 

 

2. กรรมการของบริษัท จะต้องด าเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนั
การทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตาม
นโยบายอื่นๆ ของบริษัทอื่น และนโยบายฉบบันีร้วมถึงกฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน รวมถึงประกาศ  ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยส าคัญอื่นใดต่อ
บริษัทฯ และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการก ากับดูแลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและถกูต้อง 

8.1.4   การติดตามให้มีการปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 
1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ว่าด้วยการตัดสินใจใด ๆในการเข้าท าธุรกรรมหรือการท ารายการใด ๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ    

บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

และเนื่องจากในปี 2564 บริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรัพย์บริษัทฯ และบริทาเนีย ได้ลงนามสญัญาไม่แข่งขนัทางธุรกิจ (Non-Compete Agreement) เพื่อก าหนดขอบเขตทาง
ธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และบริทาเนีย ให้มีความชดัเจน และเพื่อป้องกนัการด าเนิน ธุรกิจที่อาจมีผลประโยชน์ขดัแย้งกนัในอนาคต 
โดยบริษัทได้มีการก าหนดกระบวนการในการพิจารณาในภาคปฏิบตัิเอาไว้อย่างชดัเจนในตารางอ านาจอนุมตัิของบริษัท และ
การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องสัญญาดังกล่าว 
รวมถึงเพิ่มขัน้ตอนในการพิจารณากรณีที่อาจจะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกนั รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงส่วน
ที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ 7 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหารพนักงานอื่นๆ 

 
2.  การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคุมดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ซึง่

ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดงันี ้

1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เก่ียวกับหน้าที่ในการรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 
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59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบตุร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

2)   ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท าและเปิดเผย

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัทฯ ต่อส านกังาน 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัส่งรายงานดงักล่าวมายงัเลขานกุารบริษัท ก่อนน าส่งส านกังาน 

ก.ล.ต. ทกุครัง้ ทัง้นี ้ให้จดัท าและน าส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้

ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และจัดท าและน าส่งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ภ า ย ใ น  3 วั น ท า ก า ร นั บ แ ต่ วั น ที่ มี ก า ร ซื ้อ  ข า ย  โ อ น  ห รื อ รั บ โ อ น ห ลั ก ท รั พ ย์ นั ้น ผ่ า น ร ะ บบ 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59 ของส านกังาน ก.ล.ต. 

3)   ก าหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น

สาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ต้องใช้ความระมัดระวังในการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วง

ระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้องกับ

ข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้ อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบ ริษัทย่อยถือเป็น

ความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น

พนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น  

4)    ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย 

หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึง่หุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ  ไม่ว่า

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า

การกระท าดังกล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น

กระท าดงักล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

5)    ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บ ริหาร และ

พนกังานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมลูภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมลูความลบั

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59%20ของ
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ของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการ

เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

6)   ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

มีหน้าที่เก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมลูภายใน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมิให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยน าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้าง 

รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงส่วนที่  2 การก ากับดูแลกิจการ  หัวข้อ 6.1 การก ากับดูแลกิจการ และนโยบาย  
https://investor.origin.co.th/th/corporate/corporate-governance/companys-policies 

 

3. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการต่อต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ และยึดมัน่

คุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางใน

การประพฤติปฏิบตัิที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน 

ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ 

ดงันัน้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้แสดง

เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรก าหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น”  เป็นลายลักษณ์อักษรขึน้ เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  โดยในปี 2563 บริษัทได้ผ่านการ

รับรองโครงการดงักล่าวแล้ว และในปี 2565 

นโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิส าคญัเพื่อเป็นแนวทางในการน าไป
ปฏิบตัิ กล่าวคือ ไม่กระท าหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทจุริต
หรือคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด  จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ 
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และช่วย
ค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ค าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนว
ทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 นอกจากนี ้บริษัทฯได้ท าการส่ือสารนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้พนกังานและบุคคลที่เก่ียวข้อง

รับทราบและน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  พร้อมทัง้ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อยกระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิ 
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รวมทัง้จดัท าโครงการ CAC Friend get Friends เพื่อแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเร่ืองมาตรการต่อต้านการทุจริตต่อคู่ค้าของ

บริษัทฯ เพิ่มเติมอีกด้วย 

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
 บริษัทก าหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานที่แจ้งข้อมลูหรือ  ให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
(Whistleblower Policy) โดยมีการก าหนดวิธีการร้องเรียนและช่องทางในการแจ้งข้อมลูเป็นการทัว่ไป 

  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดแูลผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย  

ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วย

กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี ้

จดหมาย ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 

 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  

เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา  

กรุงเทพมหานคร 10260  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

ติดต่อ:  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

E-mail:  Whistleblower@origin.co.th 

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

ส าหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรงทาง   

E-mail ในระบบของบริษัทฯ หรือ กล่องสื่อสารภายในองค์กร ที่จะสื่อสารโดยตรงกบัผู้บริหารระดบัสงู 

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ) สามารถ

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

รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลบัของข้อมลูเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแส 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะน าเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

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

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อส่ือสารและเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน ส่ือมวลชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้ส่ือหลากหลาย เช่น 

เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ การจดัประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ รวมทัง้การใช้ส่ือทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่

สามารถรับ-ส่งข้อมลูได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว รวมทัง้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเร่ืองดงักล่าวด้วย 

ในปีที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดของนโยบายการก ากับดูแล

กิจการของบริษัท 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด น โ ย บ า ย  https://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-

document/ori-policies-whistle-blowing-th-02.pdf 

8.2 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา  
 8.2.1 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.2.2 ผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 

8.3 สรุปผลการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

8.3.1 จ านวนครัง้การประชมุและการเข้าประชมุ  

(สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการรายบุคคล)  

8.3.2 ผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

(สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

 
9.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี จึงจดัให้มีระบบการควบคุม
ภายใน และการจดัการความเส่ียงที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการดแูลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค ์
กฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องโดยสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทัง้มีการจัดท าบัญชีและ
รายงานทางการเงินท่ีถกูต้องน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน เพียงพอและในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
9.1.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงด าเนินการจดัให้มีระบบ

การควบคมุภายใน และการควบคมุความเส่ียงที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการดแูลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ กฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทัง้มีการจดัท า
บัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอและในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และอนุมตัิแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 13/2564 เมื่อวนัที่ 23 
ธันวาคม 2564  โดยมีกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน โดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทัง้การสอบทาน
รายงานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในที่จดัท าโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด (“เคพีเอ็มจี”)  
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่ให้บริการงานตรวจสอบภายในแก่บริษัท สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทฯในด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 
Commission (“COSO”) ประกอบด้วย  

1. การควบคมุภายในขององค์กร (Control Environment) 
2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information and Communication) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
และมีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มี
ระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดแูลการด าเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อนัเกิดจาก
การท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
เอกสารแนบ 7 - แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)  ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

1) การควบคมุภายในขององค์กร (Control Environment) 
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่เป็นพืน้ฐานส าคญัของการมีระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ จึงได้มีการด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุที่ดีดงันี ้
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• บริษัทฯมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ซึง่รับผิดชอบ ก ากบัดแูลงานด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน  

โดยคณะกรรมการทุกคณะประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ที่มีความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ด้านการพัฒนาธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์, ด้านบญัชีและการเงิน, ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ  เป็นต้น และเป็นผู้ที่

ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท   

• บริษัทฯ จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ครอบคลมุ วตัถุประสงค์ 

องค์ประกอบ คุณสมบตัิ อ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดัเจนเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและมีการทบทวนกฎบตัรฯ อย่างน้อย ปีละครัง้ เพื่อให้ภารกิจของคณะชดุย่อยมีความเหมาะสม

สอดคล้องกบัโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือข้อก าหนดของภาครัฐ/องค์กรก ากบัดแูลที่

เปล่ียนแปลงไป  

• บริษัทฯได้น าแนวปฏิบตัิที่ดีและแนวทางก ากบัดแูลกิจการที่ดี อาทิ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการเป็นไป

ตามแนวทางการการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการจดัโครงสร้างองค์กร ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

รวมถึงจดัท านโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิงานและคู่มือกรอบอ านาจอนุมตัิเป็นลายลักษณ์อกัษรอย่าง

ชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท 

• บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจยึดมัน่การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าหรือ

ผู้ เก่ียวข้อง โดยได้จดัท าคู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  นโยบายและกรอบ

แนวทางปฏิบตัิต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยครอบคลมุ

ถึงการปฏิบัติงานขององค์กรโดยได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทรับรู้เพื่อน าไป

ปฏิบัติและได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th อาทิเช่น นโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดี นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่ นโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร นโยบาย

แจ้งเบาะแสการกระท าผิด นโยบายสารสนเทศ เป็นต้น โดยจัดให้มีการทบทวนและนโยบาย คู่มือ

จรรยาบรรณ ประจ าปีเพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯและสถานการณ์ปัจจบุนั  รวมทัง้

มีการก ากับดูแล ให้ผู้ บริหาร พนักงานทุกระดับและทุกคนในองค์กร  ปฏิบัติตามนโยบายและ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

• บริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง  เป็นประจ าทุกปี ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฯ โดยการ
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ประเมินผลการปฏิบตัิงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล และ

การประเมินผลการปฏิบตัิงานทัง้คณะ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอดส่องดูแลการพัฒนาและการด าเนินการด้านการควบคุม

ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลาย

วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารสามารถปฏิบตัิ

หน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ.2535 ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัท และเพื่อให้การ

ก ากับดูแลกระบวนการที่ส าคญัคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เป็นไป

ตามหลักการก ากับดูแลกิจกรรมที่ดีได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการฯได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร

คณะกรรมการอย่างเคร่งครัด 

• บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าสอดคล้อง

กับระเบียบ และแนวปฏิบตัิที่บริษัทก าหนดไว้หรือไม่ รวมถึงติดตามความคืบหน้าด้านคดีความ และ

ข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Whistle Blowers) และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายไตรมาส 

• บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทัง้ส่งเสริม สนบัสนุน

และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมกับต าแหน่งที่สูงขึน้ นอกจากนีย้ังมี

กระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญเพื่อเตรียมพร้อมกรณีขาดบุคลากรในต าแหน่งนัน้  ๆ 

อย่างทนัเวลา 

2)  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

• คณะกรรมการบริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อก ากับดูแลและพัฒนาการ

บริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กรอย่างเป็นระบบ  มีหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้ทุก

หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองค์กร  เพื่อ

ประเมินโอกาสจะเกิด และผลกระทบ รวมถึงการก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่

ยอมรับได้  

• บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและกรอบคู่มือบริหารความเส่ียงซึง่ระบบุทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร  แนวทางและเกณฑ์ประเมิน

ความเส่ียง  การจดัประเภทความเส่ียง เกณฑ์การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง และมาตรการ

ในการบริหารความเส่ียง 

• บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับการบูรณาการกระบวนการบริหารความเส่ียงกับกระบวนการการ

ปฏิบตัิงาน จึงมีการก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง และผู้ รับผิดชอบ 
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(Risk Owners) รวมทัง้ก าหนดระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได้  ตวัชีว้ดัความเส่ียง เพื่อใช้ในการติดตาม

ผลการบริหารความเส่ียง เพื่อรายงานฝ่ายจดัการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

คณะกรรมการบริษัทตามกรอบแนวทางบริหารความเส่ียงที่บริษัทฯ ก าหนด อย่างน้อยไตรมาสละครัง้

และเมื่อมีสถานการณ์ที่ส าคญัอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือการด าเนินงานของบริษัท ทัง้นีเ้พื่ อให้

บริษัทมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขืน้ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

ทนัเหตกุารณ์ 

• บริษัทฯ ก าหนดแผนงานประจ าปีที่มีเป้าหมายชดัเจน วดัผลได้ภายใต้วิสยัทศัน์ที่ก าหนด ควบคู่ไป

กบัการบริหารความเส่ียง โดยบริษัทฯได้ระบ/ุทบทวนและวิเคราะห์ความเส่ียงโดยพิจารณาปัจจยัภายใน

และปัจจยันอกที่ส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ โดยครอบคลมุความเส่ียงด้านกลยทุธ์, ด้าน

ปฏิบัติการ,ด้านการเงิน, ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และด้านทุจริตคอร์รัปชั่นโดยมีการประเมิน ติดตามผลการบริหารความเส่ียงและรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง/ คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ 

• บริษัทฯมีการก าหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร

ความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ โดยให้ฝ่ายจดัการท่ีรับผิดชอบความเส่ียงรายงานผลการประเมินความเส่ียง 

และผลการบริหารความเส่ียงให้ที่ประชมุผู้บริหาร คณะท างานบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
     

3)  การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

• บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของแต่ละระบบงาน ที่

ครอบคลมุกิจกรรมหลกัของบริษัทฯ และจดัให้มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้

ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมลูในการตดัสินใจ และแก้ปัญหาในการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมีการ

ก าหนดโครงสร้างการบริหารเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้เพื่อให้เกิดการ

สอบทานงานซึ่งกันและกัน  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ วงเงินอนุมตัิ และอ านาจด าเนินการ

ของแต่ละระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งให้ผู้บริหารและพนกังานทุกระดบัรับทราบและเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับทราบและใช้เป็นข้อมลูในการปฏิบตัิงาน 

• บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่

เ ก่ียวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้จดัให้มีการสอบทานรายการ

ดงักล่าวเพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างถกูต้อง 

• บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (CAC) ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้ผ่านการรับรองในโครงการดังกล่าวในปี 

2563  บริษัทฯได้จัดท าและส่ือสารนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้พนักงานและ

บุคคลที่เก่ียวข้องรับทราบและน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  ประเมินความเส่ียงทางด้านการทจุริต
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คอร์รัปชัน่พร้อมทัง้ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆที่เก่ียวข้องเพื่อยกระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิ นอกจากนี ้

ยังได้จัดท าโครงการ CAC Friend get Friends เพื่อเผยแพร่/แบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

มาตรการต่อต้านการทจุริตต่อคู่ค้าของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบหากมีกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบญัชีว่าพบพฤติกรรมอนัควร

สงสยัของ กรรมการ ผู้จดัการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิด

ตามที่ก าหนดไว้ใน พรบ.หลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นแก่

ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบั

จากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี ซึง่ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีดงักล่าว 

 
4)   ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 

• บริษัทฯ ก าหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้

ครอบคลมุทุกกระบวนการท างานและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้จดัท าให้มีระบบ

การส่ือสารข้อมลูภายในองค์กรที่รวดเร็วและมีคณุภาพเพื่อให้พนกังานทกุคนและผู้ เก่ียวข้องรับทราบ

ถึงวตัถุประสงค์ ความรับผิดชอบ ความเส่ียงและการควบคมุภายในท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ

น าไปปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง  บริษัทฯได้เน้นย า้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัมีความระมดัระวงัใน

การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯได้มี การ

ทบทวนและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานต่าง ๆ และก าหนดมาตรการเพื่อรองรับ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งท าให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานที่ส านักงานได้ (Business Continuity  

and Recovery Plan)  

• บริษัทฯ มีกระบวนการส่ือสารนโยบาย ประกาศต่าง ๆ ข้อมลูข่าวสารภายในองค์กรหลากหลาย

ช่องทาง ได้แก่ Email , ส่ือดิจิตอล จอLED ประมวลภาพการจัดกิจกรรม สวัสดิการที่พนักงานควร

ทราบ, ระบบ My Origin, ไลน์กลุ่มส่ือสารองค์กร รวมทัง้ช่องทางผ่าน Social Media ต่าง ๆ เช่น 

Facebook บริษัทฯ เพื่อให้พนกังานทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้ง่าย ทัว่ถึง และรวดเร็ว 

• บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส โดยบุคคลทั่วไป รวมถึงพนักงานภายในบริษัท

สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณรวมถึงการฉ้อฉล

หรือการทจุริตภายในได้ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือทางไปรษณีย์ โดยข้อความจะถกูส่งตรงให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

• บริษัทฯ จัดเก็บมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) , คู่มือปฏิบัติงาน (WI), แบบฟอร์มที่ใช้ภายในใน

ระบบ My Origin โดยจะแยกข้อมูลออกแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึง 

หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ มีการสอบทาน และก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมลูระบบงานต่าง ๆ

ของบริษัท และมีการยกเลิก/ระงบัสิทธิการเข้าถึงระบบเมื่อพนกังานลาออก 
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• บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกให้กบับคุคลภายนอกสามารถสื่อสารถึงผลกระทบที่อาจเกดิขึน้กบั

องค์กรหรือข้อแนะน าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และงานบริการเพื่อน าไปสู่การพฒันาให้เกิดนวตักรรมใหม่ 

โดยการแจ้งผ่านหน่วยงาน Call Center ที่หมายเลข 020-300-000 ซึ่งจะประสานงานแก้ไขปัญหา

ร่วมกบัผู้ รับผิดชอบ นอกจากนัน้บริษัท ได้จดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษ (Whistleblower) ส าหรับผู้

มีส่วนได้เสียเพื่อแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตผ่านเว็บไซต์(www.origin.co.th) หรือ ผ่าน

ทางจดหมายมายังคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิน้ พร็อพ

เพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 20 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสขุุมวิท แขวงบาง

นา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 
5)  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

• ในปี 2564 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 13 ครัง้ และมีการประชุมผู้บริหาร 

(Executive Meeting) เป็นประจ าทกุสปัดาห์ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทฯจดัให้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

กรรมการชุดย่อยมีการประเมินการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินฯของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทัง้นี เ้พื่อน าผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุง/ยกระดับการด าเนินงานของ

คณะกรรมการฯให้ดียิ่งๆขึน้ 

• บริษัทฯจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหาร

และพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ ก าหนดให้แต่

ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติและรายงานผู้บังคับบัญชา มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ   การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท า

หน้าที่ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแล

กิจการที่ดี จรรยาบรรณและระเบียบ/แนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยในแต่ละหน่วยงาน

ผู้ บังคับบัญชาจะต้องก ากับดูแล ควบคุมผู้ ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนด   

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อประเมินระบบการควบคมุภายในเพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในท่ีก าหนดไว้เพียงพอและ

เหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและแนวทางด าเนินการแก้ไข ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการแล้วเสร็จเพื่อใช้ในการติดตามความคืบหน้าการแก้ไข/ปรับปรุงของฝ่ายบริหาร ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวหน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปและน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส  

• คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอนและโยกย้ายหวัหน้าตรวจสอบ

ภายใน รวมทัง้พิจารณาอนุมตัิแผนงานการตรวจสอบภายใน  ดูแล ให้ค าแนะน าและสนบัสนนุให้การ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  มี

ทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างเพียงพอเหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถจัดจ้าง
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ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านบญัชีการเงิน มาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา หรือมาช่วยงาน

ตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจ าเป็น โดยบริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้   

นอกจากนี ้เพื่อให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุกิจกรรม
ทางธุรกิจที่ส าคัญ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีพิจารณาเห็นชอบให้มีการใช้บริการ
หน่วยงานภายนอก(Internal Audit Outsource)โดยจัดจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ 
จ ากัด   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นว่า เป็นผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบภายใน มี
ความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะ
เดียวกบับริษัทฯ ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในและตรวจสอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการปฏิบตัิงานที่ส าคญัของบริษัทฯ ดงันี ้กระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการจ่ายเงิน การบริหารงานโครงการก่อสร้าง การให้บริการภายหลังการขาย การ
บริหารสัญญาการจัดการโรงแรม การบริหารงานขายการตลาดและการรับเงิน เพื่ อประเมินและให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน  

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีภายนอก  และพิจารณา
ค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี (โดยเฉพาะในเร่ือง
ความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัท/บริษัทย่อยกับส านกังานสอบบญัชี และการให้บริการอื่น นอกเหนือจาก
การสอบบัญชี) ทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกับธุรกิจของ
บริษัทฯ  สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และปฏิบตัิจริงได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 8/2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี  และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรคดัเลือกนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ด้วยค่าสอบบญัชี เป็นจ านวน 2.05 ล้านบาท เท่ากับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาว่า เป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าความเชื่อถือได้ การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน มีความอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัทฯและบริษัทย่อยและ/หรือความขดัแย้งทางด้าน
ผลประโยชน์ มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี รวมถึงให้ค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ  จึงได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทฯประจ าปี 2564 แล้ว 
o บริษัทได้จดัให้มีการประเมินตนเองประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินตนเองฯตามแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการที่เก่ียวข้องให้ดียิ่งขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้จดัให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ของผู้ สอบบัญชี และประเมินผู้ ให้บริการงานตรวจสอบภายใน( IA 
Outsource) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ที่  
13/2564 วนัท่ี 23 ธันวาคม 2564 
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สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิการประเมินระบบการควบคมุภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ การส่ือสาร
ข้อมลู และระบบการติดตามของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในให้
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้ บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ส าหรับการควบคุมภายในใน
หวัข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าจากการประเมินระบบการควบคมุภายในขององค์ประกอบทัง้ 5 ด้านโดยรวม บริษัทมี
การควบคมุภายในท่ีเพียงพอและการปฏิบตัิงานส่วนใหญ่เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในทีดี แต่มีบางเร่ืองที่ต้อง
ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อแนะน าและหารือร่วมกับฝ่ายจดัการเพื่อ
ปรับปรุงเพิ่มเติม รวมทัง้จดัให้มีการติดตามการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปในแนวทางที่ก าหนด นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท คือ บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาสและประจ าปี 2564ไม่ได้มี
ความเห็นในรายงานการสอบบญัชีว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่าง
ใด ซึง่สอดคล้องกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
 9.1.2  ความเหน็ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ผู้ สอบบัญชีได้ปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่ง
ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่
ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ผู้สอบบญัชีพิจารณา
การควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกับการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกิจการ 

จากการตรวจสอบผู้สอบบญัชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัของระบบการควบคมุภายใน ของกิจการ 
และไม่ได้จดัท ารายงานข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในให้กบับริษัทฯ 
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9.2 รายการระหว่างกัน 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) เรียกวา่ “บริษัทฯ” บริษัทฯและบริษัทย่อย รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษัท” มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลหรือกจิการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่รายการ

ระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าทัว่ไป และรายการระหว่างกนัได้กระท าอยา่งยตุิธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกจิการค้า และเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหวา่งกลุม่บริษัท 

กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่เป็นไปตามปกตขิองธุรกจิ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้(โปรดพิจารณาในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพิ่มเติม) 

 
บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

1. บริษัท 
ออริจิน้ 
คอนโด
มิเนียม 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี ้ จ า กั ด 
(มหาชน) (บริษัทฯ) ถือหุ้น 
บริษัท ออริจิน้ คอนโด มิ
เนียม จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 

- นายชาติชาย พยหุนาวีชยั 
- นายปิติพงษ์  ไตรนุ รักษ์ 
- นายอภิสิทธ์ิ สนุทรชเูกียรติ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
- นางสาวเรืองรัตน์ ศรีเบญจ
พลางกรู 

   
  - นางสาวสวุชัรี ตณัฑ
ประศาสน์ 
 

 
 
 

- 
- 
- 

 
- 

 
 
 

2,990.00 

 
 
 

- 
- 

1,587.97 
 

1,628.16 
 
 
 

- 

 
 
 

4,600.00 
1,840.00 

- 
 

- 
 
 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ . ค .  2564 ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่มบริษัท 
ได้ท าสัญญาซือ้ขายและโอน
กรรมสิทธ์ิห้องชดุ จ านวน 1 ห้อง 
คิด เ ป็นจ านวนเงินรวม  2.99 
ล้านบาท 
 
 
 

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล  
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
 
 

 
1.2  เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ

ล่วงหน้าจากกรรมการ และ
ผู้บริหาร 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
- นายสคุม อุ่ยวิรัตน์ 
- นางสาวเรืองรัตน์ ศรีเบญจ
พลางกรู 
- น า ง ส า ว สุ วั ช รี  ตั ณฑ
ประศาสน์ 
- นางสาวพัชรา ศรีเบญจ
พลางกรู 

     - นายวาทยทุธ์ ทองพรหม 
 

1.3  รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

2,990.00 

 
 

 
 

920.00 
182.40 

 
166.40 

 
-  

 
146.65  
 36.67  

1,452.12 

 
 

 

3,216.13 

 
 
 
 

920.00 
66.70 

 
71.60 

 
71.60 

 
- 
- 

1,129.90 

 
 
 

6,440.00 

 
 
 
 

47.90 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

47.90 

 
 
 

 
 
•  ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทได้รับเงิน
มัดจ าและเงินรับล่วงหน้าจาก
กรรมการ จ านวน 1.45  ล้าน
บาท 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

16,000.00 16,035.88 7,620.00 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวนเงิน
รวม 16.00 ล้านบาท  

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ข นาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  3.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,767,257.21    
1,057,903.42 

   - 
2,825,160.63 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

524,305.39  
1,242,951.82 

-  
1,767,257.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

986,048.29    
216,815.93 

(678,558.83) 
524,305.39   

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะ
สัน้แก่กลุ่มบริษัทส าหรับปีบญัชี
สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2564 มียอดเงิน
ใ ห้กู้ ยืมคงเหลือต้นงวดเป็น
จ านวน 1,767.26 ล้านบาท ได้
ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวด
จ านวน 1,057.90 ล้านบาท โดย
มียอดเงินให้กู้ยืมคงเหลือปลาย
งวดจ านวน 2,852.16 ล้านบาท 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 4.3 ต่อปี ซึง่เป็น
อัตราที่ เ ที ยบเคียงกับอัตรา
ต้นทนุเงินกู้ยืมเฉล่ียของบริษัทฯ 

 
 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ ถือ
หุ้ นกลุ่มบริษัทไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้ค้าง
รับ 
• ดอกเบีย้รับ 
• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
- รับช าระในระหว่างปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

3.3 การค า้ประกนัการกู้ยืม 
• บริษัทฯ ค า้ประกนัให้กลุ่ม
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 
 

89,400.15 
 

6,268.45 
92,256.20 

(95,862.03)  
2,662.62 

 
 
 
 

172,332.00 
- 

(172,332.00)  
- 

 
 

 
 

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 

 
 

 
 

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 

 
 

• ส าหรับปีบญัชี สิน้สดุ     31 ธ.ค. 
2564 บ ริษัทฯ  มีดอกเบี ย้ รับ 
จ านวน 89.40 ล้านบาท และมี
ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  2.66 
ล้านบาท 

 
 
 

 
• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้ค า้ประกนั
การกู้ยืมให้กับกลุ่มบริษัท โดยมี
ยอดคงเหลือต้นงวด จ านวน 
172.33 ล้านบาท ในระหว่าง
ง วดมี กา รค า้ ป ระกัน ลดลง 
จ านวน 172.33 ล้านบาท  
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

• กลุ่มบริษัทค า้ประกนัให้ 
บริษัทฯ 

   - ยอดคงเหลือต้นงวด 
   - เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 
   - ลดลงระหว่างงวด 
   - ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 

 
 

1,032,000.00 
357,350.38 

(878,363.93)   
510,986.45 

 
 

 
 

545,500.00 
832,000.00 

(345,500.00) 
1,032,000.00 

 
 

 
 

400,000.00 
145,500.00 

- 
545,500.00 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทค า้ประกนั
ให้บริษัทฯ ในวงเงิน 1,053.00 
ล้ านบาท  กลุ่ มบ ริษั ท ไ ด้ค า้
ประกันการกู้ยืมให้บริษัทฯ โดย
มียอดคงเหลือต้นงวดจ านวน 
1,032.00 ล้ า นบาท  และ ใ น
ระหว่างงวดค า้ประกันเพิ่มอีก
จ านวน  357.35 ล้านบาท และ
ลดลงระหว่างงวด 878.36 ล้าน
บาท 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

2. บริษัท 
ออริจิน้         
สาทร 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ไนท์บริดจ์ 
สุขุมวิทปุณณวิ ถี  ( เ ป็น
บ ริษั ทย่ อย ของบ ริษั ท
พาร์ค ลักชัวร่ี จ ากัด  ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย) ถือหุ้ น
บ ริษั ท  ออ ริ จิ น้  ส าทร 
จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
-คณุสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ 
- คณุลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี 
- คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 
 

 
 
 

1.2  รายได้ได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้า
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

 
 
 

- 

 
 
 
- 
- 

5,131.91 
5,131.91 

 
 

 
 
 

- 

 
 
 

4,783.33 
4,548.97 

- 
9,332.30 

 
 

 
 
 

40,817.40 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ . ค .  2564 ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่มบริษัท 
ไม่ได้ท าสัญญาซือ้ขายและโอน
กรรมสิทธ์ิห้องชดุ  

 
 
 
 

 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้
จากการบ ริหารงานและค่ า
นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 289 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2.รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญาเทียบเคียงได้กับตลาด 
ซึ่งขนาดรายการเข้าเกณฑ์
รายการขนาดเล็ก เป็นอ านาจ
อนมุตัิของฝ่ายจดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 290 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  3.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
3.1 การค า้ประกนัการกู้ยืม 
• บริษัทฯ ค า้ประกนัให้กลุ่ม
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
 
 

1,285,000.00 
- 

(1,285,000.00) 
0.00 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีการค า้
ประกนัการกู้ยืมให้กลุ่มบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้ นไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 291 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  4.รายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
4.1 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 
 
 
 

4.2 ดอกเบีย้จา่ยและดอกเบีย้
ค้างจ่าย 

• ดอกเบีย้จ่าย 

• ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้จา่ยระหว่างงวด 

 
 
 

85,000.00   
98.96 

(85,098.96) 
0.00   

 
 
 
 
 
 
 

1,066.90 
 

20.96 
1,066.90 

 
 
 

- 
204,000.00 

(119,000.00) 
85,000.00   

 
 
 
 
 
 
 

2,179.23 
 

- 
2,179.23 

 
 
 

- 
- 
- 

 - 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯมียอดเงิน
กู้ ยืมจากบริษัทย่อยคงเหลือต้น
งวด จ านวน 85.00 ล้านบาท กู้
เพิ่มระหว่างงวด จ านวน 0.10 
ล้านบาท และมีการช าระคืน 
จ านวน 85.10 ล้านบาท  ทัง้นี  ้
บริษัทย่อยได้มีการคิดดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 4.3 ต่อปี ซึ่งเป็น
อตัราที่เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุ
เงินกู้ยืมเฉล่ียของกลุ่มบริษัทฯ 

 
• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯไม่มีดอกเบีย้
จ่าย จ านวน 1.07 ล้านบาท และ
ไม่มีมีดอกเบีย้ค้างจ่าย  

 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้ นไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 292 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  - จ่ายช าระในระหวา่งปี 
    - ยอดคงเหลือปลายงวด 

(1,087.86) 
0.00 

 

(2,158.27) 
20.96 

 

- 
 - 

 

  

        

3. บริษัท 
ออริจิน้ 
ไพรม์ 
จ ากดั 

 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
แคปปิตอล พระราม  9 
จ ากดั (บริษัทย่อย) ถือหุ้น
บ ริษั ท  ออ ริ จิ น้  ไพร ม์  
จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 

  - นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ 
  - นายเกรียงไกร กรีบงการ 
  - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
  - นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 

 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 เงินมดัจ าและเงินรับ
ล่วงหน้าจากกรรมการ และ
ผู้บริหาร 

- นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์
ประกอบ 
- นายกติตชิยั อศัวเกศมรกต 
- นายรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล 
- นายมานิต ทรัพย์เพิ่ม 

 
1.2 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
20.00 

 
 

- 
 

 
 
 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

- 

 
 

10,135.60 
 

• ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทไม่ได้
รับเงินมดัจ าและเงินรับ
ล่วงหน้าจากกรรมการ  

 
 
 
 
 
 

 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิ น้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ  ไม่มีรายได้
จ ากกา รบ ริหาร งานและค่ า
นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เชา่ส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อตัราค่าเชา่ตาม
สญัญาเทียบเคียงได้กบั
ตลาด ซึง่ขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนมุตัขิองฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 293 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้
ค่าเช่าส านักงานเป็นจ านวน
เงินรวม 0.02 ล้านบาท 

  3.รายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
3.1 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

3.2 ดอกเบีย้จา่ยและดอกเบีย้
ค้างจ่าย 

• ดอกเบีย้จ่าย 

• ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้จา่ยระหว่างงวด 

 
 
 

- 
30,000.00 

(30,000.00) 
0.00   

 
 
 

84.99 
 

- 
84.99 

 
 
 

- 
- 
- 
 - 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

 - 

 
 
 

- 
 

- 
- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้ จากกลุ่มบริษัท จ านวน 
30.00 ล้านบาท และระหว่างงวด
ได้ช าระคืนเป็นจ านวน 30.00 
ล้านบาท 

 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯมีดอกเบีย้
จ่าย จ านวน 0.08 ล้านบาท และ
ไม่มีมีดอกเบีย้ค้างจ่าย  

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้ นไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 294 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- จ่ายช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 (84.99) 
0.00 

 

- 
 - 

 

- 
 - 

 

4. บริษัท 
ออริจิน้ อี
อีซี จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้นบริษัท  ออริจิน้ อีอี
ซี จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 

  - นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ 
  - นายเกรียงไกร กรีบงการ 
  - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
  - นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 

3,000.00 

 
 
 
 

3,023.36 

 
 
 
 
- 

• ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ  31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและคา่นายหน้า
ขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นจ านวน
เงินรวม 3.00 ล้านบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า และ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เ ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 295 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
 

  3. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 

140,155.85  
64,500.00 

   (204,655.85) 
0.00 

 
 
 

129,985.45  
37,000.00   

  (26,829.60) 
140,155.85 

 
 
 

137,500.00 
  248,874.05 

  (256,388.60) 
129,985.45   

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะ
สัน้แก่บริษัทย่อย ในปี 2564 มี
ยอดเงินให้กู้ ยืมคงเหลือต้นงวด
เป็นจ านวน 140.16 ล้านบาท ได้
ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวด
จ านวน 64.50 ล้านบาท และได้
มี ก า รช า ร ะคื น ร ะหว่ า ง งวด

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้ นไม่เกินกว่า
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 296 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้ค้าง
รับ 
• ดอกเบีย้รับ 
• ดอกเบีย้ค้างรับ 
-  ยอดคงเหลือต้นงวด 
-  ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
-  รับช าระในระหว่างปี 
 -  ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1,651.04 
 

511.86  
1,651.04 

   (2,162.90) 
0.00 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.177.99 
 

61.55 
6,177.99 

 (5,727.68) 
511.86 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

7,178.09 
 

444.52 
7,178.09 

(7,561.06) 
61.55 

 
 
 
 
 

จ านวน 204.66 ล้านบาท จึงท า
ใ ห้  ณ  วั น สิ ้น ง ว ด ไ ม่ มี ย อด
คงเหลือ 

 
 
• ส าหรับปีบัญชี สิ น้สุด 31 ธ.ค. 

2564 บ ริ ษั ท ฯมี ด อก เ บี ้ย รั บ 
จ านวน 1.65 ล้านบาท และไม่มี
ดอกเบีย้ค้างรับ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 10 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.3 บริษัทฯ ค า้ประกนัให้กลุ่ม
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 

4.รายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท 
4.1 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 

 
 

902,900.00  
- 

(441,300.00) 
461,600.00 

 
 
 

 
 

- 
45,000.00 

(45,000.00) 
 0.00 

 
 
 

 
 

441,300.00 
461,600.00 

- 
902,900.00 

 
 

 
 
 

- 
- 
- 
 - 

 
 
 

 
 

- 
441,300.00 

- 
441,300.00 

 
 

 
 
 

- 
- 
- 

 - 

 
 
 

• ส าหรับงวดงวดปี สิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯได้ค า้ประกันการ
กู้ ยืมให้ กลุ่มบริษัท วงเงินรวม 
461.60 ล้านบาท 

 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯได้กู้ ยืมเงิน
จากบริษัทย่อย จ านวน 45.00 
ล้านบาท และระหว่างงวดมีการ
ช าระคืน 45.00 ล้านบาท 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

4.2 ดอกเบีย้จา่ยและดอกเบีย้
ค้างจ่าย 
• ดอกเบีย้จ่าย 
• ดอกเบีย้ค้างจา่ย 

-  ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 
4.3 การค า้ประกนัการกู้ยืม 
• กลุ่มบริษัทค า้ประกนัให้  
บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

118.21 
 

- 
118.21 

(118.21) 
0.00 

 
 
 
 
 

832.00 
- 

(832.00) 
0.00 

 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

- 
832.00 

- 
832.00 

 

 
 

- 
 

- 
- 
- 

- 

 
 
 
 
 

105.00 
- 

(105.00) 
0.00 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯมีดอกเบีย้
จ่าย จ านวน 0.18 ล้านบาท และ
ไม่มีมีดอกเบีย้ค้าง  

 
 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทมียอดค า้
ประกนัการกู้ยืมให้บริษัทฯ ยกมา
ต้นงวด จ านวน 0.83 ล้านบาท 
ในระหว่างงวดมียอดค า้ประกัน
ลดลง จ านวน 0.83 ล้านบาท 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 299 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

5.บริษัท 
บริทาเนีย 
จ ากดั
(มหาชน) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี ้ จ า กั ด 
(มหาชน) ถือหุ้ นบริษัท  
บริทาเนีย จ ากัด ร้อยละ 
70 
- ผู้บริหารระดบัสงูของ
กลุ่มบริษัทเป็นกรรมการ 
-  นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 
- นางสาวไตรทิพย์
ศิวะกฤษณ์กลุ 
- นายวิจารย์ สิมาฉายา 
- นายดลชยั บณุยะรัตเวช   
- นายนวิตัิ  ลมนุพนัธ์ 
- นางศภุลกัษณ์ จนัทร์
พิทกัษ์ 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 

 
 

8,500.00 

 
 

 
 

8,504.12 

 
 
 
 

4,578.00 
 
 

• ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
บริหารงานและค่านายหน้าขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวนเงิน
รวม 8.50 ล้านบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติในการ
ขายบ้านแนวราบในราคา
ปกติเทียบเคียงได้กับลูกค้า
ทัว่ไป 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า และ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เ ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 300 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯมีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 
เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้
งานแก่บริษัทฯ อัตราค่าเช่า
ตามสญัญาเทียบเคียงได้กบั
ตลาด  ซึ่ ง ขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 301 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  3.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 

2,889,369.37    
761,104.19 

(1,174,002.04) 
2,476,471.52    

 

 
 
 

2,141,919.59  

778,113.23 
(30,663.46) 

2,889,369.37    

 
 
 

632,835.63  
1,675,233.61   
(166,149.65) 

2,141,919.59   
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเงินระยะ
สัน้แก่บริษัทย่อย ในปี 2564 มี
ยอดเงินให้กู้ยืมคงเหลือต้นงวด
เป็นจ านวน 2,889.37 ล้านบาท 
ได้ให้เงินกู้ ยืมเพิ่มเติมระหว่าง
งวดจ านวน 761.10 ล้านบาท 
แ ล ะ ไ ด้ ช า ร ะ คื น  จ า น ว น 
1,174.00 ล้ านบาท ท า ใ ห้  มี
ยอดเงินให้กู้ ยืมคงเหลือปลาย
งวดเป็นจ านวน 2,476.47 ล้าน
บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯมีการคิด 
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 4.3  ต่อ
ปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับ
อัตราต้นทุนเงินกู้ ยืมเฉล่ียของ
บริษัทฯ 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ ถือ
หุ้ นกลุ่มบริษัทไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 302 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้ค้าง
รับ 

• ดอกเบีย้รับ 
• ดอกเบีย้ค้างรับ 
-  ยอดคงเหลือต้นงวด 
-  ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
-  รับช าระในระหว่างปี 
 -  ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
3.3 การค า้ประกนัการกู้ยมื 
• บริษัทฯ ค า้ประกนัให้กลุ่ม
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

 
 

134,362.58 
 

10,321.74 
134,362.58 
(125,207.84) 

1,166.99 

 
 

 
 

27,999.49  
150,000.00 

(177,999.49)  
- 

 
 

110,395.54 
 

21,542.13 
110,395.54 
(121,615.93) 

10,321.74 

 
 

 
 

335,000.00 
- 

 (307,000.51) 
27,999.49 

 
 

 61,235.17 
 

17,765.50 
61,235.17 
(57,458.54) 

21,542.13 

 
 
 
 

335,000.00 
- 
- 

335,000.00 

 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับ 
จ านวน 134.36 ล้านบาท และมี
ดอกเบี ย้ ค้างรับ จ านวน  1.17 
ล้านบาท 

 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มียอดค า้
ประกนัการกู้ยืมแก่กลุ่มบริษัทยก
มาต้นงวด จ านวน 28.00 ล้าน
บาท ในระหว่างงวดมีการค า้
ประกันเพิ่มขึน้ จ านวน 150.00 
ล้านบาท และมีการค า้ประกัน
ลดลง ระหว่ า ง ง วด  จ า นวน 
178.00 ล้านบาท  
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 303 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

• ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีอาวลัโดย
ธนาคารในนามของกลุ่ม
บริษัทเพื่อค า้ประกนัจา่ยช าระ
ซือ้ที่ดิน 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
 
 

98,560.00 
(98,560.00) 

0.00 
 

 
 
 
 

- 
98,560.00 

- 
98,560.00 

 

 
 
 
 

- 
- 
- 

0.00 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯไม่มียอดค า้
ประกันตั๋วสัญญาใช้เงินที่อาวัล
โดยธนาคารในนามของกลุ่ม
บริษัทเพื่อค า้ประกนัจ่ายช าระซือ้
ที่ดิน  

 
 
 

6. บริษัท 
ออริจิน้ 
แกรนด์ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี ้ จ า กั ด 
(มหาชน) ถือหุ้ นบริษัท  
ออ ริจิ น้  แกรนด์  จ ากัด 
ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 

- 

 
 

 
 

4,600.00 

 
 
 
 

22,737.95 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้
จากการบริหารงานและค่ า
นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ 
ลดลงจากปี 2563 จ านวน 4.60 
ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 304 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายจมุพล ประวิทย์ธนา 

ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 305 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  3.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 
3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้ค้าง

รับ 
• ดอกเบีย้รับ 
• ดอกเบีย้ค้างรับ 
-  ยอดคงเหลือต้นงวด 
-  ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
-  รับช าระในระหว่างปี 
 -  ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 

136,722.87 
(136,772.87) 

    0.00 

 
 
 
 

483.62 
 

- 
483.62 

(483.62) 
0.00 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ ไม่มีเงินให้
กู้ยืมเงินระยะสัน้แก่บริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปี สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้ รับ 
และไม่มีดอกเบีย้ค้างรับ  

 
 
 
 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ ถือ
หุ้ นกลุ่มบริษัทไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ถือเป็นรายการท่ี 
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 306 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.3 การค า้ประกนัการกู้ยมื 
• บริษัทฯ ค า้ประกนัให้กลุ่ม
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 

 
- 
- 
- 
- 

 

 
 

 
891,040.00 

- 
(891,040.00) 

0.00 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้ค า้ประกัน
การกู้ยืมให้กลุ่มบริษัท 

 
 
 
 
 

4.รายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน 
4.1 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 
 

 
 
 

725,136.82 
   220,231.03   

( 288,578.18 ) 
656,789.67   

 
 
 

 
 
 

371,000.00 
  522,136.82 
(168,000.00) 

725,136.82   

 

 
 
 

- 
  371,000.00 

    - 
371,000.00   

 
 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้จากบริษัทย่อย จ านวน 
220.23 ล้านบาท ระหว่างปีมี
การช าระคืน จ านวน 288.58 
ล้านบาท และยอดคงเหลือปลาย
งวด จ านวน 656.79 ล้านบาท
ทัง้นีม้ีการคิดดอกเบีย้ในอัตรา
ร้อยละ 1.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 307 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

4.2 ดอกเบีย้จา่ยและดอกเบีย้
ค้างจ่าย 
• ดอกเบีย้จ่าย 
• ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้จา่ยระหว่างงวด 
- จ่ายช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

4.3 กลุ่มบริษัทค า้ประกนัให้
บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 
 

6,066.33  
 

602.60 
6,066.33 

(2,425.96) 
4,242.97 

 
 
 

240,000.00 
172,732.05 

(412,732.05) 
- 

 

 
 

4,99.54 
 

491.73 
4,999.54 

(4,888.67) 
602.60 

 
 
 

- 
240,000.00 

- 
240,000.00 

 

 
 

491.73 
 

- 
491.73 

- 
491.73 

 
 
 

- 
- 
- 

- 
 

เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงิน
กู้ยืมเฉล่ียของบริษัทย่อย 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯมีดอกเบีย้
จ่าย จ านวน 6.07 ล้านบาท และ
มีดอกเบีย้ค้างจ่าย จ านวน 4.24 
ล้านบาท 

 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการ
ค า้ประกนัให้กบับริษัทฯ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 308 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

7. บริษัท 
ออริจิน้ 
เกษตร 
โซไซตี ้
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
แ ค ป ปิ ต อ ล  1 จ า กั ด 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้นบริษัท 
ออริจิ น้  เกษตร โซไซตี  ้
จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 
- นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และ ค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,093.66 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯไม่มีรายได้
จากการบ ริหารงานและค่ า
นายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ 
 

 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 
10 ถือเ ป็นรายการที่ ไ ด้ รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 309 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ   
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21.00  

 
 

19.25 

 
 

- 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

 
 
 
 

 3.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงิน 
3.1 การค า้ประกนัการกู้ยมื 
• บริษัทฯค า้ประกนัให้กลุม่
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
 

 
 
 

 
 

595,600.00 
- 
 

 
 

 
 
 

595,600.00 
- 
 

 
 
 

 
 

- 
595,600.00 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯไม่มีการค า้
ประกนัให้กลุ่มบริษัท  

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 
10 ถือเป็นรายการที่ ได้ รับ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 310 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

(595,600.00) 
- 

 

- 
595,600.00 

 

- 
595,600.00 

 

ยกเว้นการปฏิบตัิตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

8. บริษัท 
ออริจิน้ 
วนั 
ระยอง 
จ ากดั 

 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้ นบริษัท วัน ระยอง 
จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายจมุพล ประวิทย์ธนา 
- นางจตพุร วิไลแก้ว 

 

  1. รายการความชว่ยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
 1.1 เงินให้กู้ยมืบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
1.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้ค้างรับ 
• ดอกเบีย้รับ 
• ดอกเบีย้ค้างรับ 
-  ยอดคงเหลือต้นงวด 
-  ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
-  รับช าระในระหว่างปี 
 -  ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 

-   
- 
- 
- 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
-  

 
 
 

29,740.67   
- 

(29,740.67) 
0.00 

 
 

295.78 
 

1,433.62 
295.78 

(1,729.40) 
0.00 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่ได้ให้เงิน
กู้ยืมเงินระยะสัน้แก่บริษัทย่อย  
 
 
 
 

 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้
รับ และดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์ รายการระหว่างกัน
ของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคลเก่ียว
โยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ถือ
เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่
เก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 311 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีมีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เชา่ส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อตัราค่าเชา่ตาม
สญัญาเทียบเคียงได้กบั
ตลาด ซึง่ขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนมุตัขิองฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 312 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

9. บริษัท 
พาร์ค 
ลกัชวัร่ี 
จ ากดั 

    

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี ้ จ า กั ด 
(มหาชน) ถือหุ้ นบริษัท 
พาร์ค ลักชัวร่ี จ ากัด ร้อย
ละ 100 

ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่
บริษัทเป็นกรรมการ 
   - นายชาติชาย พยหุนาวี
ชยั 
   - นายเมธา จนัทร์แจม่จรัส 
   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   -  นางอารดา จ รูญเอก 
    - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
   - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 

- คณุพส ุลิปตพลัลภ 
- นายตนยั ธนะชานนัท์ 
- นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 
 
 
 
 

 1.2 รายได้จากการบริหารงาน
และ ค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

 
 

7,000.00 

 
 
 

- 
6,900.00 
7,990.00 

14,890.00 

 
 
 

 
 

7,014.95 

 
 
 

- 
- 
- 

- 

 
 
 

 
 

2,260.00 
 
 
 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 ไม่มีกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่มบริษัท 
ได้ท าสัญญาซื อ้ขายและโอน
กรรมสิทธ์ิห้องชดุ  

 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน
เงินรวม 7.00 ล้านบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า และ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เ ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

- 

 
 

23.00 

 
 

82.80 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ ไม่มีมีรายได้
ค่าเช่าส านกังาน 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

  3. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 

3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 
 
 

5,475,937.96  
1,704,641.52 

- 
7,180,579.49 

 

 
 
 

5,193,374.58 
282,563.39 

- 
5,475,937.96 

 

 
 
 

2,496,830.11 
3,530,001.90 
(833,457.44) 

5,193,374.58 

 

• บริษัทฯได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะ
สัน้แก่บริษัทย่อย ในปี 2564 มี
ยอดเงินให้กู้ ยืมคงเหลือต้นงวด 
5,475.94 ล้านบาท และให้กู้ เพิ่ม
ระหว่างงวด จ านวน 1,704.64 
ล้านบาท โดยมียอดเงินให้กู้ยืม
คง เห ลือปลายงวด  จ านวน 
7,180.58 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ ถือ
หุ้ นกลุ่มบริษัทไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 314 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 
 

 
 
3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้ค้างรับ 
• ดอกเบีย้รับ 
• ดอกเบีย้ค้างรับ 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

3.3 กลุ่มบริษัทค า้ประกนัให้
บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
 

 
267,008.85 

 
19,998.43 

267,008.85 
(280,445.99) 

6,561.29 

 
 
 

592,000.00 
- 

(265,631.88) 
326,368.12 

 

 
 
 
 

 
225,114.37 

 
39,897.57 

225,114.37 
(245,013.51) 

19,998.43 

 
 
 

- 
592,000.00 

- 
592,000.00  

 
 
 

 
 

133,310.64 
 

38,955.09 
133,310.64 

(132,368.15) 
39,897.57 

 
 
 

- 
- 
- 

- 
 

มีการคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
4. 3  ต่ อ ปี  ซึ่ ง เ ป็ น อั ต ร า ที่
เทียบเคียงกับอัตราต้นทุนเงิน
กู้ยืมเฉล่ียของบริษัทฯ 

• สิน้สุด 31 ธ.ค. 2564 บริษัทฯมี
ดอกเบีย้รับ จ านวน 267.01 ล้าน
บาท และมี ดอกเบี ย้ ค้ า ง รับ 
จ านวน 6.56 ล้านบาท 

 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ .ค .  2564 กลุ่ มบ ริษัทไ ด้ค า้
ประกันให้บริษัทฯ วงเงิน 326.37 
ล้านบาท  

 
 

ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

10. บริษัท 
วนั           
ออริจิน้ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี ้ จ า กั ด 
(มหาชน) ถือหุ้นบริษัท วนั 
ออริจิน้ จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 

  - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
  - นายสมสกุล แสงสุวรรณ 
  - นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ 
  - นายชาญชัย พันธุ์ โสภา 
  - นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 
  - นายศภุชยั สขุะนินทร์ 
  - นายพลูทรัพย์
ประเสริฐศกัดิ ์
- นางสาววิจิตรา ศรีสพุรรณ 
- นางพฒันาพร ฉตัรจฑุา 
มาส 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และ ค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 

 
 
 
 

2,500.00 

 
 
 
 

2,500.12 

 
 
 
 

4,962.00 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน
เงินรวม 2.50 ล้านบาท  

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 
10 ถือเ ป็นรายการที่ ไ ด้ รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้คา่เชา่ส านกังาน 
 

 
 

593.47 

 
 

15.75 

 
 

240.00 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน 
รวม 0.59 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ข นาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

  3. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุ่มบริษัท 

3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 
 
 

940,808.39  
1,489,070.48 
(570,596.74) 
1,859,282.12 

 

 
 
 

500,505.27  
538,303.11 
(98,000.00) 
940,808.39  

 

 
 
 

233,500.00 
331,543.63 
(64,538.36) 

500,505.27  

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะ
สัน้แก่บริษัทย่อย ในปี 2564 มี
ยอดเงินให้กู้ ยืมต้นงวด 940.81 
ล้านบาท และบริษัทฯ ให้กู้ เพิ่ม
ระหว่างงวดจ านวน 1,489.07 
ล้านบาท และมียอดช าระคืน
ระหว่างงวด 570.60 ล้านบาท 
โดยมียอดเงินให้กู้ ยืมคงเหลือ

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 317 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 
 
 

 
 
 
 
3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้ค้าง

รับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
57,078.25  

 
2,901.51  

57,078.25 
  (27,514.19) 

32,465.57 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
24,379.39 

 
616.96 

24,379.39 
 (17,810.89) 

2,901.51 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

19,975.38 
 

1,353.98 
19,975.38 

(20,712.40) 
616.96 

 
 

 

ปลายงวดจ านวน 1,859.28 ล้าน
บาท  ทั ้ง นี ้บ ริ ษั ท ฯมี ก า รคิ ด
ดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 4.3  ต่อ
ปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับ
อัตราต้นทุนเงินกู้ ยืมเฉล่ียของ
บริษัทฯ 
 

• ส าหรับงวดปี สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2564 บ ริษั ทฯ  มี ดอก เบี ย้ รั บ 
จ านวน 57.08 ล้านบาท และมี
ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 32.47
ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 

ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.3 การค า้ประกนัการกู้ยมื 

• บริษัทฯค า้ประกันให้กลุ่ม
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 
 

 
618,500.00 

- 
- 

618,500.00 
 

 
 

 
598,500.00 

20,000 
- 

618,500.00 
 

 
 

 
683,624.00 

- 
(85,142.00) 

598,500.00 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิ น้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯได้ค า้ประกัน
การกู้ ยืมให้กลุ่มบริษัท วงเงิน 
618.50 ล้านบาท  

11.บริษัท 
ออริจิน้ 
คอลลาจ 
107 
จ ากดั 
 
 
 
 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใ ห ญ่  บ ริ ษั ท  อ อ ริ จิ ้น 
แคปปิตอล คอลลาจ 107 
จ ากัด (บริษัทย่อย)  ถือ
หุ้ น บ ริ ษั ท  อ อ ริ จิ ้น 
คอลลาจ 107 จ ากดั ร้อย
ละ 100 

• ผู้ บ ริหารระดับสูงของ
กลุ่มบริษัทเป็นกรรมการ 

    - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และ ค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 

 

 
 
 
 

1,809.08 

 
 
 
 

9,148.83 

 
 
 
 

9,051.92 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้
จากการบ ริหารงานและค่ า
นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นจ านวนเงินรวม 1.81 ล้าน
บาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 319 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 
 
 

    - นายจมุพล ประวิทย์ธนา 
   - นายเกรียงไกร กรีบงการ 
 

จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 320 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 3. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
3.1 เงินกู้ยืมบริษัทย่อย 
   - ยอดคงเหลือต้นงวด 
   - เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 
   - ลดลงระหว่างงวด 
   - ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 
 
3.2 ดอกเบีย้จ่ายและดอกเบีย้ค้าง
จ่าย 
• ดอกเบีย้จ่าย 
• ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
-  ยอดคงเหลือต้นงวด 
-  ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
-  รับช าระในระหว่างปี 
 -  ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

 
- 

45,958.72   
- 

45,958.72   

 
 
 
 
 

592.63 
 

- 
592.63 

(552.59) 
40.05 

 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

- 

 
 
 
 
 

 - 
 

- 
- 
- 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 ในระหว่างปี บริษัทฯ 
มีการกู้ ยืมเงินจากบริษัทย่อย 
จ านวน 45.96 ล้านบาท มีการ
คิดดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 4.3  
ต่อปี ซึง่เป็นอตัราที่เทียบเคียงกับ
อัตราต้นทุนเงินกู้ ยืมเฉล่ียของ
บริษัทฯ 

 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีดอกเบีย้
จ่ายเป็นจ านวนเงิน รวม 0.59 
ล้านบาท และดอกเบีย้ค้างจ่าย
เป็นจ านวนเงิน รวม 0.04 ล้าน
บาท 

 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้ นไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 321 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.3 การค า้ประกนัการกู้ยืม 
• กลุ่มบริษัทค า้ประกนัให้
บริษัทฯ 

   - ยอดคงเหลือต้นงวด 
   - เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 
   - ลดลงระหว่างงวด 
   - ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

 
- 

184,618.33  
- 

184,618.33 
 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 

- 
- 
- 

- 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้ค า้ประกัน
การกู้ ยืมให้กลุ่มบริษัท วงเงิน 
184.62 ล้านบาท  

 
 
 
 

12.บริษัท 
ออริจิน้ 
ไนท์บริดจ์ 
เทพารักษ์ 
จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้    
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน)       ถือหุ้น
บริษัท ออริจิน้         ไนท์
บริดจ์ เทพารักษ์ จ ากดั 
ร้อยละ 51.00 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 

    - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 เงินมดัจ าและเงินรับ  
ล่วงหน้าจากกรรมการ และ
ผู้บริหาร 
 - นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์
ประกอบ 
 - นายมานิต ทรัพย์เพิม่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

65.00  
5.00 

70.00 

 

 
 
 

 
 

 
-  
- 
- 

 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

- 
 

•  ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทได้รับเงิน
มัดจ าและเงินรับล่วงหน้าจาก
กรรมการ จ านวน 0.07  ล้าน
บาท 
 
 
 

 
 

• เป็นรายการธุรกจิปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 322 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

    - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
    - นายจมุพล ประวิทย์ธนา 
    - นายเคนทาโร่ โอคาโม
โตะ 
     - นายมิโนรุ โมโมตะ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้คา่
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงิน 
รวม 0.02 ล้านบาท 

 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กิจการร่วมค้า อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 323 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  3.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
3.1 เงินให้กู้ยืมกจิการร่วมค้า 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 
 
 

- 
135,363.98   

- 
135,363.98   

 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 

 
63,000.00 
51,281.34 

(114,281.34) 
0.00 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 ในระหว่างปี บริษัทฯ 
มีการกู้ ยืมเงินจากบริษัทย่อย 
จ านวน 135.36 ล้านบาท มีการ
คิดดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 5.0  
ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียง
กบัอตัราต้นทนุเงินกู้ยืมเฉล่ียของ
บริษัทฯ 

 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด า เนินงานแก่กลุ่มบริษัท 
ก่อนที่จะร่วมทุนกับบริษัท 
เอสคอน เจแปน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 
 

  3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

2,003.76  
 

- 
2,003.76 

(2,003.76) 
0.00  

 

 
 

- 
 

850.19 
- 

(850.19) 
0.00  

 

 
 

2,035.11 
 

365.56 
2,035.11 

(1,550.48) 
850.19 

 

• ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ 31 
ธ.ค. 2564 มีดอกเบีย้รับรวมป็น
จ านวนเงิน 2.00 ล้าบาท และไม่
มีดอกเบีย้ค้างรับ  

 
 
 

 
 
 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

13.บริษัท 
พาร์ค พิล
ลาร์ อาร์4 
จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่  คื อ  บ ริษั ท  พา ร์ค 
ลักชัวร่ี จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้นบริษัท พาร์ค พิลลาร์ 
อาร์4 จ ากดั ร้อยละ 51 

• ผู้ บริหารระดับสูงของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
    - นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ ์
    - นายปัญญาวฒัน์ จนัทร์
รุ่งแสง 
    - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายเจชลุ  คิม 
- นายยงัแท  ชอย 
 
 
 
 
 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1รายได้ค่าเชา่ส านกังาน 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน 
รวม 0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กิจการร่วมค้า อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 325 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุ่มบริษัท 

2.1 เงินให้กู้ยืมกจิการร่วมค้า 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
2.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 

       - ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

 
- 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

 
- 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 

75,189.75 
6,727.57 

(81,917.32) 
0.00 

 
 

 
1,952.17 

 
353.93 

1,952.17 
(2,306.10) 

0.00 

 
 

• ส าหรับงวดปีบญัชี 31 ธ.ค. 2564 
กลุ่มบริษัทไม่ได้ให้เงินกู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้แก่กิจการร่วมค้า  

 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 

2564 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้รับ 
และดอกเบีย้ค้างรับ  

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์ รายการระหว่างกัน
ของกิจการร่วมค้า ที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 
10 ถือเป็นรายการที่ ได้ รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการที่เก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 326 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

14.บริษัท 
คราวน์ 
เรสซิ
เดนซ์ 
จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ  บ ริษัท  พรีโม 
เซอร์วิส โซลูชั่น  จ ากัด 
(บริษัทย่อย)  ถือหุ้นบริษัท 
คราวน์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด 
ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายประสิทธ์ิ จรัสวิชา
กร 
- นางสาวนชุจรีย์ จติต์
อาจหาญ 
- นายอรุณ ศิริจานสุรณ์ 
-นายวิระชยั อปุชา 
- นางสาวจตพุร วิไลแก้ว 
 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

70.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

70.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

85.00 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
บริหารงานและค่านายหน้าขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวนเงิน
รวม 0.07 ล้านบาท  
 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ตามอตัราที่ระบไุว้ใน
สัญญา ราคาและเงื่อนไขที่
กลุ่มบริษัท สามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 327 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
2.1 รายได้จากค่าเชา่ส านกังาน 

 
 

138.60 

 
 

141.28 

 
 

120.90 

• ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ มีรายได้จากค่า
เช่าส านักงานเป็น จ านวนเงิน
รวม 0.14 ล้านบาท  

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
เทียบเคียงได้กับตลาด ซึ่ง
ขนาดรายการ เ ข้า เกณฑ์
ร า ยก า ร ขนาด เ ล็ ก  เ ป็ น
อ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 328 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

15.บริษัท 
ดิจิตอล 
บตัเลอร์ 
จ ากดั 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท พรอม
มิเนนท์ แคปปิตอล จ ากดั 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้นบริษัท 
ดิจิตอล บัตเลอร์ จ ากัด 
ร้อยละ 57 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 
- นายสหัส ตรีทิพยบุตร 
-  นายเกรียงไกร กรีบง
การ 
- นายวาทยทุธ์ ทองพรหม 
- นายประพจน์ จิตต์ตรง 
- นายวิทยา ธัญญศรีสงัข์ 
- น า ย ว ร ก ร  วี ร า พั ช ร์ 
- นายศรกวี ปรูณโชติ 
- นายรัฐพล เตชะเลิศสิริ
มงคล 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

75.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสงัหาริมทรัพย์เป็น  
 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ตามอตัราที่ระบไุว้ใน
สัญญา ราคาและเงื่อนไขที่
กลุ่มบริษัท สามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 329 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายรณชาติ มหัทธนะ                   
พฤทธ์ิ 

  2.รายการสนบัสนนุรธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้จากค่าเชา่ส านกังาน 
 

 
 

21.00  

 
 

15.75 
 
 

 
 

120.90 

• ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ มีรายได้จากค่า
เช่าส านักงานเป็น จ านวนเงิน
รวม 0.02 ล้านบาท  

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่ มบ ริษั ท  อัต ราค่ า เ ช่ า
เทียบเคียงได้กับตลาด ซึ่ง
ขนาดรายการ เ ข้า เกณฑ์
ร า ยก า ร ขนาด เ ล็ ก  เ ป็ น
อ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการ 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

16. บริษัท 
พรีโม 
แมเนจ
เม้นท์ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ  บ ริษัท  พรีโม 
เซอร์วิส โซลูชั่น  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้นบริษัท 
พรีโม แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัทเป็นกรรมการ 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นางสาวจตพุร วิไลแก้ว 
- นายประสิทธ์ิ จรัสวิชา
กร 
-  นางสาวนุชจรีย์ จิตต์
ส าราญ 
- นายอรุณ ศิริจานสุรณ์ 
- นายวีระชยั อปุชา 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

70.00 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

70.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

194.00 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสงัหาริมทรัพย์เป็น จ านวน
เงินรวม 0.07 ล้านบาท  

 
 
 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 ร า ย ไ ด้ จ า ก ค่ า เ ช่ า
ส านกังาน 

 

 
 

660.80 

 
 

556.15 

 
 

422.40 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
ค่าเช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.7 ล้านบาท  

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่ บ ริษั ท ฯ  อัต ร าค่ า เ ช่ า
เทียบเคียงได้กับตลาด ซึ่ง
ขนาดรายการ เ ข้า เกณฑ์
ร า ยก า ร ขนาด เ ล็ ก  เ ป็ น
อ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการ 
 

17.บริษัท 
พรีโม 
เซอร์วิส 
โซลชูัน่ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิ น้ 
พ ร็ อพ เพอ ร์ ตี ้  จ า กั ด
(มหาชน) ถือหุ้นบริษัท พรี
โม เซอร์วิส โซลูชั่น จ ากัด 
ร้อยละ 100 

• กรรมการร่วมกันกับกลุ่ม
บริษัท 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 

 
 
 
 

600.00 

 
 
 
 

601.52 

 
 
 
 

44.00 
 

 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน
เงินรวม 0.60 ล้านบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลกัษณะ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 332 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 - นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 
- นางสพุฒันา หงิมห่วง 
- นายมาโรจน์ วนานนัท์ 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายเธียรรุจ ธรณวิกรัย 
- นางสาวรวีกร บญุพรม 
- นางสาวจตพุร วิไลแก้ว 

    
 
 
 

 

 

 

 ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

  2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

 2.1 รายได้จากค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

1,293.60 

 
 

785.40 

 
 

422.40 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
ค่าเช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 1.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
ปี 2563 จ านวน 0.50 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
เทียบเคียงได้กับตลาด ซึ่ง
ขนาดรายการ เ ข้า เกณฑ์
ร า ยก า ร ขนาด เ ล็ ก  เ ป็ น
อ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการ 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  3. รายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท 
3.1 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 
 - ยอดคงเหลือต้นงวด 
 - กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
 - ช าระคืนระหว่างงวด 
 - ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
3.2 ดอกเบีย้จา่ยและดอกเบีย้
ค้างจ่าย 

• ดอกเบีย้จ่าย 

• ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้จา่ยระหว่างงวด 
- จ่ายช าระในระหวา่งปี 

   - ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 

- 
- 

    - 
-   

 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

    - 
-   

 

 
 
 

- 
- 

    - 
-   

 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

    - 
-   

 

 
 
 

- 
  20,000.00 

    (20,000.00) 
0.00   

 
 

 
 

 
62.90 

 
- 

62.90 
(62.90) 
0.00 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่ได้กู้ยืมเงิน
ระยะสัน้จากบริษัทย่อย  

 
 
 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้
จ่าย และไม่มีดอกเบีย้ค้างจ่าย) 

 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร รั บ ค ว า ม
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้
ในการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ ถือ
หุ้ นกลุ่มบริษัทไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

18.บริษัท 
พาร์ค ออ
ริจิน้ 
พญาไท 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
ลักชัว ร่ี  จ ากัด  (บ ริษัท
ย่อย) ถือหุ้นบริษัท พาร์ค 
ออริจิ น้  พญาไท จ ากัด 
ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นายจมุพล ประวิทย์ธนา 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

2. รายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท 
2.1 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 
 - ยอดคงเหลือต้นงวด 
 - กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
 - ช าระคืนระหว่างงวด 
 - ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
2.2 ดอกเบีย้จา่ยและดอกเบีย้
ค้างจ่าย 

• ดอกเบีย้จ่าย 

• ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้จา่ยระหว่างงวด 
- จ่ายช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 
 
 

- 
65,000.00 

 (65,000.00) 
0.00   

 
 
 

182.33 
 

- 
182.33 

(182.33) 
0.00   

 
 

 
 
 

- 
- 

    - 
-   
   
 
 

- 
 

- 
- 

    - 
-   

 

 
 

 
- 
- 

    - 
-   

 
 
 

- 
 

- 
- 

    - 
-   

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้จากบริษัทย่อย  จ านวน 
65.00 ล้านบาท และในระหว่าง
ปีมีการช าระคืนเงินกู้  จ านวน 
65.00 ล้านบาท 

 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีดอกเบีย้
จ่ายให้บริษัทย่อย จ านวน 0.18 
ล้านบาท และในระหว่างปีมีการ
ช าระดอกเบีย้จ่าย จ านวน 0.18 
ล้านบาท จึงท าให้ยอดคงเหลือ
ปลายงวดไม่มีดอกเบีย้ค้างจ่าย 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

19.บริษัท 
พาร์ค ออ
ริจิน้ 
พระราม 
4 จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
ลักชัว ร่ี  จ ากัด  (บ ริษัท
ย่อย) ถือหุ้นบริษัท พาร์ค 
ออริจิน้ พระราม 4 จ ากัด 
ร้อยละ 51 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายทาเคชิ มตัซโึอะ 
- นายนาโอมิ เอ็นโดะ 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
1.1 เงินมดัจ าและเงินรับ
ล่วงหน้าจากกรรมการ และ
ผู้บริหาร 

- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

632.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

453.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทได้รับเงิน
มัดจ าและเงินรับล่วงหน้าจาก
กรรมการ จ านวน 0.63 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กิจการร่วมค้า ตามอัตราที่
ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 337 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2.รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 
 
 

3. รายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 
3.1 การค า้ประกนัการกู้ยมื 
• กลุ่มบริษัทค า้ประกนัให้บริษัท
ฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 
 

21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 

19.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

740,000.00 
- 

(740,000.00) 
0.00 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทไม่ได้ค า้
ประกนัการกู้ยืมให้กบับริษัทฯ 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 338 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

20.บริษัท 
แพสชัน่ 
เรียลเตอร์ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ  บ ริษัท  พรีโม 
เซอร์วิส โซลูชั่น  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) โดยถือหุ้ น
บริษัท แพสชัน่ เรียลเตอร์ 
จ ากดั  ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายประสิทธ์ิ จรัสวิชา
กร 
- นางสาวนุชจรีย์  จิตต์
อาจหาญ 
- นายอรุณ ศิริจานสุรณ์ 
- นายวีระชยั อปุชา 
- นางสาวจตพุร วิไลแก้ว 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 

 
 

20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

113.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน
เงินรวม 0.02 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทตามอตัราที่ระบุไว้
ในสัญญา ราคาและเงื่อนไข
ที่กลุ่มบริษัทสามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 339 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
                    

266.70  
 

 
 

194.66 

 
 

120.90 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
ค่าเช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.27 ล้านบาท  

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่ มบ ริษั ท  อัต ราค่ า เ ช่ า
เทียบเคียงได้กับตลาด ซึ่ง
ขนาดรายการ เ ข้า เกณฑ์
ร า ยก า ร ขนาด เ ล็ ก  เ ป็ น
อ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการ 
 

21. บริษัท 
พาร์ค ออ
ริจิน้ ท ี2 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
ลักชัว ร่ี  จ ากัด  (บ ริษัท
ย่อย) โดยถือหุ้ นบริษัท 
พาร์ค ออริจิน้ ที 2 จ ากัด 
ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
 1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

1,718.10 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้
จากการบ ริหารงานและค่ า
นายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทตามอตัราที่ระบุไว้
ในสัญญา ราคาและเงื่อนไข
ที่กลุ่มบริษัท สามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 340 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นายจมุพล ประวิทย์ธนา 

 
 

เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 341 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

22.บริษัท 
อโูน่
เซอร์วิส 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ  บ ริษัท  พรีโม 
เซอร์วิส โซลูชั่น  จ ากัด 
(บริษัทย่อย)ถือหุ้นบริษัท 
อูโน่ เซอร์วิส จ ากัด ( ร้อย
ละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายประสิทธ์ิ จรัสวิชา
กร 
- นางสาวนุชจรีย์  จิตต์
อาจหาญ 
- นายอรุณ ศิริจานสุรณ์ 
- นายวีระชยั อปุชา 
- นางสาวจตพุร วิไลแก้ว 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

170.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

170.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

188.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน
เงินรวม 0.17 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทตามอตัราที่ระบุไว้
ในสัญญา ราคาและเงื่อนไข
ที่กลุ่มบริษัท สามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 342 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2.รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้คา่เชา่ส านกังาน 
 

 
 

231.00 

 
 

342.65 
 

 
 

 
 

422.40 

 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
ค่าเช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.23 ล้านบาท  

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นการให้เช่าส านกังานเดิม
ที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่กลุ่ม
บ ริษั ท  อัต ราค่ า เ ช่ าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขน าด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

23.บริษัท 
วายด์ อิน
ทีเรีย 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ  บ ริษัท  พรีโม 
เซอร์วิส โซลูชั่น  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้นบริษัท 
วายด์ อินทีเรีย จ ากดั ร้อย
ละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 

 
 

50.00 

 
 

50.00 

 
 

113.00 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน
เงินรวม 0.05 ล้านบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทตามอตัราที่ระบุไว้
ในสัญญา ราคาและเงื่อนไข
ที่กลุ่มบริษัท สามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 343 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายประสิทธ์ิ จรัสวิชา
กร 
-  นางสาวนุชจรีย์ จิตต์
อาจหาญ 
- นายอรุณ ศิริจานสุรณ์ 
- นายวีระชยั อปุชา 
- นางสาวจตพุร วิไลแก้ว 

เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

  2.รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
2.1 รายได้คา่เชา่ส านกังาน 
 
 

 
 

115.50 

 
 

131.66 

 
 

120.90 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯมีรายได้จาก
ค่าเช่าอาคาร เป็นจ านวนเงินรวม 
0.12 ล้านบาท  

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นการให้เช่าส านักงานเดิม
ที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่กลุ่ม
บ ริษั ท  อัต ราค่ า เ ช่ าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 344 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

24. บริษัท 
ออริจิน้ 
รามค าแห
ง อินเตอร์
เชนจ์ 
จ ากดั 

• บริษัทร่วมค้า โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิ เ นี ยม  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) โดยถือหุ้ น
บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง 
อินเตอร์เชนจ์ จ ากัด ร้อย
ละ 51 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
-  นายอภิสิท ธ์ิ  สุนทรชู
เกียรติ 
- น า ง ส า ว วิ จิ ต ร า  ศ รี
สพุรรณ 
- นายทาเคชิ มตัซโึอะ 
- นายนาโอมิ เอ็นโดะ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1,220.46 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้
จากการบ ริหารงานและค่ า
นายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กิจการร่วมค้า ตามอัตราที่
ระบุไว้ในสัญญา ราคาและ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้ กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 345 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

•  ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯมีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

  3. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 
 
 

- 
- 
- 

0.00 

 

 
 
 

86,203.67 
12,000.00 

(98,203.67) 
0.00  

 

 
 
 

1,000.00 
98,203.67 

(13,000.00) 
86,203.67  

 

• บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมเงินระยะสัน้
แก่กิจการร่วมค้า ส าหรับงวดปี
บญัชี สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2564  

 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ ถือ
หุ้ นกลุ่มบริษัทไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 346 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

3.3 การค า้ประกนัการกู้ยืม 

• บริษัทฯค า้ประกันให้กลุ่ม
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

 
 

- 
 

- 
- 

 - 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 

1,031.31 
 

- 
1,031.31 

 (1,031.31) 
0.00 

 
 
 
 

150,000.00 
- 

 (150,000.00) 
0.00 

 

 
 

1,041.07 
 

38.88 
1,041.07 

(1,079.95) 
0.00 

 
 
 
 

- 
150,000.00 

- 
150,000.00 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้
รับ และไม่มีดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ .ค .  2564 บริษัทฯ  ไม่ ไ ด้ค า้
ประกนัการกู้ยืมให้กิจการร่วมค้า  

ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 347 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

25. บริษัท 
ดิสทริคท์ 
แกรนด์ 
เรียล
เอสเตท 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท บริทาเนยี 
จ ากดั(มหาชน)(บริษัย่อย)            
ถือหุ้นบริษัท ดิสทริคท์ แก
รนด์ เรียลเอสเตท จ ากดั 
ร้อยละ 100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
-  นางศุภลักษณ์ จันทร์
พิทกัษ์ 
- นายนาวิน เล็กนาวา 
- นายจิโรจ สทุธิอาภา 
- นายจกัรินทร์ ศรีสขุ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้
จากการบ ริหารงานและค่ า
นายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์  

 
 
 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทตามอตัราที่ระบไุว้
ในสัญญา ราคาและเงื่อนไข
ที่กลุ่มบริษัท สามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 348 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯมีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อตัราค่าเช่าตาม 
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 349 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุ่มบริษัท 
3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
3.2 ดอกเบีย้ รับและดอกเบี ย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
- 

2,000.00 
(2,000.00) 

0.00 

 
 
 

 
14.62 

 
- 

14.62 
(14.62) 
0.00 

 

• ส าหรับงวดปีสิ น้สุด  31 ธ .ค . 
2564 บริษัทฯ ไม่ได้ให้เงินกู้ ยืม
เ งิ น ร ะ ย ะสั น้ แ ก่ บ ริ ษั ท ย่ อย  
 

 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้
รับ และไม่มีดอกเบีย้ค้างรับ 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 
10 ถือเป็นรายการที่ ไ ด้ รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 350 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

26. บริษัท 
ออริจิน้ วนั 
ทองหล่อ 
จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท วนั ออ
ริจิน้  จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้นบริษัท  ออริจิน้ วัน 
ทองหล่อ จ ากัด ร้อยละ 
51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
   - นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายทาเคชิ มตัซโึอะ 

    - นายนาโอมิ เอ็นโดะ 

1.รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 

 
 

21.00 
 
 

 
 

19.25 
 
 

 
 

888.00 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
ค่าเช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.02 ล้านบาท  

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นการให้เช่าส านกังานเดิมที่
บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่กิจการ
ร่ วม ค้ าอั ตราค่ า เช่ าตาม
สญัญาเทียบเคียงได้กับตลาด 
ซึ่งขนาดรายการเข้าเกณฑ์
รายการขนาดเล็กเป็นอ านาจ
อนมุตัิของฝ่ายจดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 351 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

27. บริษัท 
ออริจิน้ 
สเฟียร์ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
ลักชัว ร่ี  จ ากัด  (บ ริษัท
ย่อย)  ถือหุ้ นบริษัท ออ
ริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั ร้อยละ 
100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

   - นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 
   - นายปัญญาวัฒน์ จันทร์
รุ่งแสง 
-  นายกิตติชัย อัศวเกศ
มรกต 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 

5,235.96 

 
 
 
 

19,347.48 

 
 
 
 

12,411.27 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน
เงินรวม 5.24 ล้านบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัทอัตราค่าเช่าตาม



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 352 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

28. บริษัท 
ออริจิน้ 
เวอร์ตเิคิล 
จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
ลักชัว ร่ี  จ ากัด  (บ ริษัท
ย่อย)  ถือหุ้ นบริษัท  ออ
ริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ากดั ร้อย
ละ 51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 

   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายทาเคชิ มตัซโึอะ 
- นายนาโอมิ เอ็นโดะ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 
 

 
 

19,910.91 

 
 
 
 

21,039.73 

 
 
 
 

47,036.32 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯมีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน
เงินรวม 19.91 ล้านบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ 
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 353 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 354 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

29. บริษัท 
ออริจิน้ 
รามค าแห
ง จ ากดั 

•  บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี ้ จ า กั ด 
(มหาชน) ถือหุ้ นบริษัท  
ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั 
ร้อยละ 100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

   - นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์   
- นายปัญญาวฒัน์ จนัทร์
รุ่งแสง 

   - นายภราดร ธนไพศาล
กิจ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
  - นายสคุม อุ่ยวิรัตน์ 

 
 
 
 
1.2 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 

3,890.00 
3,890.00 

 
 
 
 
 

22,433.50 
 

 

 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

13,688.23 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ . ค .  2564 ก ร ร ม ก า ร และ
ผู้ บ ริหา รระดับสู งของกลุ่ ม
บริษัท ไม่ได้ท าสัญญาซือ้ขาย
และโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ  

 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้
จากการบ ริหารงานและค่า
นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 355 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

  3.รายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 
3.1 เงินกู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
 
 

 
 
 
- 

325,424.92 
- 

325,424.92 

 
 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 

- 

 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงิน
จากบริษัทย่อย จ านวน 325.42 
ล้านบาท ทัง้นีม้ีการคิดดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 4.3 

 
 
 
 
 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้ นไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 356 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.1 ดอกเบีย้จา่ยและดอกเบีย้
ค้างจ่าย 
• ดอกเบีย้จ่าย 
• ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้จา่ยระหว่างงวด 
- จ่ายช าระในระหวา่งปี 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

6,796.52 
 

- 
6,796.52 

 (6,489.82) 
306.70 

 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
-  

 

 
 

- 
 

- 
- 
- 

-  
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯมีดอกเบีย้
จ่าย จ านวน 6.80 ล้านบาท 
และมีดอกเบีย้ค้างจ่าย จ านวน 
0.31 ล้านบาท 
 

30. บริษัท 
ออริจิน้ 
ไพร์ม 2 
จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
ลักชัว ร่ี  จ ากัด  (บ ริษัท
ย่อย) ถือหุ้ น  บริษัท ออ
ริจิน้ ไพร์ม 2 จ ากัด ร้อย
ละ 51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 

 
 
 
 

5,573.51 

 
 
 
 

26,514.90 

 
 
 
 

16,030.88 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวนเงิน
รวม 5.57 ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกจิปกติของ
กลุ่มบริษัทตามอตัราที่ระบุ
ไว้ในสญัญา ราคาและ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท 
สามารถแสดงเทียบเคียงได้
กบัผู้ประกอบธุรกิจใน
ลกัษณะท านองเดียวกนัซึง่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 357 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายทาเคชิ มตัซโึอะ 

    - นายนาโอมิ เอ็นโดะ 
 

ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
 
 

 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านักงานเป็นจ านวนเงิน
รวม 0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท  
เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 358 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

31. บริษัท 
ออริจิน้ 
พาร์ค ท ี1 
จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค  
ลักชัว ร่ี  จ ากัด  (บ ริษัท
ย่อย)  ถือหุ้ นบริษัท ออ
ริจิน้ พาร์ค ที 1 จ ากดั ร้อย
ละ 51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 
   - นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
   - นายทาเคชิ มตัซโึอะ 
   - นายนาโอมิ เอ็นโดะ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้า 

- คณุลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี 
- คณุปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- คณุสมสกลุ แสงสวุรรณ 

 
 
 
1.2 รายได้จากการบริหารงาน 
     และค่านายหน้าขาย 
     อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 

5,630   
- 

631 
6,261.00   

 
 

 
 

- 

 
 
 

3,950.00 
390.00 
616.00 

4,956.00 

 
 
 

 
- 

 
 
 

2,480.00 
250.00 
556.00 

3,286.00 

 
 
 

 
24,744.38 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กิจการร่วมค้าได้รับ
เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้า
จากกรรมการ คิดเป็นจ านวนเงนิ
รวม 6.26 ล้านบาท 

 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯไม่มีรายได้
จากการบริหารงานและค่า
นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ 
(ในปี  2562 บริษัทฯมีรายได้
จากการบริหารงานและค่า
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็น
จ านวนเงินรวม  24.74 ล้าน
บาท) 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า และ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทสามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เ ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนมุตัิ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 359 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 360 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

32. บริษัท 
พาร์ค ออ
ริจิน้ ราช
เทวี จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
ลกัชวัร่ี จ ากดั (บริษัท
ย่อย)  
ถือหุ้นบริษัท พาร์ค ออ
ริจิน้ ราชเทวี จ ากดั ร้อย
ละ 51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
- นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 

   - นายทาเคชิ มตัซโึอะ 
   - นายนาโอมิ เอ็นโดะ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน 
     และค่านายหน้าขาย 
     อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

24,399.25 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯไม่มีรายได้
จากการบ ริหารงานและค่ า
นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ 
(ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวนเงิน
รวม 24.40 ล้านบาท) 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
ของกลุ่มบริษัท ตามอัตราที่
ระบุ ไว้ในสัญญา ราคาและ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทสามารถ
แสดง เที ยบ เคี ยง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
 
 

 
 
 
 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 361 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

33. บริษัท 
ออริจิน้ วนั 
พร้อมพงษ์ 
จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท วนั ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้ น บริษัท บริษัท ออ
ริจิน้ วนั พร้อมพงษ์ จ ากดั 
ร้อยละ 51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 

1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 

340.30 

 
 
 
 

10.40 

 
 
 
 

- 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯมีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์จ านวน 0.34 
ล้านบาท (ในปี 2563 บริษัทฯ มี
รายได้จากการบริหารงานและค่า
นายหน้าอสังหา ริมทรัพย์เ ป็น
จ านวนเงินรวม 0.01 ล้านบาท) 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทตามอตัราที่ระบุไว้
ในสัญญา ราคาและเงื่อนไข
ที่กลุ่มบริษัท สามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 362 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 

   - นายทาเคชิ มตัซโึอะ 
   - นายนาโอมิ เอ็นโดะ 

เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 
เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 363 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

2.2 การค า้ประกนัการกู้ยมื 

• บ ริ ษั ท ฯ ค ้า ป ร ะ กั น ใ ห้
กิจการร่วมค้า 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 
 
 

357,000.00 
- 

 - 
357,000.00 

 

 
 
 

- 
357,000.00 

 - 
357,000.00 

 

 
 
 
 

- 
 - 
- 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มียอดค า้
ประกันการกู้ยืมให้กิจการร่วมค้า 
จ านวน 357 ล้านบาท  

 
 

34. บริษัท 
ออริจิน้ วนั 
สขุมุวิท 24 
จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท วนั ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ วัน 
สุขุมวิท 24 จ ากัด ร้อยละ 
51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

   - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
   - นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท  

1.1รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 
 
 
 

465.53 

 
 
 
 

48.68 

 
 
 
 

- 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
อสังหาริมทรัพย์จ านวน 0.47 
ล้านบาท (ในปี 2563 บริษัทฯ มี
รายได้จากการบริหารงานและ
ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็น
จ านวนเงินรวม 0.04 ล้านบาท) 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทตามอตัราที่ระบุไว้
ในสัญญา ราคาและเงื่อนไข
ที่กลุ่มบริษัทสามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 364 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
   - นายทาเคชิ มตัซโึอะ 
   - นายนาโอมิ เอ็นโดะ 

หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 
 
2.2 การค า้ประกนัการกู้ยมื 

• บริษัทฯค า้ประกันให้กลุ่ม
กิจการร่วมค้า 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

21.00 
 
 
 
 
 
 
 

306,000.00 
- 

 - 
306,000.00 

 

 
 

19.25 
 
 
 
 
 
 
 

- 
306,000.00 

 - 
306,000.00 

 

 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 

- 
- 

 - 
- 

 

•  ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มียอดค า้
ประกันการกู้ยืมให้กิจการร่วมค้า 
จ านวน 306.00 ล้านบาท  

 
 
 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 365 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

35.บริษัท 
เบลกรา
เวีย บาง
นา จ ากดั 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท บริทาเนยี 
จ ากัด(มหาชน)(บริษัท
ย่อย) ถือหุ้น บริษัท เบลก
ราเวีย บางนา จ ากัด ร้อย
ละ 100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
-  นางศุภลักษณ์ จันทร์
พิทกัษ์ 
- นายสุรินทร์ สหชาติโภ
คานนัท์ 
- นายปรมะ เหมะธุลิน 
- นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์
ประกอบ 
 
 
 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

21.00 

 
 

- 

 
 

- 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 366 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
2.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
2.2 ดอกเบีย้ รับและดอกเบี ย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

 
- 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
- 

48,427.82 
(48,427.82) 

- 

 
 
 
 

541.81 
 

- 
541.81 

(541.81) 
0.00 

 

• ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ ไม่ได้ให้เงินกู้ ยืม
เงินระยะสัน้แก่กลุ่ม และไม่มี
ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้
รับ และดอกเบีย้ค้างรับ 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์ รายการระหว่างกัน
ของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคลเก่ียว
โยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ถือ
เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่
เก่ียวโยงกนั 
 
 
 
 
 
 

 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 367 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

36. 
บริษัท พร
อม
มิเนนท์ 
แคปปิตอ
ล จ ากดั                

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พ ร็ อพ เพอ ร์ ตี  ้  จ า กั ด 
(มหาชน) ถือหุ้ น บริษัท 
พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล 
จ ากดั ร้อยละ 100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายจันทร์ เพ็ญ หล่อ
มงคล 
 
 
 
 
 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 368 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
2.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

84,929.66 
60,430.20     

( 27,431.48 ) 
117,928.38    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

32,596.79 
52,332.87 

- 
84,929.66  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- 
32,596.79 

- 
32,596.79  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะ
สัน้แก่บริษัทย่อย ในปี 2564 มี
ยอดเงินให้กู้ ยืมคงเหลือต้นงวด
เป็นจ านวน 84.93 ล้านบาท ได้
ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวด
จ านวน 60.43 ล้านบาท และได้
มี ก า รช า ร ะคื น ร ะหว่ า ง งวด
จ านวน 27.43 ล้านบาท จึงท าให้ 
ณ วันสิ น้งวดมียอดคงเหลือ 
จ านวน 117.93 ล้านบาท ทัง้นี ้
บ ริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 4.3 ต่อปี ซึ่งเป็น
อตัราที่เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุ
เงินกู้ยืมเฉล่ียของบริษัทฯ 

 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ ถือ
หุ้ นบริษัทย่อยไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 369 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
- รับช าระในระหว่างปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
3.3 การค า้ประกนัการกู้ยืม 

• บริษัทฯค า้ประกนัให้กลุม่
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

4,437.38 
 

307.69 
4,437.38 

(3,793.73) 
951.34  

 
 
 
 
 

78,000.00 
- 

(78,000.00) 
             0.00  

 

 
 

2,942.63 
 

327.55 
2,942.63 

 (2,962.49) 
307.69  

 
 
 
 
 

- 
78,000.00 

- 
   78,000.00  

 

 
 

650.24 
 

- 
650.24 

(322.69) 
327.55  

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

-  

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับ 
จ านวน  4.44 ล้านบาท และมี
ดอกเบีย้ค้างรับ 0.95 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทได้ช าระคืนเงิน
ค า้ประกันการกู้ยืม ระหว่างงวด
จ านวน 78 ล้านบาท และไม่มี
ยอดเงินค า้ประกนัคงค้าง  
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 370 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

• กลุ่มบริษัทค า้ประกนัให้
บริษัทฯ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 
 

- 
- 
- 
-  

 

 
 

45,500.00 
- 

(45,500.00) 
0.00  

 

 
 

- 
45,500.00 

- 
45,500.00 45, 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทไม่มียอด
ค า้ประกนัการกู้ยืมคงค้าง  

 
 
 
 
 
 

37. 
บริษัท ออ
ริจิน้ ราม
อินทรา 
จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้ นใหญ่ คือ บริษัท ออ
ริจิน้ คอนโดมิเนียม  จ ากดั 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้นบริษัท 
บริษัท ออริจิน้ รามอินทรา 
จ ากดั ร้อยละ 51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้า 

- คณุศิริลกัษณ์ แสงสวุรรณ 
 
 
 
 
 

 
 
 

169.00   
169.00   

 
 
 
 

 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กิจการร่วมค้าได้รับ
เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้า
จากกรรมการ คิดเป็นจ านวนเงนิ
รวม 0.17 ล้านบาท 

 
 
 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 371 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายเกรียงไกร กรีบบง
การ 
- นายอภิ สิท ธ์ิ  สุนทรชู
เกียรติ 
-น า ง ส า ว วิ จิ ต ร า  ศ รี
สพุรรณ 
- นายทาเคชิ มตัซโึอะ 
- นายนาโอมิ เอ็นโดะ 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบรัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กิจการร่วมค้า อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 372 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

  3.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุ่มบริษัท 
3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

•  ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
    - ยอดคงเหลือต้นงวด 
    - ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 

 
 
 

- 
- 
- 

0.00  

 
 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

- 
14,200.00 

(14,200.00) 
0.00  

 
 

 
 

 
77.72 

 
- 

77.72 

 
 
 

- 
367,554.08 

(367,554.08) 
0.00  

 
 
 
 

 
2,615.30 

 
- 

2,615.30 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ ไม่ได้ให้เงิน
กู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่กิจการร่วม
ค้า  

 
 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้
รับ และไม่มีดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ ถือ
หุ้ นกลุ่มบริษัทไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 373 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

    - รับช าระในระหวา่งปี 
    - ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
3.3 การค า้ประกนัการกู้ยืม 

• บริษัทฯ ค า้ประกนัให้กลุ่ม
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
-  ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

- 
-  

 
 

 
 

- 
- 
- 

0.00  
 

 (77.72) 
0.00  

 
 
 

 
335,840.00 

- 
 (335,840.00) 

0.00  
 

(2,615.30) 
0.00  

 
 
 

 
- 

335,840.00 
- 

335,840.00  
 

 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯไม่มียอดค า้
ประกนัการกู้ยืมให้กลุ่มบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 

38. 
บริษัท ออ
ริจิน้ 
ลาดพร้าว 
จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้ นใหญ่ คือ บริษัท ออ
ริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้ นบริษัท 
บริษัท ออริจิน้ ลาดพร้าว 
จ ากดั ร้อยละ 51  

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 374 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
-  น า งสาว วิ จิ ต ร า  ศ รี
สพุรรณ 
- นายเจชลุ คิม 
- นายยงัแท ซอย 

เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

 
 
 
 
  

  2. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทฯ 
2.1เงินให้กู้ยืมกิจการร่วมค้า 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 

 
 
 

- 
- 
- 
-  

 
 

 

 
 
 

145,952.21 
18,500.00 

(164,452.21) 
0.00  

 
 
 

 
 

 
- 

145,952.21 
- 

145,952.21  

 
 
 

• ส าหรับปีบัญชี สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ ไม่มีให้เงินกู้ ยืม
เงินระยะสัน้แก่กิจการร่วมค้า  

 
 
 
 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กิจการร่วมค้า 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 375 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

1.2 ดอกเบีย้ รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
    - ยอดคงเหลือต้นงวด 
    - ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
    - รับช าระในระหว่างปี 
    - ยอดคงเหลือปลายงวด  

 
 

- 
 
- 

 - 
- 
-  

 

 
 

6,698.09 
 

1,255.14 
6,698.09 

 (7,953.23) 
0.00  

 

 
 

1,711.92 
 

- 
1,711.92 
(456.78) 

1,255.14  
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้
รับ และไม่มีดอกเบีย้ค้างรับคง
ค้าง 

 
 
 
 
 

39. บริษัท 
ออริจิน้ 
สขุมุวิท 
สายลวด 
จ ากดั 
 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้ นใหญ่ คือ บริษัท ออ
ริจิน้ คอนโดมิเนียม  จ ากดั 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้นบริษัท 
บริษัท ออริจิ น้  สุขุมวิท 
สายลวด จ ากัด ร้อยละ 
51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 376 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
- นายอภิ สิท ธ์ิ  สุนทรชู
เกียรติ 
-  น า งสาว วิ จิ ต ร า  ศ รี
สพุรรณ 
- นายทาเคชิ มตัซโึอะ 
- นายนาโอมิ เอ็นโดะ 
  

เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

  2.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
2.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 

 
 
 

- 
- 
- 

0.00  

 
 
 

39,000.00 
42,300.00 

(81,300.00) 
0.00  

 
 
 

- 
39,000.00 

- 
39,000.00  

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ ไม่ได้ให้เงิน
กู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่กิจการร่วม
ค้า  

 
 
 
 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กิจการร่วมค้า 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ ถือ
หุ้ นกลุ่มบริษัทไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 377 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 2.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้ค้าง
รับ 
 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
    - ยอดคงเหลือต้นงวด 
    - ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
    - รับช าระในระหว่างปี 
    - ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
2.3 การค า้ประกนัการกู้ยืม 

• บริษัทฯ ค า้ประกนัให้กลุ่ม
บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 

   -  ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 - 
-  

 
 

 
 

- 
- 
- 
-  

 

 
 
 

663.13 
 

137.84 
663.13 

 (800.97) 
0.00  

 
 

 
 

83,000.00 
- 

(83,000.00) 
0.00  

 

 
 
 

154.68 
 

- 
154.68 
(16.84) 

137.84  

 
 

 
 

- 
83,000.00 

- 
83,000.00  

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีดอกเบีย้
รับ  และไม่มีดอกเบีย้ค้างรับคง
ค้าง 

 
 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มียอดค า้
ประกนัการกู้ยืมให้กิจการร่วมค้า 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 378 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

40. บริษัท 
ดิ  ออ ริจิ น้ 
ดสิุต จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้ นใหญ่ คือ บริษัท  ออ
ริจิน้ อีอีซี จ ากัด (บริษัท
ย่อย) ถือหุ้นบริษัท ดิ ออ
ริจิน้ ดุสิต จ ากัด ร้อยละ 
51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นายเกรียงไกร กรีบบง
การ 
- นายจมุพล ประวิทย์ธนา 
- นายสกุิจ งามสง่าพงษ์ 
- นายกฤษฎา เตชะมนตรี
กลุ 
 

1.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุ่มบริษัท 
1.1 เงินให้กู้ยืมกิจการร่วมค้า 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
1.2 ดอกเบีย้ รับและดอกเบี ย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
    - ยอดคงเหลือต้นงวด 

 
 
 

  15,761.00 
355.00   

( 16,116.00 ) 
0.00  

 
 
 
 
 

 
 
 

705.11 
 

73.62 

 
 
 

15,000.00 
761.00 

- 
  15,761.00  

 
 
 
 

 
 
 
 
830.81 

 
11.30 

 
 

 
- 

145,000.00 
(130,000.00) 
15,000.00  

 
 

 
 
 
 
 
 

1,293.63 
 

- 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะ
สัน้แก่กิจการร่วมค้า ส าหรับงวด
ปีบัญชี  สิ น้สุด  31 ธ.ค.  2564 
ยอดคงเหลือต้นงวด 15.76 ล้าน
บาท ให้กู้ เพิ่มระหว่างงวด 0.36 
ล้านบาท และช าระคืน 16.12 
ล้านบาท และไม่มียอดเงินให้
กู้ ยืมคงค้าง ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการ
คิดดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 5.5 
ต่อปี ซึง่เป็นอ้ตราที่เทียบเคียงกบั
อัตราต้นทุนเงินกู้ ยืมเฉล่ียของ
บริษัทฯ 

 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับ 
จ านวน 0.71 ล้านบาท และไม่มี
ดอกเบีย้ค้างรับ  

 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กิจการร่วมค้า 

• เป็นการให้กู้ยืมตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสัญญาร่วมทุน 
JVA for The Hampton 
Sriracha By Origin and 
Dusit ลงวันที่  19 กันยายน 
2562 (อัตราดอกเบีย้ 5.5% 
ต่อปี)  ซึ่ ง ได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกลุ่มบริษัท
เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 379 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

    - ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
    - รับช าระในระหว่างปี 
    - ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 
 
 

705.11 
 (778.73) 

0.00  

 
 

 
 

21.00 

830.81 
 (768.49) 

73.62  

 
 

 
 

19.25 

1,293.63 
(1,282.33) 

11.30  

 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท  

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด ซึง่ขนาดรายการ 

 
 
 
 
 

 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 380 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

41. 
บริษัท วนั 
ราม
อินทรา 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้ นบริษัท บริษัท วัน 
รามอินทรา จ ากัด ร้อยละ 
100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นา งสา ว วิ จิ ต ร า  ศ รี
สพุรรณ 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ 
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

  



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 381 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุ่มบริษัท 
2.1 บริษัทฯ ค า้ประกนัให้กลุ่ม

บริษัท 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 

   -  ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 

 

  

 
 

 
 

- 
- 
- 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
335,840.00 

- 
(335,840.00) 

0.00  
 

 
 

 
 

- 
335,840.00 

- 
335,840.00   

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ .ค .  2564 บ ริษัทฯ  ไม่ ไ ด้ค า้
ประกนัการกู้ยืมให้กลุ่มบริษัท   

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 
ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้ นไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 382 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

42. บริษัท 
พาร์ค รัช
ดา จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
ลักชัว ร่ี  จ ากัด  (บ ริษัท
ย่อย) ถือหุ้นบริษัท บริษัท 
พาร์ค รัชดา จ ากดั ร้อยละ 
51 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ ์
- นายปัญญาวฒัน์ จันทร์
รุ่งแสง 
- น า ย เ ก ษมิ น  น า ค ะ
ประทีป 
- นายทาเคชิ มตัซโึอะ 
- นายนาโอมิ เอ็นโดะ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

3,455.23 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้
จากการบ ริหารงานและค่ า
นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทตามอตัราที่ระบุไว้
ในสัญญา ราคาและเงื่อนไข
ที่กิจการร่วมค้า  สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จ ากคณะกร รมการกลุ่ ม
บริษัทแล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 383 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  
 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
  

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 384 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

43. บริษัท 
ยไูนเต็ด 
โปรเจค 
แมเนจ
เม้นท์ 
จ ากดั 
 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ  บ ริษัท  พรีโม 
เซอร์วิส โซลูชั่น  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) โดยถือหุ้ น
บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจค 
แมเนจเม้นท์ ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายวีระชยั อปุชา 
- นายภราดร ธนไพศาล
กิจ 
- นายอรุณ ศิริจานสุรณ์ 
- นายสริุยะ ตนัติวิวฒัน์ 
 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

20.00 

 
 
 
 

20.00 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
บริหารงานและค่านายหน้าขาย
อสังหาริมทรัพย์  จ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทตามอัตราที่ระบุไว้ใน
สัญญา ราคาและเงื่อนไขที่
กลุ่มบริษัท สามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการกลุ่มบริษัท
แล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 385 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

86.10 

 
 

47.46 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.09 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมบริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 386 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

44.บริษัท 
วนั 
สขุมุวิท 
59 จ ากดั 

• กิจการร่วมค้า โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท วนั ออ
ริจิน้ (บริษัทย่อย) จ ากัด 
ถือหุ้ นบริษัท บริษัท วัน 
สุขุมวิท 59 จ ากัด ร้อยละ 
51  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นายโยชิโนะริ ชิโระโนะ 
- นายโยจิ คิทะอรุะ 

 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
แ ล ะ ค่ า น า ย ห น้ า ข า ย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

14,579.44 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
บริหารงานและค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์  จ านวนเงินรวม 
14.58 ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทตามอัตราที่ระบุไว้ใน
สัญญา ราคาและเงื่อนไขที่
กลุ่มบริษัท สามารถแสดง
เทียบเคียงได้กับผู้ ประกอบ
ธุ รกิ จ ในลักษณะท านอง
เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการกลุ่มบริษัท
แล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 387 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21.00 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

19.25 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- 
 
 
 
 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 
 
 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย 
จดัการ 

  3.1 การค า้ประกนัการกู้ยืม 

• บริษัทฯค า้ประกันให้กลุ่ม
กิจการร่วมค้า 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

- 
780,000.00 

 
 - 

780,000.00 
 

 
 

- 
- 
 

 - 
- 

 

 
 

- 
- 
 

 - 
- 

 

ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ 31 ธ.ค. 
2564 บริษัทฯ ได้ค า้ประกันการ
กู้ ยื ม ใ ห้กิ จการ ร่วม ค้า  วง เ งิน 
780.00 ล้านบาท 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 388 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

45. บริษัท 
สเตเบิล้ 
โฮม 
พร็อพ
เพอร์ตี ้
จ ากดั 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท บริทาเนยี  
จ ากัด (มหาชน)(บริษัท
ย่อย) ถือหุ้ นบริษัท สเต
เบิล้  โฮม พร็อพเพอร์ตี  ้
จ ากดั ร้อยละ 100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายสุรินทร์ สหชาติโภ
คานนัท์ 
- นายปรมะ เหมะธุลิน 
- นายเกียรติศกัดิ์ หนสูรุา  

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

46. บริษัท 
เบลกรา
เวีย ราช
พฤกษ์
จ ากดั 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท บริทาเนยี  
จ ากัด (มหาชน) (บริษัท
ย่อย) ถือหุ้น บริษัท เบลก
ราเวีย ราชพฤกษ์ จ ากัด 
ร้อยละ 100  

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 389 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายสุ รินท ร์  สหชาติ โภ
คานนัท์ 
- นายปรมะ เหมะธุลิน 
- นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์
ประกอบ 

ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
 
 
 
 
 

47. บริษัท 
บริทาเนีย 
วงแหวน 
ราม
อินทรา 
จ ากดั 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท บริทาเนยี  
จ ากัด (มหาชน)(บริษัท
ย่อย) ถือหุ้น บริษัท บริทา
เนีย วงแหวน รามอินทรา 
จ ากดั ร้อยละ 100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ 
1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 
 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 390 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายสุ รินท ร์  สหชาติ โภ
คานนัท์ 
- นายนาวิน เล็กนาวา 
- นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์
ประกอบ 
 
 

เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

48.บริษัท 
ออริจิน้
แคปปิ 
ตอล
คอลลาจ 
107 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั
(มหาชน) ถือหุ้น บริษัท 
ออริจิน้ แคปปิตอล 
คอลลาจ 107 จ ากดั ร้อย
ละ 100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 391 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นายจมุพล ประวิทย์ธนา 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2.รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทฯ 

2.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
20,000.00 

(20,000.00) 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
- 
- 

- 

 
 
 
 
 
 
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะ
สัน้แก่กลุ่มบริษัทส าหรับปีบัญชี
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2564 มียอดเงิน 
ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมระหว่างงวด
จ านวน 20.00 ล้านบาท โดยมี
ยอดเงินช าระคืนระหว่างงวด
จ านวน 20.00 ล้านบาท และไม่
มียอดเงินให้กู้ยืมคงเหลือปลาย
ง วด  ทั ง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯ  มี ก า รคิ ด
ดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อ
ปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับ
อัตราต้นทุนเงินกู้ ยืมเฉล่ียของ
บริษัทฯ 

 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อบริษัทฯ ถือ
หุ้ นกลุ่มบริษัทไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 392 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

2.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 
 

62.67 
 
- 

62.67 
 (62.67) 

0.00 
 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 

- 
 

- 
- 
- 

- 
 

• ส าหรับปีบัญชี สิน้สุด 31 ธ.ค. 
2564  บ ริษัทฯ  มีดอกเบี ย้ รับ 
จ านวน 0.06 ล้านบาท และไม่มี
ดอกเบีย้ค้างรับ 

  3. รายการรับความชว่ยเหลือ
ทางการเงิน 
3.1 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 

 
 
 

- 
43,383.86   

- 
43,383.86   

 
 

 
 
 

- 
- 
- 
 - 

 
 

 
 
 

- 
- 
- 

 - 

 
 

• บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะสัน้ จาก
กลุ่มบริษัท ส าหรับงวดปีบัญชี 
สิ น้สุด 31 ธ.ค.  2564 จ านวน 
43.38 ล้านบาท ทัง้นีม้ีการคิด
ดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อ
ปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับ
อัตราต้นทุนเงินกู้ ยืมเฉล่ียของ
บริษัทย่อย 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้ นไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ถือเป็นรายการที่
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 393 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.2 ดอกเบีย้จา่ยและดอกเบีย้
ค้างจ่าย 

• ดอกเบีย้จ่าย 

• ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้จา่ยระหว่างงวด 
- จ่ายช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

418.20  
 

- 
418.20  

 (387.74) 
30.46 

 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
 - 

 

 
 

- 
 

- 
- 
- 

 - 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯมีดอกเบีย้
จ่าย จ านวน 0.42 ล้านบาท และ
มีดอกเบีย้ค้างจ่าย จ านวน 0.03 
ล้านบาท 

 
 
 

ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
 
 
 

49. บริษัท 
ออริจิน้ 
แคปปิตอล 
1 จ ากดั 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
ลักชัว ร่ี  จ ากัด  (บ ริษัท
ย่อย) ถือหุ้ น บริษัท ออ
ริจิน้ แคปปิตอล 1 จ ากัด 
ร้อยละ 100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 394 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
 

50. บริษัท 
ออริจิน้ 
แคปปิตอล 
พระราม 9 
จ ากดั 
 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
ลกัชวัร่ี จ ากดั (บริษัท
ย่อย) ถือหุ้น บริษัท ออ
ริจิน้ แคปปิตอล พระราม 
9 จ ากดั ร้อยละ 100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่
บริษัท เป็นกรรมการ 

 - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
 - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 

 - นายจมุพล ประวิทย์ธนา 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 395 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

51. บริษัท 
วนั 
ดิสทริคท์ 
ระยอง 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท วนั ออริจิน้ 
จ ากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้ น
บริษัท วัน ดิสทริคท์ ระยอง 
จ ากดั ร้อยละ 100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นางจตพุร วิไลแก้ว 
- นางสาววิจิตรา ศรี
สพุรรณ 
 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

52. บริษัท 
วนั เวลเนส 
สขุมุวิท 
107 จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้นบริษัท วัน เวลเนส 
สุขุมวิท 107 จ ากัด ร้อย
ละ 100  

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 
 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 396 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
-  นางสาวขจิตา วุฒิการ
โกศล 
- นางสาววิจิตรา ศรีสพุรรณ 

ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

53. บริษัท 
วนั พญาไท 
จ ากดั 

• บริษัทร่วมค้า โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด ถือหุ้ นบริษัท 
วนั พญาไท จ ากดั ร้อยละ 
51 

•  ผู้ บ ริหารระดับสูงของ
กลุ่มบริษัท เป็นกรรมการ 

- นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นางสาววิจิตรา ศรีสพุรรณ 
- นายสโึยชิ โคจิมะ 
- นายยกูิ โอโนะ 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกิจการร่วมค้า 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 397 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  2. รายการรับความชว่ยเหลือ
ทางการเงิน 
2.1 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

3.2 ดอกเบีย้จา่ยและดอกเบีย้
ค้างจ่าย 

• ดอกเบีย้จ่าย 

• ดอกเบีย้ค้างจา่ย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้จา่ยระหว่างงวด 
- จ่ายช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 

- 
300,000.00 

- 
 300,000.00 

 
 

 
4,382.47 

 
- 

4,382.47 
- 

4,382.47 
 

 
 
 

- 
- 
- 
 - 

 
 

 
- 
 

- 
- 
- 
 - 

 

 
 
 

- 
- 
- 

 - 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

 - 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้ จากกลุ่มบริษัท จ านวน 
300.00 ล้านบาท 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีดอกเบีย้
จ่าย จ านวน 4.38 ล้านบาท และ
มีดอกเบีย้ค้างจ่าย จ านวน 4.38 
ล้านบาท 

 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้ นไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 398 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

54. บริษัท 
ออริจิน้ 
ฟู้ด จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ ฟู้ด 
จ ากดั ร้อยละ 100 

•  ผู้ บ ริหารระดับสูงของ
กลุ่มบริษัท เป็นกรรมการ 
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

 

55. บริษัท 
ไนท์บริดจ์ 
เกษตร 
อินเตอร์
เชนจ์ 
จ ากดั 

• บริษัทร่วมค้า โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
รักชัวร่ี จ ากัด ถือหุ้นไนท์
บริดจ์  เกษตร อินเตอร์
เชนจ์ จ ากดั ร้อยละ 51 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกิจการร่วมค้า 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

8.75 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กิจการร่วมค้า อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 399 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 
- นายปัญญาวฒัน์ จันทร์รุ่ง
แสง 
-นายเกษมิน นาคะประทีป 
- นายทาเคชิ มตัซโึอะ 

- นายนาโอมิ เอ็นโดะ 

เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

 

56. บริษัท 
ไนท์บริดจ์ 
สขุมุวิท 
ปณุณวิถี 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท พาร์ค 
รักชวัร่ี จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
ถือหุ้ นบริษัท  ไนท์บริดจ์ 
สุขุมวิท ปุณณวิถี จ ากัด 
ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 
- นายภราดร ธนไพศาลกิจ 
- นายปัญญาวฒัน์ จันทร์รุ่ง
แสง 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขน าด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 400 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

57. บริษัท 
วนั 
ดิสทริคท์ 
ระยอง 2 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้นบริษัท วนั ดิสทริคท์ 
ระยอง 2 จ ากัด ร้อยละ 
100  

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นางสาวศุภกัญญา ชุ่ม
จินดา 
- นางสาววิจิตรา ศรีสพุรรณ 

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 

1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

 
 

21.00 

 
 

19.25 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 

 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแก่
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
 

58.บริษัท 
บริหาร
สินทรัพย์ 
พรอม
มิเนนท์ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) (บริษัทฯ) ถือ
หุ้น บริษัท บริหาร

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 

            
 
            
 
 
 

165.00  

 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน
เงินรวม 0.17 ล้านบาท 

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 401 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

สินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ 
จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายเชาวรัตน์ เชาวน์
ชวานิล 
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
- นายเมธา จนัทร์แจ่ม
จรัส 
- นายปิติพงศ์ ไตรนรัุตน์ 
- นายจมุพล ประวิทย์ธนา 
- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นางสาววาริศา วาระ
แก่นทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
 
 
 
 

 

  2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน  

            
   

19.25 

 
 

 - 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 402 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 
 
 

 
 

 
 
 

เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 
 
 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

  3. รายการรับความชว่ยเหลือ
ทางการเงิน 
3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

            
     
 

- 
            500.00 

- 
500.00 

 

 
 
     

- 
- 
- 
- 

 

 
 
     

- 
- 
- 

- 

 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะ
สัน้แก่กลุ่มบริษัท ส าหรับงวดปี
บัญชี  สิ น้ สุด  31 ธ . ค .  2564 
จ า นวน  0.5 ล้ านบาท  ทั ง้ นี  ้ 
บริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 4.3 ต่อปี ซึ่งเป็น
อตัราที่เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุ
เงินกู้ยืมเฉล่ียของบริษัทฯ 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์ รายการระหว่างกัน
ของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคลเก่ียว
โยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ถือ
เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 403 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 
• ดอกเบีย้รับ 
• ดอกเบีย้ค้างรับ 
-  ยอดคงเหลือต้นงวด 
-  ดอกเบีย้รับระหว่างงวด 
-  รับช าระในระหว่างปี 
 -  ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

0.71 
 

- 
0.71 

 - 
0.71 

 

 
 

- 
 

- 
- 

 - 
- 

 

 
 

- 
 

- 
- 

 - 
- 

 

 ปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่
เก่ียวโยงกนั 
 
 

59.บริษัท 
ออริจิน้ 
เฮลท์แคร์ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) (บริษัทฯ) ถือ
หุ้น บริษัท ออริจิน้ เฮลท์
แคร์ จ ากดั ร้อยละ 94 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่
บริษัท เป็นกรรมการ 

  - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
  - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุตน์ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

150.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสงัหาริมทรัพย์ เป็นจ านวน
เงินรวม 0.15 ล้านบาท 

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 404 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
  - นางสาวขจิตา วฒุิการ
โกศล 
 - นางสาวพีรญาณ์ ภมูิบญุ
ช ู
 - นายชวกจิ ภมูิบญุช ู
 - นางสาววาริศา วาระแก่น  
ทราย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

 

  2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 

                 
 

17.50 

 
 

- 
 
 

 
 
 
 

 
 

- 
 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 405 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

60.บริษัท 
คิน ออ
ริจิน้ 
เฮลท์แคร์ 
จ ากดั 

• บริษัทร่วมค้า โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
เฮลท์แคร์ จ ากัด (บริษัท
ย่อย)  ถือหุ้ น บริษัท คิน 
ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากัด 
ร้อยละ 50 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 
- นายธงชัย โชคถนอม
ทรัพย์ 

- นายศกัดิ์ศิษฏ์ เจนกลุ
ประสตูร 

- นายว รพล  พฤท ธ์ิ
ธโนปจยั 

- นายปิติพงษ์  ไตรนุ
รักษ์ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 

180.00 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสงัหาริมทรัพย์ เป็นจ านวน
เงินรวม 0.18 ล้านบาท  

 
 
 
 

 
 
 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 406 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายชวกิจ ภมูิบญุช ู 
  2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัท 
2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

10.50 
 
 
 
 

 
     
 
 

 
 

- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กิจการร่วมค้า อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

 

  3. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินของกลุ่มบริษัท 
3.1 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 

                    
 

 
 

649.42 
 

                    
 

 
 

- 
 

                    
 

 
 

- 
 

• ส าหรับปีบัญชี สิ น้สุด 31 ธ.ค. 
2564 บ ริ ษั ท ฯมี ด อก เ บี ้ย รั บ 
จ านวน 0.65 ล้านบาท และไม่มี
ดอกเบีย้ค้างรับ  
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์ รายการระหว่างกัน
ของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคลเก่ียว
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 407 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

- 
649.42 

(649.42) 
0.00 

 

- 
- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

- 
 

โยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ถือ
เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่
เก่ียวโยงกนั 

61.บริษัท 
ออริจิน้ 
กนักลุ 
เอ็นเนอร์
ยี จ ากดั 

• บริษัทร่วมค้า โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ จ ากดั บริษัท ออ
ริจิ น้  เอ็นเนอร์ยี  จ ากัด
(บริษัทย่อย) ถือหุ้น บริษัท 
ออริจิน้ กันกุล เอ็นเนอร์ยี 
จ ากดั ร้อยละ 50 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

  - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
  - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
  - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 

  - น า ย ส ม บู ร ณ์  เ อื ้อ
อชัฌาสยั 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 

90.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•     ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ 31
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้
จากการบริหารงานและค่า
นายหน้าขายอสงัหาริมทรัพย์ 
เป็นจ านวนเงินรวม 0.09 
ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 
    

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

 
 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 408 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

  - นางสาวนฤชล  ด า รง
ปิยวฒุิ์ 

  - นายพงษ์สกร ด าเนิน 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 

                 
 

5.25 

 
 

- 
 
 

 

 
 

- 

•  ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กิจการร่วมค้า อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 

62.บริษัท 
พรีโม 
อินชวัรันส์ 
โบรกเกอร์ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี ้ จ า กั ด 
(มหาชน) (บริษัทฯ) ถือหุ้น 
บริษัท พรีโม อินชัวรันส์ 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 

75.00 

 
 
 
 

- 

 
 
 

 
- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสงัหาริมทรัพย์ เป็นจ านวน
เงินรวม 0.08 ล้านบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 409 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

โบรกเกอร์ จ ากัด ร้อยละ 
100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายสมสกลุ แสงสวุรรณ 
- นางจันท ร์ เพ็ญ  ห ล่อวิ
มงคล 

- นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจ
หาญ 

 
- นายณฐัพร นาคะเสนีย์ 
- นายบดินทร์ ธรรมชีวนัสกลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
 
 
 

  2. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุ่มบริษัท 

2.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 

 
 
 

-             
4,520.29  

 

 
 

 
-              
-  
 

 
 

 
-              
-  
 

• บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะ
สัน้แก่กลุ่มบริษัท ส าหรับงวดปี
บัญชี  สิ น้ สุด  31 ธ . ค .  2564 
จ านวน 4.52 ล้านบาท ทั ง้นี  ้ 
บริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 4.3 ต่อปี ซึ่งเป็น

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์ รายการระหว่างกัน
ของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคลเก่ียว
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 410 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
2.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

- 
4,520.29 

 
 

 
24.76 

 
- 

24.76 
(20.50) 

4.26  

- 
- 

 
 

 
- 
 

- 
- 
- 
- 

 

- 
- 

 
 

 
- 
 

- 
- 
- 

- 
 

อตัราที่เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุ
เงินกู้ยืมเฉล่ียของบริษัทฯ 

• ส าหรับปีบัญชี สิ น้สุด 31 ธ.ค. 
2564 บ ริ ษั ท ฯมี ด อก เ บี ้ย รั บ 
จ านวน 0.02 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 

โยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ถือ
เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่
เก่ียวโยงกนั 

 

63.บริษัท 
แอลฟา 
อินดสัเทรี
ยล 
โซลชูัน่ 
จ ากดั 

• บริษัทร่วมค้า โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี ้ จ า กั ด 
(มหาชน) (บริษัทฯ) ถือหุ้น 
บริษัท แอลฟา อินดัสเทรี

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 

                     
 
 
 

21.00 
 
 
 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.02 ล้านบาท 

 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กิจการร่วมค้า อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 411 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 

ยล โซลูชั่น จ ากัด ร้อยละ 
50 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

  - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
  - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
  - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 

  - นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ 
  - นายชวนินท ร์  บัณฑิต
กฤษดา 

  - ด็อกเตอร์เอกพงษ์ ตัง้ศรี
สงวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จดัการ 
กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่าตาม
สัญญา เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
 
 

 

  2. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุ่มบริษัท 

2.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 

 
 
 

-             
16,500.00  

 
 

 
-              
-  

 
 

 
-              
-  

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยมื
เงินระยะสัน้แก่กิจการร่วมค้า 
จ านวน 16.50 ล้านบาท ระหว่าง
งวดได้ช าระคืน 6.5 ล้านบาท

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์ รายการระหว่างกัน
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 412 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 
 
2.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

(6,500) 
10,000.00 

 
 
 
 

 
13.41 
5.75 

- 
13.41 
(7.66) 

5.75  

- 
- 

 
 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 

- 
- 

 
 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

- 
 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 4.3 ต่อปี ซึ่งเป็น
อตัราที่เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุ
เงินกู้ยืมเฉล่ียของบริษัทฯ 
 

• ส าหรับปีบัญชี สิ น้สุด 31 ธ.ค. 
2564 บ ริ ษั ท ฯมี ด อก เ บี ้ย รั บ 
จ านวน 0.01 ล้านบาท และมี
ดอกเบีย้ค้างรับ 0.01 ล้านบาท 

 
 
 
 
 

ของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคลเก่ียว
โยงถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ถือ
เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่
เก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 413 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

64.บริษัท 
ออริจิน้ 
เอ็นเนอร์
ยี จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี ้ จ า กั ด 
(มหาชน) (บริษัทฯ) ถือหุ้น 
บริษัท ออริจิน้ เอ็นเนอร์ยี 
จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมกา 

-  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 

1. รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
และค่านายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 

            
 
 
 

90.00 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การบริหารงานและค่านายหน้า
ขายอสงัหาริมทรัพย์ เป็นจ านวน
เงินรวม 0.09 ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ตามอัตราที่ระบุ
ไ ว้ ใ นสัญญา  ร า ค า แล ะ
เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัท สามารถ
แสดง เที ยบ เคี ย ง ไ ด้กับผู้
ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกันซึ่ง เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

  2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
2.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 
 
 

       
 

10.50 
 
 
 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 
 
 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 414 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 

  3. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
3.1 เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 
 

 
 

 
- 

7,551.61 
- 

7,551.61 

 
 
 
 

 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

 
 

 
- 
- 
- 

- 

 
 
 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564  บริษัทฯ ได้ให้เงิน
กู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่กลุ่มบริษัท 
จ านวน 7.55 ล้านบาท ทั ง้นี  ้ 
บริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 4.3 ต่อปี ซึ่งเป็น
อตัราที่เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุ
เงินกู้ยืมเฉล่ียของบริษัทฯ 
 
 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแก่กลุ่มบริษัท 

• ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทที่มีบุคคล
เก่ียวโยงถือหุ้ นไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 415 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

3.2 ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้
ค้างรับ 

• ดอกเบีย้รับ 

• ดอกเบีย้ค้างรับ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- ดอกเบีย้รับระหวา่งงวด 
- รับช าระในระหวา่งปี 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 
 

59.25 
 

- 
59.25 

(52.13) 
7.12 

 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 

 
 

- 
 

- 
- 
- 

- 
 

• ส าหรับปีบัญชี สิ น้สุด 31 ธ.ค. 
2564 บ ริ ษั ท ฯมี ด อก เ บี ้ย รั บ 
จ านวน  0.06 ล้ านบาท และ
ดอกเบี ย้ ค้างรับจ านวน  0.01 
ล้านบาท 
 
 

 

 

 
 

 

65.บริษัท 
ออริจิน้
บญุภา 
บางนา 
จ ากดั 

• บริษัทร่วมค้า โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิ เ นี ยม  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้น บริษัท 
ออริจิ น้  บุญภา บางนา 
จ ากดั ร้อยละ 50 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

            
 

 7.00 

 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กิจการร่วมค้า อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 416 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
- นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
- นายพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐ
การกจิ 
- นายพงศ์ศกัดิ์ สวาทยา
นนท์ 
- นางสาววารีรัตน์ สวาทยา
นนท์ 

จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 

 

66.บริษัท 
ออริจิน้ 
เพลย์ 
พหล เอ็น 
ไนน์ทีน 
สเตชัน่ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิ เ นี ยม  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้น บริษัท 
ออริจิน้ เพลย์ พหล เอ็น 
ไนน์ทีน  สเตชั่น  จ ากัด 
ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 
 
 

 
                        
                7.00 

               
 
 
 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 417 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
- นายอภิสิทธ์ิ สนุทรชู
เกียรต ิ
- นางสาววิจิตรา ศรี
สพุรรณ 
 

จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 

 

67. 
บริษัท ออ
ริจิน้ 
เพลส 
สมทุรปรา
การ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิ เ นี ยม  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้น บริษัท 
อ อ ริ จิ ้ น  เ พ ล ส 
สมทุรปราการ จ ากัด ร้อย
ละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
1.1 รายได้ค่าเช่าส านกังาน 
 

            
 

 7.00 

 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 418 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

- นางสาววิจิตรา ศรี
สพุรรณ 

กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 

 

68.บริษัท 
โซ ออ
ริจิน้ พหล
หกสิบเก้า 
สเตชัน่ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิ เ นี ยม  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้น บริษัท 
โซ ออริจิน้ พหลหกสิบเก้า 
สเตชัน่ จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
- นายอภิสิทธ์ิ สนุทรชู
เกียรต ิ
- นางสาววิจิตรา ศรี
สพุรรณ 

 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

               
                  

7.00 
               
 
 

 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 

 
 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 419 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

69.บริษัท 
ออรจิน้ 
ปลัก๊ 
แอนด์ 
เพลย์ 
สมทุรปรา
การ 
จ ากดั 

•  บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิ เ นี ยม  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้น บริษัท 
ออรจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ 
สมทุรปราการ จ ากัด ร้อย
ละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
- นางสาววิจิตรา ศรี
สพุรรณ 

 
 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

               
                  

7.00 
               
 
 
 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 420 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

70.บริษัท 
ออริจิน้ 
ปลัก๊ 
แอนด์ 
เพลย์ 
จรัญ ราช
วิถี  จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิ เ นี ยม  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้น บริษัท 
ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ 
จรัญ ราชวิถี  จ ากัด ร้อย
ละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
- นายเกรียงไกร กรีบงการ 
- นายอภิสิทธ์ิ สนุทรชู
เกียรต ิ
- นางสาววิจิตรา ศรี
สพุรรณ 

 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 
 
 

               
                  

7.00 
               
 
 
 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 

 
 
 
 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 421 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

71.บริษัท 
ออริจิน้
ปลัก๊ 
แอนด์ 
เพลย์ 
อี22 
สเตชัน่ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิ เ นี ยม  จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ถือหุ้น บริษัท 
ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ 
อี22 สเตชัน่ จ ากดั ร้อยละ 
100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม 
บริษัท เป็นกรรมการ 

  - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
  - นายเกรียงไกร กรีบงการ 
  - นางสาววิจติรา ศรี
สพุรรณ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

               
                 

5.25 
               
 
 
 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 

 
 
 
 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 422 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

72.บริษัท 
บริทาเนีย 
บางนา 
กม.17  
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท บริทาเนีย 
จ ากัด (มหาชน)  (บริษัท
ย่อย) ถือหุ้น บริษัท บริทา
เนีย บางนา กม.17  จ ากดั 
ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นายสริุนทร์ สหชาติโภ
คานนัท์ 
- นายเกียรตศิกัดิ์ หนสูรุา 
- นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์
ประกอบ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

 
 

12.25 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 

 
 
 

 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 423 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

73.บริษัท 
บริทาเนีย 
บางนา 
กม.35  
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท บริทาเนยี 
จ ากัด (มหาชน)  (บริษัท
ย่อย) ถือหุ้น บริษัท บริทา
เนีย บางนา กม.35  จ ากดั 
ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

 - นายสุรินทร์ สหชาติ โภ  
คานนัท์ 
 - นายนาวิน เล็กนาวา 
 - นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์
ประกอบ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

 
 

12.25 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 

 
 
 
 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 424 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

74.บริษัท 
สเตเบิล้ 
ทาวน์ 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท บริทาเนยี 
จ ากัด (มหาชน)  (บริษัท
ย่อย) ถือหุ้ น บริษัท สเต
เบิล้ ทาวน์ จ ากัด ร้อยละ 
100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

  - นายนาวิน เล็กนาวา 
  - นายปรมะ เหมะธุลิน 
  - นายจกัรินทร์ ศรีสขุ 
 
 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

                    
 
 
 

5.25  

 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 425 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

75.บริษัท 
บริทาเนีย 
อมตะ 
พานทอง 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท บริทาเนยี 
จ ากัด (มหาชน)  (บริษัท
ย่อย) ถือหุ้น บริษัท บริทา
เ นี ย  อมตะ  พ านทอง 
จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

  - นายสริุนทร์ สหชาติโภ
คานนัท์ 
  - นายจิโรจ สทุธิอาภา 
  - นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์
ประกอบ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

                    
 
 
 

5.25  

 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 426 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

76.บริษัท 
วนั แฮมป์
ตนั ดีลกัซ์ 
โอเชี่ยน 
ศรีราชา 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้ น บริษัท วัน แฮมป์
ตัน ดีลักซ์  โอเชี่ยน ศรี
ราชา จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

  - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
  - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
  - นางสาววิจติรา ศรี
สพุรรณ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

                    
 
 
 

5.25  

 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 427 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

77.บริษัท 
วนั แฮมป์
ตนั ไนท์
บริดจ์ 
สมทุรปรา
การ ซิตี ้
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้ น บริษัท วัน แฮมป์
ตั น  ไ น ท์ บ ริ ด จ์  
สมุทรปราการ ซิตี ้จ ากัด 
ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

  - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
  - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
  - นางสาววิจติรา ศรี
สพุรรณ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

                    
 
 
 

5.25  

 

 
 

- 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่า
เช่าส านกังานเป็นจ านวนเงินรวม 
0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 428 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

78.บริษัท 
วนั แฮมป์
ตนั เน็กซ์ 
ท ูเอ็มโพ
เรียม 
จ ากดั 

• บริษัทย่อย โดยผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้ น บริษัท วัน แฮมป์
ตัน เน็กซ์ ทู เอ็มโพเรียม 
จ ากดั ร้อยละ 100 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

  - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
  - นางสาวกนกไพลิน วิไล
แก้ว 
  - นางสาววิจติรา ศรี
สพุรรณ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

                    
 
 
 

3.50  

 

 
 

- 

 
 

- 

 • เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเทียบเคียงได้กับ
ตลาด  ซึ่ ง ขนาด รายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 429 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

79.บริษัท 
วนั ออ
ริจิน้ บญุ
ภา บาง
นา จ ากดั 
 
 
 
 

• บริษัทร่วมค้า โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท วัน ออ
ริจิน้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้น บริษัท วัน ออริจิน้ 
บญุภา บางนา จ ากดั ร้อย
ละ 50 

• ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่ม
บริษัท เป็นกรรมการ 

  - นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
  - นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
  - นางสาววิจติรา ศรี   
สพุรรณ 
  - นายพิสิษฏ์  วรเศรษฐ
การกจิ 
 - นายพงศ์ศกัดิ์ สวาทยา
นนท์ 
 - นางสาววารีรัตน์ สวาทยา
นนท์ 

1. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท 
 1.1 รายได้คา่เช่าส านกังาน 
 

                    
 
 
 

3.50  

 

 
 

- 

 
 

- 

 • เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท 

• เป็นรายการให้เช่าส านกังาน
เดิมที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ใช้งาน
แก่กิจการร่วมค้า อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
เป็นอ านาจอนุมัติของฝ่าย
จัดการ กลุ่มบริษัท อัตราค่า
เช่าตามสญัญาเทียบเคียงได้
กับตลาด ซึ่งขนาดรายการ
เข้าเกณฑ์รายการขนาดเล็ก 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

80. นาย
สหสั 
ตรีทิพย
บตุร 

• ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทฯ 

 

1.รายการธุรกิจปกติกลุม่บริษัท 
1.1 เงินมดัจ าและเงินรับ    
ล่วงหน้าจากลกูค้า 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 

 
 

814.80 
 

 

 

 

 

 

 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี  สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทไม่ได้รับ
เงินมดัจ า และเงินรับล่วงหน้า 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
 

81. นาย
ลกัษณะ
น้อย พ่ึง
รัศม ี

• ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการ
อิสระของกลุ่มบริษัท และ
ก ร รมก า รส ร รหา และ
พิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัทฯ   

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

4,548.97 
 
 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ 31 
ธ.ค. 2564 นายลกัษณะน้อย 
พึ่งรัศมี ไม่มกีารท าสญัญาซือ้
ขายห้องชดุ 

 
 

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท 

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

• เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจ
ลงนามผูกพันของกลุ่ม
บริษัท 

1.2 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้าจากลกูค้า 

5,630.00 
 

3,950.00 2,480.00 • ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัทได้รับเงิน
มัดจ าและเงินรับล่วงหน้าจาก
ลกูค้า จ านวน 5.63 ล้านบาท 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

 
 
 

82. นาย
นิวตัิ ลมนุ
พนัธ์ 

• ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการของกลุ่มบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบ ริหาร  และ
กรรมการของบริษัทฯ  

• เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจ
ลงนามผกูพนับริษัทฯ 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
 
 
1.2 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้าจากลกูค้า 

 
 

- 
 
 
 

- 

 
 

5,131.91 
 
 
 

- 

 
 

- 
 
 
 

541.60 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 นายนิวัติ ลมุนพันธ์ 
ไม่มีการท าสัญญาซือ้ขายห้อง
ชุดและไม่ได้รับเงินมัดจ าและ
เงินรับล่วงหน้า 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
 

83. บริษัท 
ซีโอแอล 

• เป็นกิจการที่มีกรรมการ
ร่ วมกันกับกลุ่ มบ ริษัท 
ได้แก่ นายสหัส ตรีทิพย

1 รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 ซือ้อปุกรณ์ส านกังาน 

 
 

- 

 
 

239.21 

 
 

56.13 

• ส าห รับปี สิ น้สุดวันที่  31 ธ .ค 
2564 กลุ่มบริษัท ไม่มีการซือ้
อุปกรณ์ส านักงาน เช่น เคร่ือง

• ราคาซื อ้ สินค้า เ ป็นราคา
ตลาดทัว่ไปท่ีบริษัท ซีโอแอล 
จ ากัด (มหาชน) ขายให้กับ
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

จ ากดั 
(มหาชน) 

บุตร ซึ่ ง  ด ารงต าแหน่ง
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ กรรมการสรร
ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความ
เส่ียงของบริษัทฯ 

 

 เขียน กระดาษ เป็นต้น จาก
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจทัว่ไป 

ลูกค้ารายอื่น ดังนัน้ จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล 

84. นาย
วิทยา 
ธัญญศรี
สงัข์ 

• ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท ดิจิตอล บัต
เลอร์ จ ากดั 

1. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
.1 เ งิ น กู้ ยื ม จ า ก บุ ค ค ล ที่

เก่ียวข้องกนั 
    -  ยอดคงเหลือต้นงวด 
    -  กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
    -  ช าระคืนระหว่างงวด 
    -  ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 

 
 
 

 
1,453.00 

- 
- 

1,453.00  

 
 

 
 

 
 

1,453.00 
- 
- 

1,453.00  

 
 

 
 

 
 

1,313.00 
140.00 

- 
1,453.00  

 

• บริษัทกู้ ยืมเงินระยะสัน้ จาก
กรรมการบริษัท ดิจิตอล บัต
เลอร์ จ ากดั เพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุ รกิ จทั่ ว ไปของกลุ่ มบ ริษั ท 
ส าหรับงวดปี สิน้สุดวันที่  31 
ธ.ค. 2564  มียอดคงเหลือต้น
งวดจ านวน 1.45 ล้านบาท ไม่มี
กู้ เพิ่มระหว่างงวด และมียอด
คงเหลือปลายงวดจ านวน 1.45 
ล้านบาท 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
กลุ่มบริษัท 
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

85. นาย
วรกร วีรา
พชัร์ 

• ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท ดิจิตอล บัต
เลอร์ จ ากดั 

1. รายการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่กลุม่บริษัท 
1.1 เ งิ น กู้ ยื ม จ า ก บุ ค ค ล ที่
เก่ียวข้องกนั 
    -  ยอดคงเหลือต้นงวด 
    -  กู้ เพิ่มระหว่างงวด 
    -  ช าระคืนระหว่างงวด 
    -  ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

 
 

 
 

1,453.00 
- 
- 

1,453.00  

 
 

 
 

 
 

1,453.00 
- 
- 

1,453.00  

 
 

 
 

 
 

1,313.00 
140.00 

- 
1,453.00  

 

• บริษัทกู้ ยืมเงินระยะสัน้ จาก
กรรมการบริษัท ดิจิตอล บัต
เลอร์ จ ากดั เพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุ รกิ จทั่ ว ไปของกลุ่ มบ ริษั ท 
ส าหรับงวดปี สิน้สุดวันที่  31 
ธ.ค. 2564  มียอดคงเหลือต้น
งวดจ านวน 1.45 ล้านบาท ไม่มี
กู้ เพิ่มระหว่างงวด และมียอด
คงเหลือปลายงวดจ านวน 1.45 
ล้านบาท 

 

• เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
กลุ่มบริษัท 

 
 
 
 
 
 

86. นาย
ปิติพงษ์ 
ไตรนรัุกษ์ 

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุ รกิ จ   ผู้ ช่ วย
กรรมการผู้ จัดการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจใหม่  และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 
 

 
 

- 
 

 
 
 

 
 

4,600.00 
 

 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 นายปิติพงษ์ ไตรนุ
รักษ์ ไม่มีการท าสัญญาซือ้ขาย
ห้องชุดและไม่ได้รับเงินมัดจ า 
และเงินรับล่วงหน้า 
 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทั่วไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ
บ ริษั ทและประ ธ าน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
ก ร ร ม ก า ร ข อ ง ก ลุ่ ม
บริษัท 

1.2 เงินมดัจ าและเงินรับ
ล่วงหน้าจากลกูค้า 

 
- 

 
390.00 

 
743.40 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

 

87. นาย
สมสกลุ 
แสง
สวุรรณ 

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
กรรมการบริหารและ
เป็นประธานเจ้าหน้าที่
ส า ย ง า น อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
และกรรมการของกลุ่ม
บริษัท 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 

 

 
 
 

631.00 

 
 
 

616.00 

 
 
 

603.90 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัท ได้รับเงิน
มัดจ า  และ เ งิ น รับ ล่ว งหน้า 
จ านวน 0.63 ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

 

88. นาย
สิริพงศ์ 

• ด ารงต าแหน่งประธาน
เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ย ง า น
การตลาดและการขาย 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 

 
 

- 

 
 

7,990.00 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 นายสิริพงศ์ ศรีสว่าง
วงศ์ ไม่มีการท าสัญญาซือ้ขาย

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  
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บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

ศรีสว่าง
วงศ ์

 
 
1.2 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

5.00 

ห้องชุดและไม่ได้รับเงินมัดจ า 
และเงินรับล่วงหน้า 

 
 
 

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

 

89. นาย
เกรียงไกร 
กรีบงการ 

• ด ารงต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
 
 
 
1.2 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้าจากลกูค้า 

 
 

- 
 
 

 
 

1,552.10 

 
 

1,587.97 
 
 

 
 

1,373.30 

 
 

- 
 
 

 
 

316.20 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 นายเกรียงไกร กรีบง
การ ไม่มีการท าสัญญาซือ้ขาย
ห้องชดุ 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัท ได้รับเงิน
มัดจ า  และ เ งิ น รับ ล่วงหน้า 
จ านวน 1.55 ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

 



แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2563 
 

  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 436 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

90. นาย
สริุนทร์ 
สหชาติโภ
คานนัท์ 

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ก ร รมกา รบ ริหา รขอ ง
บริษัทและเป็นประธาน
เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก า ร
(สิน้สดุ ปี 2563) 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

 
 

4,783.33 
 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ . ค . 2564 น า ย สุ ริ น ท ร์  
สหชาติโภคานันท์ ไม่มีการท า
สญัญาซือ้ขายห้องชดุ  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

 

91. 
นางสาว
กนก
ไพลิน 
วิไลแก้ว 

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ก ร รมกา รบ ริหา รขอ ง
บริษัทและเป็นประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1,840.00 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 นางสาวกนกไพลิน 
วิไลแก้ว ไม่มีการท าสัญญาซือ้
ขายห้องชดุ  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 437 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

 

92. นายสุ
คม อุ่ยวิ
รัตน์ 

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ก ร รมกา รบ ริหา รขอ ง
บ ริ ษั ท  อ อ ริ จิ ้ น 
คอนโดมิเนียม จ ากดั 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
 
 
 
 
1.2เงินมดัจ าและเงินรับ
ล่วงหน้า 

 
 
- 
 
 
 
 
 

182.40 

 
 

3,890.00 
 
 
 
 
 

66.70 

 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 นายสุคม อุ่ยวิรัตน์ 
ไม่มีการท าสัญญาซือ้ขายห้อง
ชดุ 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัท ได้รับเงิน
มัดจ า  และ เ งิ น รับ ล่วงหน้า 
จ านวน 0.18 ล้านบาท  

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
 

93. 
นางสาว
เรืองรัตน์ 
ศรีเบญจ
พลางกรู 

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ก ร รมกา รบ ริหา รขอ ง
บ ริ ษั ท  อ อ ริ จิ ้ น 
คอนโดมิเนียม จ ากดั 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 

 
 

 
 

- 
 
 

 
 

1,628.16 
 
 

 
 

- 
 
 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 นางสาวเรืองรัตน์ ศรี
เ บญจพลางกู ร ไม่ มี ก า รท า
สญัญาซือ้ขายห้องชดุ 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 438 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

1.2 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 

 
166.40 

 
71.60 

 
- 

•  ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัท ได้รับเงิน
มัดจ า  และ เ งิ น รับ ล่วงหน้า 
จ านวน 0.16 ล้านบาท  

ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

94. 
นางสาวสุ
วชัรี 
ตณัฑ
ประศาส
น์ 

• ผู้ บ ริหา รระดับสู ง ของ
บ ริษั ท  พา ร์ค  ลักชัว ร่ี  
จ ากดั 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 
 

 
 

 
- 

 
 

 
71.60 

 
 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 นางสาวสวุชัรี ตณัฑ
ไม่ได้รับเงินมัดจ า และเงินรับ
ล่วงหน้า 

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
 

95. 
นางสาว
พนิตา

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ก ร รมกา รบ ริหา รขอ ง
บริษัท บริทาเนีย จ ากดั 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 

 

 

 

 
65.00 

 

 

 

 
5.00 

 
 

 
- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัท ได้รับเงิน
มัดจ า  และ เ งิ น รับ ล่วงหน้า 
จ านวน 0.06 ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 439 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

ภรณ์ วงษ์
ประกอบ 

กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
 

96. นาย
กิตติชยั 
อศัวเกศ
มรกต 

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ก ร รมกา รบ ริหา รขอ ง
บ ริษั ท  พา ร์ค  ลักชัว ร่ี  
จ ากดั 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 

 
 
 

- 
 

 

 

 

 
 
 

5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- 
 

 

 

 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 นายกิตติชยั อศัวเกศ
มรกต ไม่ได้รับเงินมัดจ า และ
เงินรับล่วงหน้า 
 

 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 440 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

97. นาย
รัฐพล เต
ชะเลิศสิริ
มงคล 
 

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ก รรมการบ ริหาร  ของ
บ ริษั ท  พา ร์ค  ลักชัว ร่ี  
จ ากดั (สิน้สดุ ปี 2563) 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 

 
 
 
- 

 
 
 

5.00 

 
 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 นายรัฐพล เตชะเลิศ
สิริมงคล ไม่ได้รับเงินมดัจ า และ
เงินรับล่วงหน้า 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
 

98. นาย
มานิต 
ทรัพย์เพิ่ม 

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ก ร รมกา รบ ริหา รขอ ง
บ ริ ษั ท  อ อ ริ จิ ้ น 
คอนโดมิ เ นี ยม  จ ากัด 
(สิน้สดุ ปี 2564) 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 

 
 
 

5.00 

 
 
 

5.00 

 
 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัท ได้รับเงิน
มัดจ า  และ เ งิ น รับ ล่วงหน้า 
จ านวน  0.01 ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 441 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

 

99. นาย
ตนยั ธนะ
ชานนัท์ 

• ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ก ร รมกา รบ ริหา รขอ ง
บ ริษั ท  พา ร์ค  ลักชัว ร่ี  
จ ากดั 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 รายได้จากการขายห้องชดุ 
 

 
 
- 

 
 

6,900.00 

 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ . ค .  2564 น า ย ตนั ย  ธ น ะ
ชานันท์ ไม่มีการท าสัญญาซือ้
ขายห้องชดุ 
 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 442 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

100.
นางสาว
พชัรา  
ศรีเบญจ
พลางกรู 

• เป็นน้องสาว นางสาวเรือง
รัตน์ ศรีเบญจพลางกรู ซึง่
เป็นกรรมการบริหารของ
บ ริ ษั ท  อ อ ริ จิ ้ น 
คอนโดมิเนียม จ ากดั 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 
 

 
 
 

146.65 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

• ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัท ได้รับเงิน
มัดจ า  และ เ งิ น รับ ล่วงหน้า 
จ านวน  0.15 ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 
 

101.นาย
วาทยทุธ์ 
ทอง
พรหม 

• ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหารของกลุ่ม
บริษัท  
 

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 
 

 
 
 

36.67 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัท ได้รับเงิน
มัดจ า  และ เ งิ น รับ ล่วงหน้า 
จ านวน  0.04 ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
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  ส่วนท่ี 2 ข้อที่ 9 หน้าที่ 443 

บุคคล/
นิติ

บุคคลที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะของรายการระหว่าง

กัน 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความ
สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 2564 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 

งวดปีบัญชี

สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2562 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

102.นาง
ศิริลกัษณ์ 
แสง
สวุรรณ 

• เป็นภรรยา นายสมสกุล 
แ ส ง สุ ว ร ร ณ  ซึ่ ง เ ป็ น
ก ร รมกา รบ ริหา รและ
ปธานเจ้าหน้าที่สายงาน
ออกแบบและผลิตภันฑ์
ของบริษัทและกรรมการ
ของกลุ่มบริษัท  

1.รายการธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท 
1.1 เ งิ น มั ด จ า แ ล ะ เ งิ น รั บ
ล่วงหน้า 
 

 
 
 

169.00 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

ส าหรับงวดปีบัญชี สิน้สุด  31 
ธ.ค. 2564 กลุ่มบริษัท ได้รับเงิน
มัดจ า  และ เ งิ น รับ ล่วงหน้า 
จ านวน  0.17 ล้านบาท 

• เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท  

• ราคาขายห้องชุดเป็นราคา
ปกติทัว่ไปและเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ข า ย แ ก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกรายอื่น ดังนัน้ จึง
เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

 



ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 444 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึง่ประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการ

บญัชีที่ส าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปี

สิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้

จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี  ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผล

ของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมดีงัต่อไปนี ้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นตวัชีว้ัดผลการด าเนินงานที่ผู้ ใช้งบการเงินให้ความสนใจ นอกจากนี ้สัญญาซือ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์มีความหลากหลาย เช่น มีสญัญาแนบท้ายส่วนลดพิเศษหรือรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จึงมีความเส่ียง
เก่ียวกบัมลูค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้  โดยการ
สอบถามผู้ รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่กลุ่มบริษัทออกแบบ
ไว้  

• สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขาย และสอดคล้องกับ
นโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท   

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

• กระทบยอดจ านวนบ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยห้องชดุท่ียงัไม่โอนกบัเอกสารกรรมสิทธ์ิตวัจริงและ/หรือหนงัสือยืนยนัจาก
ธนาคารส าหรับเอกสารกรรมสิทธ์ิท่ีเก็บโดยธนาคาร 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายการรายได้ตลอด
รอบระยะเวลาบญัชี รวมถึงรายการบญัชีที่ท าผ่านใบส าคญัทัว่ไป 

• สอบทานรายการปรับปรุงรายได้ที่เกิดขึน้ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

การจัดประเภทเงนิลงทนุในการร่วมค้า 

ในระหว่างปีปัจจบุนั กลุ่มบริษัทได้เข้าท าสญัญาร่วมทนุและจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ย 8 แห่ง ให้แก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้อง
กันหลายแห่ง โดยกลุ่มบริษัทยงัคงถือหุ้นสามญัในบริษัทข้างต้นในสดัส่วนร้อยละ 51 จ านวน 7 แห่ง และร้อยละ 50 จ านวน 1 
แห่ง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทไม่มีอ านาจควบคมุบริษัทข้างต้นในลกัษณะของบริษัท
ย่อยอีกต่อไป และได้จดัประเภทเงินลงทุนในบริษัทข้างต้นเป็น เงินลงทุนในการร่วมค้า รวมถึงการประเมินมลูค่ายตุิธรรมเพื่อ
ถือเป็นราคาทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุนในการร่วมค้าดงักล่าว และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทนุในงวดที่เกิดรายการ  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการดังกล่าว โดยการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาร่วมทุน การสอบถามฝ่ายบริหารถึง
ลกัษณะและวตัถปุระสงค์ในการเข้าท ารายการซือ้ขายดงักล่าว และท าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาเนือ้หาของสญัญาของ
ฝ่ายบริหารว่า ฝ่ายบริหารมีความเข้าใจในเนือ้หาของสัญญาและใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์เนือ้หาของสัญญาและบนัทึก
รายการบญัชีสอดคล้องกบัหลกัการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 11 เร่ืองการร่วมการงาน นอกจากนีข้้าพเจ้า
ได้ตรวจสอบความสมเหตสุมผลของการประเมินมลูค่ายตุิธรรมและทดสอบความถกูต้องของการค านวณรายการก าไรจากการ
จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมลูที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
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รายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวนัที่ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้                        
ความเชื่อมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมลูอื่นนัน้ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอื่นนัน้มีความขดัแย้งที่
มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลูอื่นแสดงขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่ก ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้ บ ริหารมีหน้าที่ รับ ผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี โ้ดยถูก ต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน                                                           
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัต่อไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การ
แสดงข้อมลูที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 
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• ท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายใน
ของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร  และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่
เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบริษัทต้องหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง
ได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมนิ
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 

 

จากเ ร่ืองทัง้หลายที่ ส่ือสารกับผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเ ร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดใน                                                       
การตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดงักล่าว 
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ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้ 

 

เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4501 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
กรุงเทพฯ: 1 มีนาคม 2564 



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,965,841,111      808,076,893         781,417,795         219,519,059         
ลูกหน้ีอ่ืน 8 1,305,708,009      313,567,199         1,065,562,569      1,119,539,330      
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 229,768,072         75,809,630           275,864,261         240,846,320         
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 9 22,846,128,896    23,429,709,678    205,321,798         714,338,180         
เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน 507,748,491         973,391,365         -                            -                            
เงินจ่ายล่วงหนา้ - คา่งานก่อสร้าง 830,162,004         416,589,473         4,434,656             4,434,656             
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12 100,000,000         -                            100,000,000         -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 270,991,140         486,097,646         37,560,928           46,518,262           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 28,056,347,723    26,503,241,884    2,470,162,007      2,345,195,807      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั
   และขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 11 86,721,924           46,587,500           -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                            -                            14,341,493,746    11,073,372,920    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 7,999,930             7,999,930             -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            7,019,832,100      6,598,189,126      
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 4,267,824,016      3,729,074,208      422,439,140         489,924,220         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 47,319,398           -                            -                            -                            
ท่ีดินรอการพฒันา 16 28,235,448           28,235,448           8,066,909             8,066,909             
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 289,904,201         412,712,472         34,880,585           36,357,734           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 1,941,667,900      1,808,142,559      39,471,370           61,789,522           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 26 143,629,434         506,131,753         5,352,974             6,288,485             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 185,181,455         219,429,962         23,686,452           26,798,733           
คา่ความนิยม 20 190,416,224         190,416,224         -                            -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 107,373,274         190,396,348         3,934,010             8,519,528             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 45,821,990           51,198,669           1,636,126             983,708                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,342,095,194      7,190,325,073      21,900,793,412    18,310,290,885    

รวมสินทรัพย์ 35,398,442,917    33,693,566,957    24,370,955,419    20,655,486,692    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 450



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 21 793,421,320         592,979,340         430,000,000         500,000,000         
ตัว๋แลกเงิน 22 1,231,076,441      950,595,008         1,231,076,441      950,595,008         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 23 2,218,515,256      2,873,541,048      150,886,519         594,605,246         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 302,906,000         2,906,000             1,371,557,178      810,136,816         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 2,632,940,270      5,301,293,388      106,915,243         529,780,470         
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 25 3,521,883,822      2,323,020,029      3,521,883,822      2,323,020,029      

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 26 26,732,613           19,336,165           1,003,284             789,856                
เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 6 346,209,563         1,059,769,402      1,541,461             2,703,645             
รายไดรั้บล่วงหนา้ 6 52,867,577           38,257,124           14,651,439           29,222,879           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 545,684,173         326,856,418         15,797,180           37,208,628           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 138,904,739         79,059,484           11,639,732           13,423,639           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 11,811,141,774    13,567,613,406    6,856,952,299      5,791,486,216      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 2,150,572,663      2,775,589,030      12,051,194           - 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 25 4,793,973,168      4,214,884,939      4,793,973,168      4,214,884,939      
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 26 118,604,679         437,077,971         257,144                - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 27 21,680,218           26,464,862           4,050,142             8,436,775             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 559,932,709         661,945,243         - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,538,071             1,991,405             - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,647,301,508      8,117,953,450      4,810,331,648      4,223,321,714      

รวมหนีสิ้น 19,458,443,282    21,685,566,856    11,667,283,947    10,014,807,930    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 451



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 28
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 3,091,552,445 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 1,545,776,223      1,545,776,223      1,545,776,223      1,545,776,223      
   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 2,452,862,453 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 1,226,431,227      1,226,431,227      1,226,431,227      1,226,431,227      
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 28 2,336,554,838      2,336,554,838      2,336,554,838      2,336,554,838      
ส่วนต ่ากวา่มูลคา่หุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย (2,910,400)            (16,800,460)          -                            -                            
ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 29 81,631,867           79,672,667           81,631,867           79,672,667           

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 13 1,608,118,005      -                            -                            -                            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 30 154,577,622         154,577,622         154,577,622         154,577,622         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,570,533,318      7,630,888,384      8,904,475,918      6,843,442,408      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (37,842,551)          (37,947,941)          -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,937,093,926    11,373,376,337    12,703,671,472    10,640,678,762    
ส่วนของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,002,905,709      634,623,764         -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,939,999,635    12,008,000,101    12,703,671,472    10,640,678,762    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 35,398,442,917    33,693,566,957    24,370,955,419    20,655,486,692    

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 452



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 31 13,623,385,589    9,870,483,007      874,257,870         1,903,659,058      

รายไดค้่าบริหารโครงการ 6 924,741,932         615,214,676         89,712,453           141,225,197         

รายไดเ้งินปันผล 6, 13, 14 -                           -                           3,094,328,757      2,238,524,060      

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2, 13 676,031,719         180,759,410         -                           12,569,909           

รายไดด้อกเบ้ีย 6 7,400,663             15,962,404           561,388,662         419,733,477         

รายไดอ่ื้น 711,404,916         431,713,468         18,302,408           40,704,821           

รวมรำยได้ 15,942,964,819    11,114,132,965    4,637,990,150      4,756,416,522      

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 9,018,394,267      6,307,785,064      526,160,699         1,218,519,979      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,602,803,297      1,319,710,805      122,109,347         213,433,968         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 741,286,442         502,512,719         153,633,754         143,722,494         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 -                           -                           -                           18,000,000           

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 -                           -                           18,868,527           -                           

รวมค่ำใช้จ่ำย 11,362,484,006    8,130,008,588      820,772,327         1,593,676,441      

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 4,580,480,813      2,984,124,377      3,817,217,823      3,162,740,081      

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

   และบริษทัร่วม 14, 15 (41,661,728)          604,111,157         -                           -                           

ตน้ทุนทางการเงิน 32 (296,707,527)        (263,455,548)        (455,713,594)        (373,060,311)        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 4,242,111,558      3,324,779,986      3,361,504,229      2,789,679,770      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34 (865,019,492)        (560,400,685)        (53,924,271)          (111,807,153)        

ก ำไรส ำหรับปี 3,377,092,066      2,764,379,301      3,307,579,958      2,677,872,617      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 27, 34 10,445,882           707,253                4,412,101             -                           

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 105,390                -                           -                           -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 10,551,272           707,253                4,412,101             -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 3,387,643,338      2,765,086,554      3,311,992,059      2,677,872,617      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 453



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,193,934,937      2,661,893,717      3,307,579,958      2,677,872,617      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 183,157,129         102,485,584         

3,377,092,066      2,764,379,301      

กำรแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,204,598,933      2,662,600,970      3,311,992,059      2,677,872,617      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 183,044,405         102,485,584         

3,387,643,338      2,765,086,554      

ก ำไรต่อหุ้น 35

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.30213                1.08522                1.34846                1.09173                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม

ก าไรขาดทุน
ส่วนเกินทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของ

ส่วนต ่ากวา่ ส ารองส่วนทุนจาก จากการเปล่ียนแปลง ก าไรสะสม ส่วนแบ่งก าไร ส่วนต ่ากวา่ทุน รวมส่วนของ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายโดยใช้ ส่วนไดเ้สีย จดัสรรแลว้ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จากการรวมธุรกิจภายใต้ ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ของบริษทัยอ่ย หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการร่วมคา้ การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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     
ก าไรส าหรับปี -                             -                                -                                -                            -                            -                             2,661,893,717        -                                  -                                  2,661,893,717       102,485,584           2,764,379,301       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                                -                                -                            -                            -                             707,253                  -                                  -                                  707,253                 -                              707,253                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                                -                                -                            -                            -                             2,662,600,970        -                                  -                                  2,662,600,970       102,485,584           2,765,086,554       
ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 28, 29 362                        9,278                        -                                -                            -                            -                             -                             -                                  -                                  9,640                     -                              9,640                     
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 29 -                             -                                -                                10,737,380            -                            -                             -                             -                                  -                                  10,737,380            -                              10,737,380            
เงินปันผลจ่าย 40 -                             -                                -                                -                            -                            -                             (956,615,625)         -                                  -                                  (956,615,625)        -                              (956,615,625)         
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13.3 -                             -                                -                                -                            -                            -                             -                             -                                  -                                  -                            (195,085,119)          (195,085,119)         
การลดทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสุทธิของบริษทัยอ่ย -                             -                                9,769,258                 -                            -                            -                             (9,769,258)             -                                  -                                  -                            (520,000,420)          (520,000,420)         
ซ้ือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                             -                                -                                -                            -                            -                             -                             -                                  -                                  -                            (30,000,000)            (30,000,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 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     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 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     
ก าไรส าหรับปี -                             -                                -                                -                            -                            -                             3,193,934,937        -                                  -                                  3,193,934,937       183,157,129           3,377,092,066       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                                -                                -                            -                            -                             10,558,606             105,390                      -                                  10,663,996            (112,724)                 10,551,272            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                                -                                -                            -                            -                             3,204,493,543        105,390                      -                                  3,204,598,933       183,044,405           3,387,643,338       
เรียกช าระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย -                             -                                -                                -                            -                            -                             -                             -                                  -                                  -                            1,800,010               1,800,010              
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -                             -                                -                                -                            -                            -                             -                             -                                  -                                  -                            2,598,471,803        2,598,471,803       
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 13.5 -                             -                                -                                -                            1,608,118,005       -                             -                             -                                  -                                  1,608,118,005       (1,608,118,005)       -                             
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                                -                                -                            -                            -                             -                             -                                  -                                  -                            1,289,390               1,289,390              
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 29 -                             -                                -                                1,959,200              -                            -                             -                             -                                  -                                  1,959,200              -                              1,959,200              
เงินปันผลจ่าย 40 -                             -                                -                                -                            -                            -                             (1,250,958,549)      -                                  -                                  (1,250,958,549)     -                              (1,250,958,549)      
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13.3 -                             -                                -                                -                            -                            -                             -                             -                                  -                                  -                            (194,205,658)          (194,205,658)         
การลดทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสุทธิของบริษทัยอ่ย 13.3 -                             -                                13,890,060               -                            -                            -                             (13,890,060)           -                                  -                                  -                            (614,000,000)          (614,000,000)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,226,431,227       2,336,554,838          (2,910,400)                81,631,867            1,608,118,005       154,577,622           9,570,533,318        105,390                      (37,947,941)                14,937,093,926     1,002,905,709        15,939,999,635     

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                             

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 455



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

ส ารองส่วนทุนจาก
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,226,430,865            2,336,545,560            68,935,287                 154,577,622               5,122,185,416            8,908,674,750            
ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 2,677,872,617            2,677,872,617            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 2,677,872,617            2,677,872,617            
ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 28, 29 362                             9,278                          -                                 -                                 -                                 9,640                          
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 29 -                                 -                                 10,737,380                 -                                 -                                 10,737,380                 
เงินปันผลจ่าย 40 -                                 -                                 -                                 -                                 (956,615,625)              (956,615,625)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,226,431,227            2,336,554,838            79,672,667                 154,577,622               6,843,442,408            10,640,678,762          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 1,226,431,227            2,336,554,838            79,672,667                 154,577,622               6,843,442,408            10,640,678,762          
ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 3,307,579,958            3,307,579,958            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 4,412,101                   4,412,101                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 3,311,992,059            3,311,992,059            
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 29 -                                 -                                 1,959,200                   -                                 -                                 1,959,200                   
เงินปันผลจ่าย 40 -                                 -                                 -                                 -                                 (1,250,958,549)           (1,250,958,549)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,226,431,227            2,336,554,838            81,631,867                 154,577,622               8,904,475,918            12,703,671,472          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 456



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรก่อนภาษี 4,242,111,558      3,324,779,986       3,361,504,229      2,789,679,770       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 182,602,815         165,010,538          32,925,703           39,433,497           
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,542,817           -                            -                           -                            
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (676,031,719)       (180,759,410)        -                           (12,569,909)          
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                           -                            -                           18,000,000           
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                           -                            18,868,527           -                            
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 3,256,733            14,722,650           -                           (608)                      
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอม 1,065,218            -                            2,173,912            -                            
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 8,368,708            8,970,568             1,128,493            1,845,946             
   คา่ใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,959,200            10,737,380           402,833               2,670,617             
   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 41,661,727           (604,111,157)        -                           -                            
   รายไดเ้งินปันผล -                           -                            (3,094,328,757)    (2,238,524,060)     
   รายไดด้อกเบ้ีย (7,400,663)           (15,962,404)          (561,388,662)       (419,733,477)        
   ตน้ทนุทางการเงิน 296,707,527         263,455,548          455,713,594         373,060,311          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 4,108,843,921      2,986,843,699       216,999,872         553,862,087          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีอ่ืน (713,056,442)       201,403,103          16,598,701           (28,823,940)          
   ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (424,393,554)       (1,361,103,909)     509,016,382         934,519,227          
   เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน 381,731,862         (102,381,839)        -                           -                            
   เงินจ่ายล่วงหนา้ - คา่งานก่อสร้าง (664,561,901)       (78,710,698)          -                           10,348,544           
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 147,770,202         48,915,088           8,957,334            23,230,184           
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัและขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ (40,134,424)         (18,588,013)          -                           -                            
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (72,457,702)         (20,850,996)          (652,418)              4,705,248             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (65,703,723)         361,517,181          (211,423,289)       (407,502,683)        
   เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (599,722,579)       (17,843,875)          (1,162,184)           (17,556,360)          
   รายไดรั้บล่วงหนา้ 14,610,453           36,712,089           (14,571,440)         29,222,879           
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 47,352,652           15,671,976           (1,783,907)           4,955,339             
   หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 648,401               15,123                  -                           -                            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,120,927,166      2,051,598,929       521,979,051         1,106,960,525       
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน (96,000)                (698,930)               -                           -                            
   จ่ายดอกเบ้ีย (650,470,676)       (701,665,782)        (421,808,123)       (394,592,101)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (760,747,142)       (886,506,339)        (71,853,226)         (198,258,526)        
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 709,613,348         462,727,878          28,317,702           514,109,898          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 457



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินปันผลรับ 377,238,969         295,653,143          3,219,814,036      1,983,754,144       
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1,026,597,673      543,555,766          (3,303,138,767)    (2,505,376,287)     
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (100,000,000)       -                            (100,000,000)       -                            
เงินสดจ่ายจากการลงทนุเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                           -                            (114,051,264)       (123,400,000)        
เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13, 36) 327,967,901         177,283,401          -                           401,420,789          
เงินสดรับสุทธิ (จ่ายสุทธิ) จากการซ้ือเงินลงทนุ
   ในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13, 37) 232,950,258         2,277,910             (172,415,353)       -                            
เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                           -                            (24,149,980)         -                            
เงินสดจ่ายจากการลงทนุเพ่ิมในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (1,089,939,352)    (1,019,325,628)     (144,885,520)       (210,196,500)        
เงินสดรับจากการลดทนุของการร่วมคา้ 105,261,450         238,185,300          -                           109,410,300          
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (155,488,375)       (434,447)               (511,465)              -                            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (256,931,021)       (253,252,065)        (1,056,324)           (1,230,929)            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,941,502)           (1,266,575)            (3,701,702)           (740,440)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,214,458            191,394                -                           20,868                  
ดอกเบ้ียรับ 24,384,089           31,485,213           557,313,505         450,244,885          
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 488,314,548         14,353,412           (86,782,834)         103,906,830          
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 200,441,980         (795,757,297)        (70,000,000)         (245,500,000)        
ตัว๋แลกเงินเพ่ิมข้ึน 279,000,000         611,000,000          279,000,000         611,000,000          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 300,000,000         -                            561,420,362         439,136,816          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 6,248,535,547      5,944,480,274       508,500,000         1,594,335,682       
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (9,081,811,345)    (4,266,174,270)     (920,669,392)       (1,198,852,153)     
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 4,112,300,000      990,600,000          4,112,300,000      990,600,000          
ไถ่ถอนหุ้นกูร้ะยะยาว (2,326,200,000)    (2,000,000,000)     (2,326,200,000)    (2,000,000,000)     
จ่ายคา่ธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ (26,226,139)         (6,335,353)            (26,226,139)         (6,335,353)            
ช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (27,331,763)         (20,145,583)          (1,516,459)           (1,126,288)            
เงินสดรับจากการเรียกช าระคา่หุ้นและออกหุ้นเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย 2,585,577,919      -                            -                           -                            
เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           (30,000,000)          -                           -                            
เงินสดจ่ายจากการลดทนุจดทะเบียนหุ้นบริุมสิทธิของบริษทัยอ่ย (614,000,000)       (520,000,420)        -                           -                            
เงินสดรับคา่หุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ -                           9,640                    -                           9,640                    
จ่ายเงินปันผล (1,496,244,504)    (711,329,670)        (1,496,244,504)    (711,329,670)        
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (194,205,373)       (195,085,119)        -                           -                            
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (40,163,678)         (998,737,798)        620,363,868         (528,061,326)        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,157,764,218      (521,656,508)        561,898,736         89,955,402           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 808,076,893         1,329,733,401       219,519,059         129,563,657          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 1,965,841,111      808,076,893          781,417,795         219,519,059          

-                           -                            -                           -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด:
   เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
      เพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
      และพนกังานของบริษทัยอ่ย -                           -                            1,556,367            8,066,764             
   เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเปล่ียนเป็นเงินลงทนุในการร่วมคา้ 382,617,380         1,019,940             (133,619,990)       509,970                
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 40,336,391           -                            -                           -                            
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นตน้ทนุโครงการ
      พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 21,961,048           3,751,467             -                           -                            
   โอนตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายไปเป็น (มาจาก)
      อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (57,744,221)         10,464,720           -                           6,319,961             
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 649,179               -                            649,179               -                            
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ 16,478,519           13,082,261           -                           -                            
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                           14,319,675           -                           -                            
   การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23,839,299           11,437,861           1,987,031            -                            
   ลูกหน้ีเงินปันผล -                           -                            852,284,557         977,769,836          
   ลูกหน้ีคา่หุ้น 382,157,500         -                            84,032,063           -                            
   เจา้หน้ีเงินปันผล 285                      245,285,955          -                           245,285,955          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท”) ด ำเนินธุรกิจหลักในกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพยแ์ละกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 496 หมู่ท่ี 9 ต ำบล
ส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

1.2 การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และไดจ้ ำหน่ำยหุ้นของ
บริษทัยอ่ย 8 แห่ง ดงัต่อไปน้ี 

1) ในเดือนมกรำคม 2564 บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนกบับริษทั
ในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง และไดจ้ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษทั ออริจ้ิน สุขุมวิท สำยลวด 
จ ำกดั จ ำนวน 49,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุน้สำมญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 64 ลำ้นบำทใน             งบกำรเงินรวม 

2) ในเดือนมกรำคม 2564 บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั (บริษทัย่อย) ได้เขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนกบั
บริษทัในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และไดจ้ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษทั ออริจ้ิน           รำม
อินทรำ จ ำกดั จ ำนวน 10,976,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสำมญัทั้งหมด 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวจ ำนวน 61 ลำ้นบำทในงบกำรเงิน
รวม 

3) ในเดือนเมษำยน 2564 บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนกบับริษทัใน
ประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง และได้จ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษทั พำร์ค รัชดำ จ ำกัด จ ำนวน  
49,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสำมญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 49 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม 

4) ในเดือนมิถุนำยน 2564 บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกัด (บริษทัย่อย) ได้เขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนกับบริษทัใน
ประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง และได้จ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษทั วนั พญำไท จ ำกัด จ ำนวน 
16,660,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสำมญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจำก
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 194 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม 

5) ในเดือนสิงหำคม 2564 บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนกับ
บริษัทในประเทศท่ีไม่เ ก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง  และได้จ ำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ออริ จ้ิน           
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รำมค ำแหง อินเตอร์เชนจ์ จ ำกดั จ ำนวน 147,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้น
สำมญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน     57 ลำ้นบำท
ในงบกำรเงินรวม 

6) ในเดือนกนัยำยน 2564 บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนกบับริษทัใน
ประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และไดจ้ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษทั ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์
เชนจ์ จ ำกัด จ ำนวน 49,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสำมญัทั้งหมด กลุ่ม
บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 49 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม 

7) ในเดือนพฤศจิกำยน 2564 บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำ                ร่วม
ทุนกบับริษทัในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และไดจ้ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบริษทั              ออริจ้ิน 
บุญภำ บำงนำ จ ำกดั จ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นสำมญัทั้งหมด 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่ำวจ ำนวน 0.09 ลำ้นบำทในงบกำรเงิน
รวม 

8) ในเดือนธันวำคม 2564 บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกัด (บริษทัย่อย) ได้เขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนกับบริษัทใน
ประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และไดจ้ ำหน่ำยหุ้นสำมญัและหุ้นบุริมสิทธิของบริษทั                 วนั 
สนำมเป้ำ จ ำกดั จ ำนวน 2,450,000 หุน้ และ 25,333,000 หุน้ ตำมล ำดบั มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท คิดเป็นร้อย
ละ 49 ของหุน้สำมญัและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 201 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม 

 ผลจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ท ำให้กลุ่มบริษทัเหลือเพียงอ ำนำจควบคุมร่วมในบริษทั
เหล่ำนั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้  

 ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียกำรควบคุม กลุ่มบริษทัจะตอ้งรับรู้เงินลงทุนท่ีมีอยู่ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและถือเป็น
รำคำทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ซ่ึงผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดท้ ำกำรประเมินแลว้เห็นว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำว มีมูลค่ำเท่ำกบัมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ดงันั้น                 กลุ่มบริษทัจึง
ใชมู้ลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม เป็นรำคำทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ขำ้งตน้ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
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ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของกำรถือหุ้น 

  2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ    
บริษทั วนั ออริจิ้น จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั ให้บริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ

อสังหำริมทรัพยแ์ละลงทุน           
ในบริษทัอืน่ 

100 100 

บริษทั ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ 
“บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั”) 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 70 100 

บริษทั ออริจิ้น แกรนด ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100  
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั ออริจิ้น แคปปิตอล คอลลำจ 107 จ ำกดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ

อสังหำริมทรัพย ์
100 100 * 

Origin Global (Hong Kong) Limited 
 (จดัตั้งขึ้นในฮ่องกง) 

ให้บริกำรนำยหนำ้ในกำรขำย และ
บริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 100 

บริษทั พรอมมิเนนท ์แคปปิตอล จ ำกดั               
(เดิมช่ือ “บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ำกดั”) 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 

บริษทั ออริจิ้น รำมค ำแหง จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั บริหำรสินทรัพย ์พรอมมิเนนท ์จ ำกดั บริหำรสินทรัพย ์ 100 - 
บริษทั ออริจิ้น เฮลทแ์คร์ จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอืน่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจสุขภำพ 
94 - 

บริษทั ออริจิ้น เอน็เนอร์ยี จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอืน่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจพลงังำน 

100 - 

บริษทั พรีโม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั ให้บริกำรนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั 100 - 
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  อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของกำรถือหุ้น 

  2564 2563 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั   
บริษทั แพสชัน่ เรียลเตอร์ จ ำกดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั พรีโม เรียลเตอร์ จ ำกดั”) 

ให้บริกำรนำยหนำ้ในกำรขำย          
อสังหำริมทรัพยแ์ละบริกำร
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 100 

บริษทั อูโน่ เซอร์วิส จ ำกดั         ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 100 

บริษทั วำยด ์อินทีเรีย จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
พรีโม เดคคอร์ จ ำกดั”) 

ให้บริกำรตกแตง่ภำยใน 100 100 

บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ให้บริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 100 

บริษทั ครำวน์ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ให้บริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 100 

บริษทั ยไูนเตด็ โปรเจคต ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 100 

บริษทั แฮมตนั โฮเทล แอนด ์เรสซิเดนซ์ 
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ให้บริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั   
บริษทั พำร์ค ออริจิ้น พญำไท จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั พำร์ค ออริจิ้น ที2 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั ออริจิ้น สำทร จ ำกดั 
(2563: และถือหุน้โดยบริษทั ไนทบ์ริดจ ์
สุขมุวิท ปุณณวิถี  จ ำกดั ร้อยละ 39) 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 61 

บริษทั ออริจิ้น แคปปิตอล 1 จ ำกดั  ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

100 100 * 

บริษทั ออริจิ้น แคปปิตอล พระรำม 9 จ ำกดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

100 100 * 

บริษทั พำร์ค รัชดำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั ไนทบ์ริดจ ์สุขมุวิท ปุณณวิถี  จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร อนิเตอร์เชนจ ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั ออริจิ้น สเฟียร์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั ออริจิ้น แคปปิตอล คอลลำจ 107 จ ำกดั   
บริษทั ออริจิ้น คอลลำจ 107 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั ออริจิ้น แคปปิตอล 1 จ ำกดั   
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  อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของกำรถือหุ้น 

  2564 2563 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ออริจิ้น เกษตร โซไซต้ี จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั ออริจิ้น แคปปิตอล พระรำม 9 จ ำกดั   
บริษทั ออริจิ้น ไพรม ์จ ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั วนั ออริจิ้น จ ำกดั    
บริษทั ออริจิ้น วนั ระยอง จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั วนั พญำไท จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั วนั ดิสทริคท ์ระยอง จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั วนั รำมอินทรำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั วนั ดิสทริคท ์ระยอง 2 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั ออริจิ้น ฟู้ด จ ำกดั กิจกำรร้ำนอำหำร 100 100 
บริษทั วนั สนำมเป้ำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั ออริจิ้น อีอีซี จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั วนั แฮมป์ตนั ดีลกัซ์ โอเชียน ศรีรำชำ 
จ ำกดั 

ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 - 

บริษทั วนั แฮมป์ตนั ไนทบ์ริดจ ์สมุทรปรำกำร 
ซิต้ี จ ำกดั 

ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 - 

บริษทั วนั แฮมป์ตนั เน็กซ์ ทู เอม็โพเรียม จ ำกดั ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 - 

บริษทั วนั เวลเนส สุขมุวิท 107 จ ำกดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั ออริจิ้น ลำดกระบงั จ ำกดั”) 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 

บริษทั พีคอยน์ พลำซ่ำ จ ำกดั ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (มหำชน)   
บริษทั สเตเบิ้ล โฮม พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั ดิสทริคท ์แกรนด ์เรียลเอสเตท จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั เบลกรำเวีย บำงนำ จ ำกดั   พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั เบลกรำเวีย รำชพฤกษ ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั บริทำเนีย วงแหวน รำมอนิทรำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั บริทำเนีย บำงนำ กม.17 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั บริทำเนีย บำงนำ กม.35 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั สเตเบิ้ล ทำวน์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั บริทำเนีย อมตะ พำนทอง จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั พรอมมิเนนท ์แคปปิตอล จ ำกดั   
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  อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของกำรถือหุ้น 

  2564 2563 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ดิจิตอล บตัเลอร์ จ ำกดั ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย ์
57 57 

    
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จ ำกดั   
บริษทั วนั เวลเนส สุขมุวิท 107 จ ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั ออริจิ้น รำมค ำแหง อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั ออริจิ้น รำมอินทรำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั ออริจิ้น สุขมุวิท สำยลวด จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั ออริจิ้น เพลย ์พหล เอน็ ไนน์ทีน สเตชัน่ 
จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 

บริษทั ออริจิ้น เพลส สมุทรปรำกำร จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์สมุทรปรำกำร 
จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 

บริษทั โซ ออริจิ้น พหลหกสิบเกำ้ สเตชัน่ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั ออริจิ้น ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์จรัญ รำชวิถี 
จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 

บริษทั ออริจิ้น ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์อี22 สเตชัน่ 
จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั ยไูนเตด็ โปรเจคต ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั   
บริษทั ยพูีเอม็ ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกดั ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย ์
100 - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั ออริจิ้น เอน็เนอร์ยี จ ำกดั   
บริษทั เวล เอน็เนอร์จ้ี มูฟ จ ำกดั จดัหำ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำย

พลงังำนทำงเลือกก๊ำซธรรมชำติ
เหลว 

75 - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั ไนทบ์ริดจ ์สุขมุวิท ปุณณวิถี จ ำกดั   
บริษทั ออริจิ้น สำทร จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 - 
* อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นเฉพำะในส่วนของหุ้นสำมญั   

ข) กลุ่มบริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 
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ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทั มีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  
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ง) ในระหวำ่งปี 2564 ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อยท่ีจัดตั้งใหม่ 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) บริษทั บริหำรสินทรัพย ์พรอมมิเนนท ์จ ำกดั บริหำรสินทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 2.5 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท          25,000 
 บริษทั ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์ จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจสุขภำพ 
76 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.57 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 5,700 

 บริษทั ออริจ้ิน เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจพลงังำน 

100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท          1,000 

บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั บริษทั พรีโม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั  ให้บริกำรนำยหนำ้ประกนัภยั
วินำศภยั 

100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.3 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท         3,000 

 บริษทั แฮมตนั โฮเทล แอนด ์เรสซิเดนซ์  
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ให้บริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 1,000 

 บริษทั พีคอยน์ พลำซ่ำ จ ำกดั ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 1,000 

บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (มหำชน) บริษทั บริทำเนีย บำงนำ กม.17 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 1,000 
 บริษทั บริทำเนีย บำงนำ กม.35 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 1,000 
 บริษทั สเตเบิ้ล ทำวน์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 1,000 
 บริษทั บริทำเนีย อมตะ พำนทอง จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 1,000 
บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั บริษทั วนั แฮมป์ตนั ดีลกัซ์ โอเชียน ศรีรำชำ 

จ ำกดั 
ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย ์
100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.5 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 5,000 

 บริษทั วนั แฮมป์ตนั ไนทบ์ริดจ ์
สมุทรปรำกำร ซิต้ี จ ำกดั 

ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.5 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 5,000 

 บริษทั วนั แฮมป์ตนั เน็กซ์ ทู เอ็มโพเรียม 
จ ำกดั 

ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 1.0 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 10,000 

      



 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 468 

 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน บุญภำ บำงนำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท          1,000 
 บริษทั ออริจ้ิน เพลย ์พหล เอน็ ไนน์ทีน 

สเตชัน่ จ ำกดั 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท          1,000 

 บริษทั ออริจ้ิน เพลส สมุทรปรำกำร จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท          1,000 
 บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์

สมุทรปรำกำร จ ำกดั 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท          1,000 

 บริษทั โซ ออริจ้ิน พหลหกสิบเกำ้ สเตชัน่ 
จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท        1,000 

 บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์จรัญ               
รำชวิถี จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท        1,000 

 บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์อี22 
สเตชัน่ จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท        1,000 

บริษทั ยไูนเต็ด โปรเจคต ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั บริษทั ยพีูเอม็ ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกดั ให้บริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

100 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.5 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท 5,000 

การเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 
   สัดส่วนเงินลงทุน  

บริษทัผูล้งทุน กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ เดิม                  ใหม่                  รำยละเอียด 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

51 
 

100 ซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 12.84 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 13.20 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 169.42 
ลำ้นบำท จำกบริษทัในต่ำงประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

51 
 

100 ซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 10.12 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 11.27 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 114.12 
ลำ้นบำท จำกบริษทัในต่ำงประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
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การเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

   สัดส่วนเงินลงทุน  
บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เดิม                  ใหม่                  รำยละเอียด 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน สุขมุวิท สำยลวด จ ำกดั 

 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 51 สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลภำยนอก (ตำมท่ีได้

กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2) 
 บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั 

 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์

 
100 

 
51 

 
สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลภำยนอก (ตำมท่ีได้
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2) 

 บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง                   
อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

100 
 

51 
 

สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลภำยนอก (ตำมท่ีได้
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2) 

 บริษทั ออริจ้ิน บุญภำ บำงนำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

100 
 

50 สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลภำยนอก (ตำมท่ีได้
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2) 

บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั บริษทั พำร์ค รัชดำ จ ำกดั 
 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

100 
 

51 
 

สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลภำยนอก (ตำมท่ีได้
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2) 

 บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร                  
อินเตอร์เชนจ ์ จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

100 
 

51 สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลภำยนอก (ตำมท่ีได้
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2) 

บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั บริษทั วนั พญำไท จ ำกดั 
 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

100 
 

51 
 

สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลภำยนอก (ตำมท่ีได้
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2) 

 บริษทั วนั สนำมเป้ำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

100 
 

51 สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลภำยนอก (ตำมท่ีได้
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2) 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
   (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั ออริจ้ิน เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั บริษทั เวล เอ็นเนอร์จ้ี มูฟ จ ำกดั จดัหำ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยพลงังำน
ทำงเลือกก๊ำซธรรมชำติเหลว 

75 ซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 3 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท                    
จำกบุคคลภำยนอก 

7,500 
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จ) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ี
แลว้  

ช)  ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม 
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ตำมวิธีรำคำทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ                        กำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ    งบ
กำรเงินของกลุ่มบริษทั 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงหลำยฉบับ ซ่ึงจะมี                  
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกับ
ผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมท่ีดินและหน่วยในอำคำรชุดพักอำศัยเม่ือกลุ่มบริษัท                   
ได้มีกำรโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้กับลูกคำ้แล้ว ณ เวลำใดเวลำหน่ึง กล่ำวคือ เม่ือจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยแ์สดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหักดว้ยส่วนลดและค่ำใชจ่้ำยท่ีกลุ่ม
บริษทัจ่ำยแทนให้แก่ลูกคำ้ และส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ำยให้กบัลูกคำ้ เง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเป็นไปตำมงวดกำร
จ่ำยช ำระท่ีระบุในสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจำกลูกคำ้ก่อนกำรโอนกรรมสิทธ์ิให้กบั
ลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “เงินมดัจ ำรับและเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้” 

 รายได้ค่าบริหารโครงการ 

 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรบริหำรโครงกำรรับรู้เม่ือกิจกำรให้บริกำรเสร็จส้ิน โดยอตัรำค่ำบริกำรอำ้งอิงจำก
มูลค่ำโครงกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ 

 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำน ซ่ึงควำมส ำเร็จของงำนค ำนวณตำมวิธีท่ีระบุไวใ้นสัญญำบริหำรงำนก่อสร้ำง 

 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรบริหำรงำนขำยรับรู้เม่ือกิจกำรให้บริกำรเสร็จส้ิน โดยอตัรำค่ำบริกำรอำ้งอิงจำก
มูลค่ำของอสังหำริมทรัพยท่ี์ขำย 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งตลอดอำยสุัญญำเช่ำ  

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

 รายได้ดอกเบีย้ 

 รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรด้อยค่ำดำ้นเครดิตใน
ภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อ                ผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

รายได้เงินปันผล 

รำยไดเ้งินปันผลถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายและต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกว่ำ ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยป์ระกอบด้วยต้นทุนท่ีดิน ค่ำพฒันำท่ีดิน               ค่ำ
ออกแบบ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรกูย้ืมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึง
ประมำณกำรตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

 ในกำรค ำนวณหำตน้ทุนขำยบำ้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั กลุ่มบริษทัไดท้ ำกำร  แบ่งสรร
ตน้ทุนกำรพฒันำทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ย) ตำมเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขำยและ
เกณฑร์ำคำขำย 

 ตน้ทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคำ้อ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบให้กบัลูกคำ้ตำมสัญญำ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนควบของบำ้นหรือหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยัท่ีส่งมอบ 

 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ  บันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือมีกำรขำย 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของโครงกำร (ถำ้มี) ไวใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.4 ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา 

 กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำนำยหน้ำท่ีจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่ำใชจ่้ำย
อย่ำงเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำ และจะบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ เม่ือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับหักด้วยต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีระยะเวลำของกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์จะรับรู้ส ำหรับต้นทุนในกำรได้มำซ่ึง
สัญญำมีระยะเวลำหน่ึงปีหรือสั้นกวำ่ กิจกำรจะบนัทึกตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 
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4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทอำคำรให้เช่ำและห้องชุดให้เช่ำค ำนวณจำกรำคำทุน
โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 30 ปี และ 20 ปี ตำมล ำดับ ค่ำเส่ือมรำคำของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือม
รำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำรโรงแรมและส่วนปรับปรุงอำคำร  15 - 50  ปี 
  อำคำรชัว่ครำวและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ  3 - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  3 - 10  ปี 
  ยำนพำหนะ  5  ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  โดยไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิตสินทรัพย์ หรือกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุน
ของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือ
เป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืน               ท่ีเกิดขึ้นจำก
กำรกูย้มืนั้น 
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 ส ำหรับเงินกู้ท่ีกู้มำโดยมีวัตถุประสงค์เฉพำะเพื่อพัฒนำโครงกำร ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีบันทึกเป็นต้นทุน
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีจ่ำยจริงหักดว้ยรำยไดจ้ำกกำรน ำเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่ครำว (ถำ้มี) ส่วนเงินท่ีกูม้ำเพื่อ
วตัถุประสงค์ทัว่ไป ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนจะค ำนวณโดยกำรคูณรำยจ่ำยของโครงกำรดว้ยอตัรำกำร
ตั้งขึ้นเป็นทุน อตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนคืออตัรำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของตน้ทุนกำรกูย้มืในระหว่ำงปีท่ีไม่รวม
ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มำจำกกำรอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกต้นทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำม
รำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

  กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ    กำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ และจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำร                        ตดัจ ำหน่ำย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

  ตรำสินคำ้  ตำมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ 
  สัญญำแฟรนไชส์  3  ปี 
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  5 - 10  ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 

4.10 ค่าความนิยม  

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ี    สูงกว่ำ
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกวำ่ตน้ทุนกำรรวม
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)             ท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงิน
สด) หำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด     เงินสดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี กลุ่ม
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บริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถกลบับญัชี
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมไดใ้นอนำคต 

4.11 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุม
กำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำ
ระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใช้
งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ประมำณกำรตน้ทุนในกำรร้ือ
ถอนและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง และ
หกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้ ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 2 - 63 ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 3 - 8 ปี 
  ยำนพำหนะ 5 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
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กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นวำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำ
เช่ำ กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุ
สัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือ
สินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจำกกำรได้มำซ่ึง
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยสุัญญำเช่ำโดย
ใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ  

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ ถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.13 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูบ้นัทึกเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี และทยอยตดัจ ำหน่ำยเป็นดอกเบ้ีย
จ่ำยโดยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองหุน้กู ้

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหกัจำกมูลค่ำหุน้กูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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4.14 เงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดินรอกำรพัฒนำ 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืน
ของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมิน              กำรดอ้ยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมเป็นรำยปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะ
ไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพำะของ
สินทรัพย์ท่ีก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนใน           กำรขำย กลุ่มบริษัทใช้
แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะ
ไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้
และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำม
เก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผูกพนั
ดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน 

 บริษทัฯบนัทึกโครงกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระดว้ยตรำสำรทุนเม่ือไดรั้บบริกำรจำกพนักงำนตำม
มูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยพร้อมกับกำรเพิ่มขึ้ นของบัญชี 
“ส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ ตำมระยะเวลำ                กำรใหบ้ริกำร
ของพนกังำนท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร  

4.19 ภาษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
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 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยใชอ้ตัรำภำษี
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร                          
แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.20 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำย             กำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำม
สัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ย
ค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น               (ตรา
สารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ได้            ถือ
ไวเ้พื่อคำ้ เป็นตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่
สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็น               รำยตรำ
สำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไปรับรู้
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นกำร
ไดรั้บคืนของตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอย่ำงชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่
มีขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำ  

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
คำ้ เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นด้วย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทำง
กำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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สัญญาค า้ประกันทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินภำยใตส้ัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงินเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ซ่ึงเท่ำกบั
ค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนัท่ีไดรั้บ หลงัจำกนั้น ประมำณกำรหน้ีสินภำยใตส้ัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงินแต่
ละสัญญำจะแสดงดว้ยจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหักดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำ
เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

บริษทัฯทยอยรับรู้รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนัเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรตดั
จ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนัท่ีไดรั้บดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรค ้ำประกนั  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผู ้ให้กู้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อยำ่งเป็นสำระส ำคญั จะถือวำ่เป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ 
โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บช ำระ และคิด
ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ  

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้นใน 
12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้
รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นั้นมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตหรือมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำ อย่ำงไรก็ตำม ใน
บำงกรณีกลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอย่ำงมี
นัยส ำคัญและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกข้อมูลภำยในหรือข้อมูลภำยนอกอ่ืน เช่น อันดับควำม
น่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร 
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กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีอ่ืนและ
ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำ ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำร
เปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอด
อำยขุองลูกหน้ีอ่ืนและตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำ 

กำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นขำ้งต้นอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

การด้อยค่าของสัญญาค า้ประกันทางการเงิน 

บริษทัฯประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงินจำกมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงินหำกเกิดกำรผิดนดัช ำระขึ้น 
ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีสะทอ้นค่ำควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ำหนกั 
ทั้งน้ี บริษทัฯรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงินเป็นส่วน
หน่ึงของบญัชีประมำณกำรหน้ีสิน 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย      (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน       งบ
กำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 



 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 483 

 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง             ล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี                      
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร                ท่ี
ส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำร
ด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำก
สินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งกำรเลือกอัตรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำร
ค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 การไม่รวมงบการเงินของบริษัทที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหน่ึง 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัพิจำรณำวำ่บริษทัฯไม่มีอ ำนำจควบคุมบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 - บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั  
 - บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน พำร์ค ที1 จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ำกดั 
 -  บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน รำชเทวี จ ำกดั 
 -  บริษทั ออริจ้ิน วนั พร้อมพงษ ์จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน วนั สุขมุวิท 24 จ ำกดั 
 -  บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พระรำม 4 จ ำกดั 
 -  บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั 
 -  บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั 
 -  บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั 
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 - บริษทั ออริจ้ิน ลำดพร้ำว จ ำกดั 
 - บริษทั พำร์ค พิลลำร์ อำร์4 จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน สุขมุวิท สำยลวด จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั 
 - บริษทั พำร์ค รัชดำ จ ำกดั 
 - บริษทั วนั พญำไท จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั 
 - บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั 
 - บริษทั วนั สนำมเป้ำ จ ำกดั 

 ถึงแมว้่ำกลุ่มบริษทัจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัขำ้งตน้ในสัดส่วนร้อยละ 51 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ี
มำกกว่ำก่ึงหน่ึง อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสัญญำร่วมทุนระบุว่ำเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ
ร่วมทุนตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูร่้วมทุนอย่ำงน้อยฝ่ำยละหน่ึงคน ดงันั้น            กลุ่มบริษทัจึงพิจำรณำว่ำ
กลุ่มบริษทัไม่มีอ ำนำจควบคุมบริษทัขำ้งตน้ เงินลงทุนในบริษทัขำ้งตน้                                ถือเป็นเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้และไม่น ำมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว 

 ในกำรจดัประเภทส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประมำณกำรไถ่ถอนหลกัประกนัและกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดท่ีระบุในสัญญำเงินกู ้

สัญญาเช่า 

การก าหนดอายุสัญญาเ ช่าที่ มี สิทธิการเลือกในการขยายอายุ สัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเ ช่า -                          
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ในกำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินวำ่กลุ่มบริษทัมี                 ควำม
แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำร
ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำ รก ำ หนดอัต ร ำ ด อก เ บ้ี ย ก ำ ร กู้ ยื ม ส่ วน เพิ่ ม ข อ งก ลุ่ มบ ริ ษัท ในกำ รคิ ด ลดห น้ี สิ น ต ำ ม 
สัญญำเช่ำ โดยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะต้องจ่ำยในกำรกูย้ืมเงินท่ี
จ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชใ้นสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ี
คลำ้ยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
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ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ใน
กำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำง
ภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 

  



 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 486 

 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2564 2563 2564 2563  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดค้่ำบริหำรโครงกำร - - 2 14 ตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 
รำยไดเ้งินปันผล - - 3,069 2,042 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดด้อกเบ้ีย - - 558 412 ร้อยละ 4.3 ต่อปี                                

(2563: ร้อยละ 4.3 - 4.5 ต่อปี) 
รำยไดค้่ำเช่ำอำคำร - - 4 - ตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 
ค่ำบริกำรส่วนกลำง - - 38 38 ร้อยละ 6 ของรำคำบวกจำกตน้ทุน 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 13 8 ตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย - 

 
- 
 

15 7 
 

ร้อยละ 1.0 - 4.7 ต่อปี  
(2563: ร้อยละ 1.0 - 4.5 ต่อปี) 

รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้      
รำยไดค้่ำบริหำรโครงกำร 925 615 50 89 รำคำตำมสัญญำรำยโครงกำร 

 โดยอตัรำค่ำบริกำรอำ้งอิงจำก
มูลค่ำโครงกำร 

รำยไดเ้งินปันผล - - 25 197 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดด้อกเบ้ีย 5 14 3 8 ร้อยละ 4.3 - 5.5 ต่อปี 
รำยไดค้่ำบริกำร 36 20 - - ตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำท่ีดิน 7 7 - - ตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย 4 - 4 - ร้อยละ 6.2 ต่อปี (2563: ไม่มี) 
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกกำรขำยห้องชุด 3 23 - - รำคำตลำด 
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ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 169,574 58,534 
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีเงินปันผล - - 852,285 977,770 
กำรร่วมคำ้ 630,024 185,776 14,907 58,210 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 630,024 185,776 1,036,766 1,094,514 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)     
บริษทัยอ่ย - - 16,473 170,659 
กำรร่วมคำ้ 8,090 830 4,394 141 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,090 830 20,867 170,800 

เงินมัดจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า                      
- บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

  
  

ผูถื้อหุ้นและกรรมกำรของกลุ่มบริษทั 1,493 1,150 - - 

รวมเงินมดัจ ำรับและเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้                 
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,493 1,150 - - 

รายได้รับล่วงหน้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 72 - 
กำรร่วมคำ้ 31,194 29,159 14,579 29,159 

รวมรำยไดรั้บล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,194 29,159 14,651 29,159 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นกำรกูย้ืมในรูปของสัญญำกูย้ืมเงิน
ท่ีไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี และมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม หรือเม่ือผูกู้มี้กระแสเงินสด
เพียงพอ (2563: กูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญำใชเ้งิน) บริษทัฯจดัประเภทเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
เงินให้กู้ยืมระยะยำวบำงส่วนตำมจ ำนวนท่ีบริษทัฯไม่มีควำมตั้งใจท่ีจะเรียกคืนเงินให้กู้ยืมจำกกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัภำยใน 12 เดือนขำ้งหน้ำ ประกอบกบัเง่ือนไขบำงประกำรในสัญญำเงินกูย้ืมจำกธนำคำรของ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
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ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระหวำ่งกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

 31 ธนัวำคม 2563 ระหว่ำงปี ระหว่ำงปี 31 ธนัวำคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน 

    

กำรร่วมคำ้ 75,810 1,065,584 (911,626) 229,768 

รวม 75,810 1,065,584 (911,626) 229,768 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วนัที่ 
 31 ธนัวำคม 2563 ระหว่ำงปี ระหว่ำงปี 31 ธนัวำคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน 

    

บริษทัยอ่ย 11,158,302 5,105,722 (1,792,030) 14,471,994 
บริษทัยอ่ยทำงออ้ม 140,156 64,500 (204,656) - 
กำรร่วมคำ้ 15,761 152,219 (22,616) 145,364 

รวม 11,314,219  5,322,441 (2,019,302) 14,617,358 
หกั: จดัประเภทเป็นเงินให้กูย้ืม

ระยะยำว (11,073,373) 
  

(14,341,494) 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น 240,846   275,864 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นกำรกูย้ืมในรูปของสัญญำ
กูย้ืมเงินท่ีไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี และมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม (2563: กูย้ืมในรูป
ของตัว๋สัญญำใชเ้งิน) ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563 และกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วนัที่ 
 31 ธนัวำคม 2563 ระหว่ำงปี ระหว่ำงปี 31 ธนัวำคม 2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการและ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน  

    

กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 2,906 - - 2,906 
กำรร่วมคำ้  -  300,000 - 300,000 
รวม 2,906  300,000 - 302,906 

  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

 31 ธนัวำคม 2563 ระหว่ำงปี ระหว่ำงปี 31 ธนัวำคม 2564 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการและ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 

    

บริษทัยอ่ย  725,137 589,040 (288,579) 1,025,598 
บริษทัยอ่ยทำงออ้ม  85,000  186,058 (225,099) 45,959 
กำรร่วมคำ้  -  300,000 - 300,000 
รวม  810,137 1,075,098 (513,678) 1,371,557 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 60,467  49,837   33,639  27,453   
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,117  1,931   511 894   
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
(หมำยเหตุ 29) 215  1,782   107  1,139   

รวม 61,799  53,550   34,257  29,486   

 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัให้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ              งบ
กำรเงินขอ้ 41.5 



 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 490 

 

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 1,517 1,708 212  375   
เงินฝำกธนำคำร 1,964,324 806,369 781,206  219,144   
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,965,841 808,077 781,418  219,519   

ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2564 เ งินฝำกออมทรัพย์ มีอัตรำดอกเ บ้ียระหว่ ำง ร้อยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี                                    
(2563: ร้อยละ 0.05 - 0.343 ต่อปี)  

8. ลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 630,024 185,776 1,036,766 1,094,514 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 675,684 127,791 28,797 25,025 

รวมลูกหน้ีอ่ืน  1,305,708 313,567 1,065,563 1,119,539 

9. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนท่ีดิน 14,344,711 13,817,777 19,123 101,363 
ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงและอ่ืน ๆ 7,653,810 8,682,261 179,228 580,324 
ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีบนัทึก

เป็นตน้ทุน 847,608 929,672 6,971 32,651 
รวมตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย  22,846,129 23,429,710 205,322 714,338 
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9.1 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงในโครงกำรไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรพำณิชยเ์พื่อเป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ กำรออกหนงัสือค ้ำประกนัและกำรออกตัว๋อำวลัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (ลำ้นบำท) 16,332 20,059 37 327 

9.2 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นตน้ทุนของโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย โดย
ค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัรำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนกำรกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ
โครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์(ลำ้นบำท) 360 391 - 6 

อตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 2.98 - 5.85 2.98 - 5.25 - 4.72 - 5.25 

10.   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

เงินมดัจ ำฝ่ำยโครงกำร 23,954 22,581 9,288  9,288  
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 126,998 197,099 20,136  29,203  
ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำ 6,841 140,194 -  110  
ภำษีซ้ือรอขอคืน 67,704 60,853 509  199  
อ่ืน ๆ 45,494 65,371 7,628  7,718  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 270,991 486,098 37,561  46,518  

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 140,194 161,178 110 6,293 
เพิ่มขึ้นในระหวำ่งปี 71,919 102,545 - - 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย (100,572) - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (104,700) (123,529) (110) (6,183) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 6,841 140,194 - 110 
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11.   เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกันและข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัจ ำนวน 86 ลำ้นบำท เป็นเงินฝำกธนำคำรซ่ึง
กลุ่มบริษทัน ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและกำรออกหนงัสือค ้ำประกนัโดยธนำคำร (2563: 47 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.05 - 0.275 ต่อ
ปี (2563: ร้อยละ 0.05 - 0.125 ต่อปี) 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดด้ ำรงเงินฝำกประจ ำจ ำนวน 1 ลำ้นบำท เพื่อเป็นเงินกองทุนตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในกำรออกใบอนุญำต และกำร
ต่ออำยุใบอนุญำตให้นิติบุคคลเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั พ.ศ.2562 ซ่ึงก ำหนดให้บริษทัย่อยตอ้งด ำรงไว้
ซ่ึงกองทุนตลอดเวลำท่ีไดรั้บใบอนุญำตเป็นนำยหนำ้ประกนัวินำศภยัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 0.25 ของรำยไดจ้ำก
ค่ำบ ำเหน็จสุทธิส ำหรับรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำและตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 1 ลำ้นบำท 

12.  สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

  

ตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 8,000 8,000 - - 
รวมตรำสำรทุนท่ีก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  8,000 8,000 - - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่น      
ก ำไรหรือขำดทุน    

  

กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 100,000 - 100,000 - 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  100,000 - 100,000 - 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน 108,000 8,000 100,000 - 

     
หมุนเวียน 100,000 - 100,000 - 

ไม่หมุนเวียน 8,000 8,000 - - 

รวม 108,000 8,000 100,000 - 
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13.   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั 1,000,000  1,000,000   100 100 1,012,362 1,012,235   
บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ำกดั (“PSS”) 53,500  53,500   100 100 59,189 59,123  
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั 500,000  500,000   100 100 508,637 508,104   
บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (มหำชน) 426,325 300,000   70 100 304,805 304,503   
บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ำกดั 377,040  377,040   100 100 377,040  377,040   
  200,000 *  200,000 *   - - 237,200  237,200   
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั 1,000,000 1,000,000   100 100 4,007,505 4,007,036   
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล คอลลำจ 107 จ ำกดั 87,400 87,400   100 100 87,400 87,400   
 - 100,000 * - - - - 
Origin Global (Hong Kong) Limited 30,000 

เหรียญสหรัฐ 
30,000 

เหรียญสหรัฐ 
100 100 968 968   

บริษทั พรอมมิเนนท ์แคปปิตอล จ ำกดั 1,000 1,000              100 100 1,000 1,000   
บริษทั บริหำรสินทรัพย ์พรอมมิเนนท ์จ ำกดั 25,000 - 100 - 25,000 - 
บริษทั ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์ จ ำกดั 94,274 - 94 - 88,051 - 
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั 262,000 - 100 - 303,035 - 
บริษทั ออริจ้ิน เอน็เนอร์ยี จ ำกดั 1,000 - 100 - 1,000 - 
บริษทั พรีโม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั 3,000 - 100 - 3,000 - 
บริษทัยอ่ยของ PSS       
บริษทั แพสชัน่ เรียลเตอร์ จ ำกดั     1,593 1,593   
บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั     1,671 1,611  
บริษทั วำยด ์อินทีเรีย จ ำกดั     324 324   
บริษทั อูโน่ เซอร์วิส จ ำกดั     43  43   
บริษทั ครำวน์ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั     9  9   

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     7,019,832 6,598,189   

* ทุนหุ้นบุริมสิทธิเรียกช ำระแลว้  
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13.2 รำยไดเ้งินปันผลจำกบริษทัยอ่ย 

ในระหวำ่งปี 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้รำยไดเ้งินปันผลจำกบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
บริษทัยอ่ย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 
บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั 19,008  61,912 
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั 1,275,000  400,000  
บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ำกดั -  280,000  
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั 900,000  1,300,000  
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล คอลลำจ 107 จ ำกดั 111,000 - 
บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (มหำชน) 738,000 - 
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั 26,200 - 

รวม 3,069,208  2,041,912  

13.3 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัไดแ้ก่ ส่วนของผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ
ของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 3 แห่ง (2564: ไม่มี) ซ่ึงมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

- มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 20 หุน้ต่อ 1 เสียง 

- มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลก่อนผูถื้อหุ้นสำมญัในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปีของมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นท่ีไดรั้บ
ช ำระแลว้  

- ในกรณีท่ีมีกำรช ำระบญัชี ภำยหลงัจำกท่ีช ำระหน้ีสินของบริษทัย่อยทั้งหมดแลว้ ทรัพยสิ์นท่ีเหลือจะ
ถูกแบ่งคืนใหผู้ถื้อหุ้นบุริมสิทธิก่อนผูถื้อหุน้สำมญัโดยคิดเป็นจ ำนวนไม่เกินกวำ่ มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้น
บุริมสิทธิท่ีไดช้ ำระไวแ้ลว้ 

ภำยใตส้ัญญำระหวำ่งผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ภำยหลงัจำกระยะเวลำท่ีระบุไว ้บริษทัฯซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนมีสิทธิ
เรียกให้ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิขำยหุ้นของบริษทัย่อยในรำคำเท่ำกับรำคำค่ำหุ้นต่อหุ้นท่ีผูร่้วมทุนช ำระให้กบั
บริษทัยอ่ยในวนัจองซ้ือบวกดว้ยผลตอบแทนในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี ค ำนวณแบบไม่ทบตน้ตำมระยะเวลำ
นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัย่อยไดรั้บช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นจนถึงวนัท่ีบริษทัฯใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้น และหักดว้ย
เงินปันผลและ/หรือเงินคืนทุนส ำหรับหุ้นท่ีบริษทัฯใชสิ้ทธิซ้ือซ่ึงบริษทัย่อยไดจ่้ำยให้แก่ผูร่้วมทุนไปก่อน
หนำ้นั้น (ถำ้มี) 
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 รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั มีดงัน้ี   

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สัดส่วนกำรออกเสียง 
ของส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
อตัรำเงินปันผลของ 

หุ้นบุริมสิทธิ 

ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ในบริษทัยอ่ยสะสม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ ำกดั - 17 - 9.25 - 211 
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล คอลลำจ 

107 จ ำกดั 
- 2 - 8.50 และ 9.00 - 110 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล พระรำม 9 
จ ำกดั 

- 5 - 9.25 และ 9.75 - 314 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั 
(บริษทัยอ่ย) ไดจ้ดทะเบียนลดทุนในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ โดยกำรคืนเงินตำมรำคำพำร์ จ ำนวน 20 ลำ้นหุ้น 
ในรำคำหุน้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 200 ลำ้นบำท 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล คอลลำจ 107 จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนในส่วน
ของหุ้นบุริมสิทธิ โดยกำรคืนเงินตำมรำคำพำร์ จ ำนวน 10 ลำ้นหุ้น ในรำคำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวน
เงิน 100 ลำ้นบำท 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล พระรำม 9 จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดจ้ด
ทะเบียนลดทุนในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ โดยกำรคืนเงินตำมรำคำพำร์ จ ำนวน  31.4 ลำ้นหุ้น ในรำคำหุ้นละ 
10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 314 ลำ้นบำท 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีเงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทั 
ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล คอลลำจ 107 จ ำกดั และบริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 
พระรำม 9 จ ำกดั เป็นจ ำนวน 71.7 ลำ้นบำท 23.8 ลำ้นบำท และ 98.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (2563: จ่ำยให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทั ออริจ้ิน สำทร จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 195.1 ลำ้นบำท) 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก ำไรหรือขำดทุนท่ีแบ่ง
ให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบั    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในระหว่ำงปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั บริทำเนีย 
จ ำกดั (มหำชน) 

30 - 1,002 - 16 - - - 
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13.4 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษัทย่อยท่ีจัดตั้งใหม่ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนเงิน
ลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั บริหำรสินทรัพย ์พรอมมิเนนท ์จ ำกดั บริหำรสินทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 2.5 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท    25,000 
บริษทั ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์ จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัธุรกิจสุขภำพ 
76 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.57 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 5,700 

บริษทั ออริจ้ิน เอ็นเนอร์ย ีจ ำกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจพลงังำน 

100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  1,000 

   รวม 31,700 

การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 
  สัดส่วนเงินลงทุน   

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เดิม ใหม่ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

51 100 บริษทัฯ ซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 12.84 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ           
13.20 บำท จำกบริษทัในต่ำงประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และ
บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในหุน้สำมญัเดิมจ ำนวน 
13.36 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

   303,035 

    รวม     303,035 
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การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั พรีโม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั ใหบ้ริกำรนำยหนำ้
ประกนัวินำศภยั 

100 บริษทัฯ ซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 0.3 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
จำกบริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย   
ในรำคำทุน 

3,000 

   รวม 3,000 

การลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์ จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
สุขภำพ 

94 ลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 3.4 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ 10 (เรียกช ำระค่ำหุน้ 6.50 บำท) และ 8.4 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท (เรียกช ำระค่ำหุน้ 7.20 บำท) โดยกำร
ลงทุนเพิ่มดงักล่ำวมีผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม      
บำงรำยไม่ลงทุนเพิ่ม จึงท ำให้สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัฯ
เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 94 

82,351 

   รวม 82,351 
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การออกใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

บริษทัฯบนัทึกรำคำทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจำกกำรท่ีบริษทัฯออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทัฯให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษทัย่อยตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 29 ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ) (พนับำท) 

บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 127 
บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ

อสังหำริมทรัพยแ์ละลงทุน           
ในบริษทัอ่ืน 

100 66 

บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 533 
บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (มหำชน) พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 70 302 
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 100 469 
บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย ์
100 60 

 รวม  1,557 

13.5 กำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 

 ในระหวำ่งวนัท่ี 7 ถึง 9 ธนัวำคม 2564 บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัยอ่ย) ไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญั
ให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) โดยเป็นหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 252.65 ลำ้น
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 10.50 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 2,652.83 ลำ้น
บำท บริษัทย่อยได้รับช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวแล้วทั้ งจ ำนวนและได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ี
ออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้จำกจ ำนวน 300 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 600 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) เป็น
จ ำนวน 426.33 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 852.65 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
17 ธันวำคม 2564 และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยดังกล่ำวเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซ้ือขำย เม่ือวนัท่ี 21 ธันวำคม 2564 ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษทัฯ เปล่ียนจำกร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 70 บริษทัฯแสดงผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียใน
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 1,608 ลำ้นบำท เป็นส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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14.   เงินลงทุนในการร่วมค้า 

14.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 
กำรร่วมคำ้ 

 
ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี                 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั พฒันำ 51 51 219,418 460,369 195,486 300,747 
 อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั พฒันำ - 51 - 152,620 - 133,620 
    อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั พฒันำ - 51 - 107,637 - 105,367 
 อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั พฒันำ 51 51 348,384 340,684 322,513 322,513 
 อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ  พฒันำ 51 51 259,080 277,009 331,092 331,092 
   จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน พำร์ค ที1 จ ำกดั พฒันำ 51 51 970,083 995,992 1,174,530 1,174,530 
 อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน รำชเทวี  พฒันำ 51 51 207,278 209,747 280,500 280,500 
จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน วนั  พฒันำ 51 51 153,686 123,543 166,790 136,160 
พร้อมพงษ ์จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน วนั  พฒันำ 51 51 225,482 154,826 234,600 163,302 
สุขมุวิท 24 จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พฒันำ 51 51 329,371 333,538 441,150 441,150 
พระรำม 4 จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ์ พฒันำ 51 51 164,906 97,908 135,150 135,150 
เทพำรักษ ์จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั พฒันำ 51 51 67,014 90,118 120,900 104,631 
 อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั พฒันำ 51 51 235,391 163,215 260,992 177,638 
 อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน ลำดพร้ำว จ ำกดั พฒันำ 51 51 115,692 103,500 169,789 134,523 
 อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั พำร์ค พิลลำร์ อำร์4 จ ำกดั พฒันำ 51 51 90,797 118,368 168,603 168,603 
 อสังหำริมทรัพย ์       
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    (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 
กำรร่วมคำ้ 

 
ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี                 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ออริจ้ิน สุขมุวิท พฒันำ 51 - 105,974 - 141,308 - 
สำยลวด จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั พฒันำ 51 - 151,875 - 212,007 - 
 อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั แอลฟำ อินดสัเทรียล พฒันำ 50 - 116,377 - 117,500 - 
โซลูชัน่ จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั อสังหำริมทรัพย ์       
ออริจ้ิน เจดบัเบิ้ลยดีู อินดสัเทรียล        
แอสเซท จ ำกดั”)        

บริษทั พำร์ค รัชดำ จ ำกดั พฒันำ 51 - 151,943 - 210,464 - 
 อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั วนั พญำไท จ ำกดั พฒันำ 51 - 133,535 - 173,400 - 
 อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั คิน ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์ จ ำกดั คลินิกกำยภำพ 50 - 25,860 - 26,815 - 
 บ ำบดัและ           

สหคลินิกเวชกรรม 
      

บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง พฒันำ 51 - 100,574 - 143,259 - 
อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร  พฒันำ 51 - 29,324 - 56,967 - 
อินเตอร์เชนจ ์ จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน กนักุล เอน็เนอร์ยี 
จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำย
พลงังำนไฟฟ้ำ 

50 - 432 - 500 - 

บริษทั วนั ออริจ้ิน บุญภำ พฒันำ 50 - 12,487 - 12,500 - 
บำงนำ จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน บุญภำ พฒันำ 50 - - - 500 - 
บำงนำ จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั วนั สนำมเป้ำ จ ำกดั พฒันำ 51 - 52,861 - 91,417 - 
 อสังหำริมทรัพย ์       

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    4,267,824 3,729,074 5,188,732 4,109,526 

 
  



 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 501 

 

   (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

  2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 51 - 133,620 
บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 51 135,150 135,150 
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 51 - 104,631 
บริษทั ออริจ้ิน ลำดพร้ำว จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 51 169,789 134,523 
บริษทั แอลฟำ อินดสัเทรียล โซลูชัน่ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 - 117,500 - 

รวม    422,439 507,924 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน    - (18,000) 
รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - สุทธิ    422,439 489,924 

14.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

การเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 แห่งและไดจ้ดัประเภท                   เงิน
ลงทุนในบริษทัดงักล่ำวท่ีเหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมท่ีได้กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 1.2 กลุ่มบริษทัได้บนัทึกมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม             เป็นรำคำทุน
เร่ิมแรกเป็นจ ำนวนเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
กำรร่วมคำ้ รำคำทุนเร่ิมแรก 

บริษทั ออริจ้ิน สุขมุวิท สำยลวด จ ำกดั 510 
บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั 114,240 
บริษทั พำร์ค รัชดำ จ ำกดั 510 
บริษทั วนั พญำไท จ ำกดั 173,400 
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั 1,530 
บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั 510 
บริษทั ออริจ้ิน บุญภำ บำงนำ จ ำกดั 500 
บริษทั วนั สนำมเป้ำ จ ำกดั 91,417 
รวม 382,617 
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การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) ได้ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ออริจ้ิน 
รำมค ำแหง จ ำกดั (กำรร่วมคำ้) จ ำนวน 12.84 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 13.20 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 169.42 ลำ้น
บำท จำกบริษทัในต่ำงประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน และบริษทั พำร์ค ลกัชัวร่ี จ ำกัด (บริษทัย่อย) ได้ซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั (กำรร่วมคำ้) จ ำนวน 10.12 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 11.27 บำท เป็น
จ ำนวนเงิน 114.12 ลำ้นบำท จำกบริษทัในต่ำงประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ท ำใหส้ัดส่วนกำรลงทุนในบริษทัทั้ง
สองเปล่ียนแปลงจำกร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย  

การร่วมค้าท่ีจัดตั้งใหม่ 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน
เงินลงทนุ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั แอลฟำ อินดสัเทรียล 
โซลูชัน่ จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.05 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 

500 

บริษทั คิน ออริจิ้น เฮลทแ์คร์ 
จ ำกดั 

คลินิกกำยภำพบ ำบดั
และสหคลินิกเวชกรรม 

40 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.04 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 

400 

บริษทั ออริจิ้น กนักุล เอน็เนอร์ยี 
จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำย
พลงังำนไฟฟ้ำ 

50 หุ้นสำมญัจ ำนวน 0.05 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 

500 

บริษทั วนั ออริจิ้น บญุภำ    
บำงนำ จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 หุ้นสำมญัจ ำนวน 2.50 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (เรียกช ำระ
ค่ำหุ้น 5 บำท) 

12,500 

   รวม 13,900 

การลงทุนเพ่ิมในการร่วมค้า 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน
เงินลงทนุ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั ออริจิ้น วนั พร้อมพงษ ์
จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 ช ำระเงินค่ำหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ         
1.40 บำท จ ำนวน 21.88 ลำ้นหุ้น 

30,630 

บริษทั ออริจิ้น วนั สุขมุวิท 24 
จ ำกดั                                  

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 ช ำระเงินค่ำหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ            
2 บำท จ ำนวน 20.35 ลำ้นหุ้น 
และลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมญั               
เพ่ิมทุนในกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 
12.24 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท 
(เรียกช ำระค่ำหุ้น 2.50 บำท) 

71,298 



 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 503 

 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน
เงินลงทนุ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั ดิ ออริจิน้ ดุสิต จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 ช ำระเงินค่ำหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ           

1 บำท จ ำนวน 16.27 ลำ้นหุ้น 
16,269 

บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 ช ำระเงินค่ำหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ           
2.40 บำท จ ำนวน 34.73 ลำ้นหุ้น 

83,354 

บริษทั ออริจิ้น ลำดพร้ำว จ ำกดั                          พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 ช ำระเงินค่ำหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ           
1.50 บำท จ ำนวน 23.51 ลำ้นหุ้น 

35,266 

บริษทั ออริจิ้น สุขมุวิท สำยลวด 
จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใน
กำรร่วมคำ้ จ ำนวน 20.86 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (เรียกช ำระ
ค่ำหุ้น 6.75 บำท) 

140,798 

บริษทั ออริจิ้น รำมอินทรำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใน
กำรร่วมคำ้ จ ำนวน 21.73 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (เรียกช ำระ
ค่ำหุ้น 4.50 บำท) 

97,767 

บริษทั แอลฟำ อินดสัเทรียล 
โซลูชัน่ จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใน
กำรร่วมคำ้ จ ำนวน 11.7 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 

117,000 

บริษทั พำร์ค รัชดำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 ช ำระเงินค่ำหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ           
8.25 บำท จ ำนวน 25.45 ลำ้นหุ้น 

209,954 

บริษทั คิน ออริจิ้น เฮลทแ์คร์ 
จ ำกดั 

คลินิกกำยภำพบ ำบดั
และสหคลินิกเวชกรรม 

50 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใน
กำรร่วมคำ้ จ ำนวน 3.16 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (เรียกช ำระ
ค่ำหุ้น 4.89 บำท) และลงทุนเพ่ิม
ในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในกำรร่วมคำ้
จ ำนวน 2.8 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท (เรียกช ำระค่ำหุ้น 2.50 
บำท) และซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 
10,000 หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
และหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.79 ลำ้น
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (เรียก
ช ำระค่ำหุ้น 4.89 บำท) จำกผูร่้วม
ทุนรำยอื่น จึงท ำให้สัดส่วนกำร    
ถือหุ้นของบริษทัฯเพ่ิมขึ้นจำก     
ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 50 

26,415 
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กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน
เงินลงทนุ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั ออริจิ้น รำมค ำแหง 
อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใน
กำรร่วมคำ้ จ ำนวน 20.25 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (เรียกช ำระ
ค่ำหุ้น 7 บำท) 

141,729 

บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร     
อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใน
กำรร่วมคำ้ จ ำนวน 18.82 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (เรียกช ำระ
ค่ำหุ้น 3 บำท) 

56,457 

   รวม 1,026,937 

การจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน
เงินลงทนุ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั ดิ ออริจิน้ ดุสิต จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัจ ำนวน 

16.32 ลำ้นหุ้น ให้แก่บริษทั         
ออริจิ้น อีอีซี จ ำกดั ซ่ึงเป็น   
บริษทัยอ่ยในรำคำ 84 ลำ้นบำท 
(รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำร   
ดอ้ยค่ำของเงินลงทนุ 102.9 ลำ้น
บำท) บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุดงักล่ำว
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็น
จ ำนวน 18.9 ลำ้นบำท 

120,900 

   รวม 120,900 
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การลดทุนของการร่วมค้า 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน
เงินลงทนุ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั ออริจิ้น ไพร์ม 2 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 กำรร่วมคำ้ไดล้ดทุนจดทะเบียน

จำกเดิม 589.70 ลำ้นบำท (หุ้น
สำมญั 58.97 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท) เป็น 383.31 ลำ้นบำท 
(หุ้นสำมญั 38.33 ลำ้นหุน้ มูลค่ำ
หุ้นละ 10 บำท) โดยกำรคืนเงิน
ตำมรำคำพำร์ จ ำนวน 206.40 
ลำ้นบำท กลุ่มบริษทัไดรั้บเงิน
คืนจำกกำรลดทนุเป็นจ ำนวนเงิน 
105.26 ลำ้นบำท  

105,261 

   รวม 105,261 

14.3 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่ำงปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบ
กำรเงินรวมดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 
จำกเงินลงทุน                        

ในกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 

กำรร่วมคำ้ 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั 61,299 232,662 - - 
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั 23,090 279,583 - - 
บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั 4,755 158,399 - - 
บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั 162,829 98,941 - - 
บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ำกดั (18,034) (36,387) 105 - 
บริษทั ออริจ้ิน พำร์ค ที1 จ ำกดั (25,909) (14,599) - - 
บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน รำชเทวี จ ำกดั (2,469) (6,615) - - 
บริษทั ออริจ้ิน ฟู้ด จ ำกดั - (21) - - 
บริษทั ออริจ้ิน วนั พร้อมพงษ ์จ ำกดั (487) (1,291) - - 
บริษทั ออริจ้ิน วนั สุขมุวิท 24 จ ำกดั (642) 1,996 - - 
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บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พระรำม 4 จ ำกดั (4,167) (14,882) - - 
บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั 66,998 (7,819) - - 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 
จำกเงินลงทุน                        

ในกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 

กำรร่วมคำ้ 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั (40,485) (5,953) - - 
บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั (11,178) (1,699) - - 
บริษทั ออริจ้ิน ลำดพร้ำว จ ำกดั (23,074) (30,151) - - 
บริษทั พำร์ค พิลลำร์ อำร์4 จ ำกดั (27,571) (48,053) - - 
บริษทั ออริจ้ิน สุขมุวิท สำยลวด จ ำกดั (14,073) - - - 
บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั (24,880) - - - 
บริษทั แอลฟำ อินดสัเทรียล โซลูชัน่ จ ำกดั (1,123) - - - 
บริษทั พำร์ค รัชดำ จ ำกดั (35,838) - - - 
บริษทั วนั พญำไท จ ำกดั (34,146) - - - 
บริษทั คิน ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์ จ ำกดั (955) - - - 
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั (21,497) - - - 
บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั (25,876) - - - 
บริษทั ออริจ้ิน กนักุล เอน็เนอร์ย ีจ ำกดั (68) - - - 
บริษทั วนั ออริจ้ิน บุญภำ บำงนำ จ ำกดั (13) - - - 
บริษทั ออริจ้ิน บุญภำ บำงนำ จ ำกดั (9,206) - - - 
บริษทั วนั สนำมเป้ำ จ ำกดั (37,161) - - - 
รวม (39,881) 604,111 105 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีเกินกว่ำรำคำทุน
ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของประมำณกำรหน้ีสินเป็นจ ำนวนเงิน 9 ลำ้นบำท (2563: 23 ลำ้นบำท) 
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14.4 รำยไดเ้งินปันผลจำกกำรร่วมคำ้ 

 ในระหวำ่งปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดเ้งินปันผลจำกกำรร่วมคำ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
กำรร่วมคำ้ 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั 25,121  196,612  25,121  196,612  
บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั -  99,041  - - 
บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั 196,989 - - - 
บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั 155,129 - - - 
รวม 377,239  295,653  25,121  196,612  
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14.5 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน พำร์ค ที1 จ ำกดั 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 112 380 127 56 60 52 39 173 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 341 662 531 1,208 - - 5,418 4,187 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 22 33 183 109 84 78 490 508 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2 2 - 1 1,340 1,381 185 191 

รวมสินทรัพย ์ 477 1,077 841 1,374 1,484 1,511 6,132 5,059 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (42) (167) (151) (440) (64) (69) (1,183) (926) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - (225) (583) (568) (3,271) (2,399) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (3) (5) (3) (1) (329) (331) (2) (8) 

รวมหน้ีสิน (45) (172) (154) (696) (976) (968) (4,456) (3,333) 

สินทรัพย์สุทธิ 432 905 687 678 508 543 1,676 1,726 

สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ 220 462 350 346 259 277 855 880 
กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนัและอื่น ๆ (1) (2) (2) (5) - - (9) (9) 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย - - - - - - 125 125 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 219 460 348 341 259 277 971 996 
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สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 (ต่อ) 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน รำชเทวี จ ำกดั บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พระรำม 4 จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 11 46 40 56 5 15 19 8 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 1,070 863 1,769 1,419 499 603 - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 110 118 180 194 40 58 30 15 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 33 33 53 52 - 18 1,447 1,188 

รวมสินทรัพย ์ 1,224 1,060 2,042 1,721 544 694 1,496 1,211 

เงินกูยื้มระยะสั้น - - - - (135) - - (60) 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (247) (166) (437) (292) (79) (166) (72) (78) 
เงินกูย้ืมระยะยำว (556) (470) (943) (762) - (333) (217) - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - (5) - (719) (747) 

รวมหน้ีสิน (803) (636) (1,380) (1,054) (219) (499) (1,008) (885) 

สินทรัพย์สุทธิ 421 424 662 667  325 196 488 326 

สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ 215 216 338 340 166 100 249 166 
กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนัและอื่น ๆ (8) (7) (8) (7) (1) (4) (13) (3) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการใน             
การร่วมค้า 207 209 330 333 165 96 236 163 

 
  



 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 510 

 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 

  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั ออริจิ้น ไพร์ม 2 จ ำกดั บริษทั ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จ ำกดั บริษทั ออริจิ้น วนั ทองหล่อ จ ำกดั บริษทั ออริจิ้น พำร์ค ที1 จ ำกดั 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รำยได ้ 531 1,448 1,269 726 144 89 43 20 
ค่ำเส่ือมรำคำ - - - - - (58) - (19) 
(ค่ำใชจ้่ำย) รำยไดภ้ำษเีงินได ้ 30 (113) 78 (48) (9) 1 (12) 6 
ก ำไร (ขำดทุน) 119 453 313 192 (35) (81) (49) (23) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 119 453 313 192 (35) (81) (49) (23) 
         
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั พำร์ค ออริจิ้น รำชเทวี จ ำกดั บริษทั พำร์ค ออริจิ้น พระรำม 4 จ ำกดั บริษทั ออริจิ้น ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รำยได ้ - 7 1 5 562 - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (7) - (13) - - - - 
(ค่ำใชจ้่ำย) รำยไดภ้ำษเีงินได ้ (1) 3 (2) 7 33 (4) (1) (1) 
ก ำไร (ขำดทุน) (4) (12) (6) (27) 130 (15) (2) (2) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (4) (12) (6) (27) 130 (15) (2) (2) 
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

15.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทนุ 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 
  2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ไทย ลีฟ  
ไบโอเทคโนโลยี 
จ ำกดั 

น ำเขำ้และผลิตเมลด็
พนัธ์ุกญัชง 

25 - 47,319 - 49,100 - 

รวม    47,319 - 49,100 - 

15.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและรำยไดเ้งินปันผล 

 ในระหว่ำงปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมใน                  งบ
กำรเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 
 2564 2563 

บริษทั ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลย ีจ ำกดั (1,781) - 
รวม (1,781) - 

 ไม่มีส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรำยไดเ้งินปันผลจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในระหว่ำงปี 2564 
และ 2563 

16.   ที่ดินรอการพฒันา 

  ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2564 และ  2563 บริษัทฯได้น ำ ท่ี ดิน ซ่ึ ง มี มูลค่ ำ สุท ธิตำมบัญชี  8 ล้ำนบำท                               
ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรพำณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ย 
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17.  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 
อำคำรให้เช่ำ ห้องชุดให้เช่ำ 

สินทรัพย ์
ระหว่ำงติดตั้ง 

 
รวม ห้องชุดให้เช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564:      
รำคำทุน 72,229 107,933 150,009 330,171 40,251 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,695) (33,572) - (40,267) (5,370) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 65,534 74,361 150,009 289,904 34,881 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:      
รำคำทุน  341,228  96,447 14,593 452,268  39,740 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (32,059) (7,497) - (39,556)  (3,382) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 309,169 88,950 14,593 412,712  36,358 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 412,712 402,274   36,358 31,739   
ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงปี - รำคำทุน 141,169 14,754   511 - 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย - มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี      
ณ วนัท่ีซ้ือ (หมำยเหตุ 37) 9,689 - - - 

ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน 2,419 - - - 
โอนจำก (ไป) ตน้ทนุโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำย - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีโอน (57,744) 10,465   -   6,320 

โอนไปท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 
ณ วนัท่ีโอน (หมำยเหตุ 18) (160,647) - - - 

ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 
ณ วนัท่ีจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 36) (38,351) - - - 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (19,343) (14,781) (1,988)    (1,701) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 289,904 412,712   34,881  36,358   
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มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

อำคำรใหเ้ช่ำ  82  374  - - 
 หอ้งชุดใหเ้ช่ำ  129  177  58 53 
 สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 150 15 - - 

 มูลค่ำยุติธรรมของอำคำรให้เช่ำบำงส่วน และห้องชุดให้เช่ำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์
รำคำตลำด  

 มูลค่ำยุติธรรมของอำคำรให้เช่ำบำงส่วนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำก
รำยได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐำนหลักท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอำคำรดังกล่ำว
ประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อและอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรพำณิชย์
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 84 ลำ้นบำท (2563:  9 ลำ้นบำท) 
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18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อำคำร
โรงแรมและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

อำคำร
ชัว่ครำวและ
ส่วนปรับปรุง 
อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำง

ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 467,398 - 266,335 138,484 35,556 999,620 1,907,393 
ซ้ือเพ่ิม 34,454 - 1,635   14,431  - 144,838 195,358 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน  - - -  -  - 45,394 45,394 
จ ำหน่ำย  - -  -  (537)  - -  (537) 
ตดัจ ำหน่ำย  - -  (35,919)  (19)  - -  (35,938) 
โอน  - 791,443  72,665   149,292  -  (1,013,400) - 
โอนไปตน้ทุนโครงกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์  - -     (7,524)  -     -  -  (7,524)    

ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย  - -  - (166)  - (17,145) (17,311) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 501,852   791,443  297,192  301,485  35,556   159,307 2,086,835 
ซ้ือเพ่ิม 30 30 60,507 36,083 - 171,719 268,369 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย 
(หมำยเหตุ 37) - - - 2,427 - - 2,427 

ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 23,194 23,194 
จ ำหน่ำย - - - (1,728) - - (1,728) 
ตดัจ ำหน่ำย - - (67,215) (2,748) - - (69,963) 
โอน - - 32,172 - - (32,172) - 
โอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
(หมำยเหตุ 26) - - - - 649 - 649 

โอนไปตน้ทุนโครงกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย  (21,962) - - - - - (21,962) 

โอนจำก (ไป) อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 17) - - 212,194 - - (51,547) 160,647 

ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 
(หมำยเหตุ 36) - - (54,033) (6,879) - (124,035) (184,947) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 479,920 791,473 480,817 328,640 36,205 146,466 2,263,521 
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      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อำคำร
โรงแรมและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

อำคำร
ชัว่ครำวและ
ส่วนปรับปรุง 
อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำง

ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - 104,009 69,629 21,568 - 195,206 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,264 68,112 29,933 5,423 - 107,732 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - - (352) - - (352) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
ตดัจ ำหน่ำย - -  (21,196) (11) - -  (21,207) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมท่ีโอนไปเป็น
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ - - (3,772)  - - -  (3,772) 

ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย  - -  -  (1)  -  -  (1) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  - 4,264 147,153 99,198  26,991    - 277,606 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 16,917 49,311 40,251 5,065 - 111,544 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
ซ้ือบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 37) - - - 1,856 - - 1,856 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - - (1,349) - - (1,349) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
ตดัจ ำหน่ำย - - (60,924) (2,413) - - (63,337) 

ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 
(หมำยเหตุ 36) - - (5,987) (631) - - (6,618) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - 21,181 129,553 136,912 32,056 - 319,702 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,086 - - - - - 1,086 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,086 - - - - - 1,086 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 1,065 - - - - - 1,065 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 2,151 - - - - - 2,151 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 500,766 787,179 150,039 202,287  8,565   159,307 1,808,143 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 477,769 770,292 351,265 191,728 4,148 146,466 1,941,668 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดิน 

อำคำรชัว่ครำว
และ                 

ส่วนปรับปรุง 
อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำง

ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 15,321 77,793 82,570 32,878 7,237 215,799 
ซ้ือเพ่ิม  -  -  598    -  -  598   
จ ำหน่ำย   - - (27) - - (27) 
โอน -  7,237   - -  (7,237)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  15,321    85,030    83,141    32,878    -    216,370   
ซ้ือเพ่ิม - - 1,057 - - 1,057 
ตดัจ ำหน่ำย - (8,419) - - - (8,419) 
โอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
(หมำยเหตุ 26) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
649 

 
- 

 
649 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 15,321 76,611 84,198 33,527 - 209,657 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 47,817 46,233 20,626 - 114,676 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 9,613 14,227 4,887 - 28,727 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย -  -  (7)  - - (7) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -  57,430    60,453    25,513  -  143,396   
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 5,879 11,442 4,530 - 21,851 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับ
ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - (8,419) - - - (8,419) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - 54,890 71,895 30,043 - 156,828 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 11,184 - - - - 11,184 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 11,184 - - - - 11,184 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 2,174 - - - - 2,174 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 13,358 - - - - 13,358 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  4,137    27,600    22,688    7,365   -  61,790   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 1,963 21,721 12,303 3,484 - 39,471 
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18.1 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2564 บริษัทย่อยได้น ำ ท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ซ่ึง มี มูลค่ ำ สุทธิตำมบัญชี                             
1,113 ลำ้นบำท (2563: 1,216 ลำ้นบำท) ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรพำณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 

18.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ  106 ลำ้น
บำท (2563: 117 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 68 ลำ้นบำท 2563: 74 ลำ้นบำท) 

18.3 ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม  2564 ก ลุ่มบริษัท มี ท่ี ดิน ท่ี ติดภำระจ ำยอมรวมจ ำนวนประมำณ 3.83 ไ ร่                             
(2563: 0.72 ไร่) (เฉพำะบริษทัฯ: 1.23 ไร่ 2563: 0.13 ไร่) โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 28 ลำ้นบำท 
(2563: 3 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 2 ลำ้นบำท 2563: 2 ลำ้นบำท) 

19.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ตรำสินคำ้* 
สัญญำ          

แฟรนไชส์ 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ระหว่ำงติดตั้ง 

 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564:      
รำคำทุน 247,946 310 61,714 13,027 322,997 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (92,684) - (30,589) - (123,273) 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (4,019) (10,524) (14,543) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 155,262 310 27,106 2,503 185,181 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563: 
     

รำคำทุน 247,946 - 59,392 10,717 318,055 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (76,430) - (22,195) - (98,625) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 171,516 - 37,197 10,717 219,430 
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   (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ระหว่ำงติดตั้ง 

 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564:     
รำคำทุน  47,403 2,503 49,906 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (26,220) - (26,220) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  21,183 2,503 23,686 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:  
   

รำคำทุน  46,205 - 46,205 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (19,406) - (19,406) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  26,799 - 26,799 

 * ตรำสินค้ำท่ีได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ คือ ตรำสินค้ำ “พำร์ค” ซ่ึงเป็นตรำสินค้ำส ำหรับโครงกำร
คอนโดมิเนียมระดบับน  

 กำรกระทบยอดมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 219,430 235,539 26,799 33,017 
ซ้ือเพิ่ม 4,942 1,267 3,702 740 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (24,648) (17,376) (6,815) (6,958) 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ  (14,543) - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 185,181 219,430 23,686 26,799 

20. ค่าความนิยม 

เม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 บริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมในบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั ตำมสัญญำ                      “ซ้ือ
ขำยหุ้น” ดงันั้น บริษทัฯจึงไดท้ ำกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำสุทธิของ
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั และเปรียบเทียบกบัมูลค่ำยุติธรรมตำมสัดส่วนทั้งหมดของหุ้นสำมญัของบริษทั 
พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั และไดรั้บรู้ตน้ทุนของเงินลงทุนส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของส่วนแบ่งท่ีบริษทัฯมีใน
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดเ้ป็นค่ำควำมนิยมในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมตั้งแต่นั้นมำ 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจำกมูลค่ำจำก           กำร
ใช้สินทรัพย ์โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำง
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กำรเงินซ่ึงได้รับอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดังกล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ตำม
แผนพฒันำโครงกำรในปัจจุบนั 

ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี   5.20 - 7.16 

โดยฝ่ำยบริหำรไดพ้ิจำรณำถึงศกัยภำพทำงกำรตลำดและลกัษณะรำคำระดบัสินคำ้ของหน่วยสินทรัพยแ์ต่ละ
หน่วย รวมถึงเงินลงทุนตำมแผนกำรลงทุนโดยอำ้งอิงจำกส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงตำมขอ้ตกลงและฐำนขอ้มูลในอดีต
ประกอบกำรจดัท ำประมำณกำร ตลอดจนอตัรำคิดลดซ่ึงเป็นอตัรำก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจนั้น ๆ 

จำกกำรประมำณกำรกระแสเงินสดขำ้งตน้ ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้วำ่ค่ำควำมนิยมไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

   (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 20,981 14,979 - - 
เงินกูยื้มระยะส้ัน 3.00 - 3.48 3.25 - 3.48 772,440 578,000 430,000 500,000 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกธนำคำร 793,421 592,979 430,000 500,000 

 เงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัค ้ ำประกันโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่ม
บริษทั และเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำรเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีออกให้แก่ธนำคำรพำณิชยโ์ดย  กำรจ ำนอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษทั และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงของบริษทัย่อย) นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรคิดสัดส่วนโครงสร้ำงของผูถื้อหุน้และกำรด ำรงอตัรำหน้ีสินรวมท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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22. ตั๋วแลกเงิน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 

อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบกำรเงินรวม/                                  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

รำคำตำมมูลค่ำหนำ้ตัว๋ 3.50 - 3.65 3.60 - 3.75 1,240,000  961,000  
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยล่วงหนำ้   (8,924)  (10,405) 
ตัว๋แลกเงิน - สุทธิ   1,231,076  950,595  

 ตัว๋แลกเงินขำ้งตน้เสนอขำยเฉพำะแก่ผูล้งทุนกลุ่มสถำบนัและผูล้งทุนรำยใหญ่โดยไม่มีหลกัประกนั 

23. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยฝ่ำยโครงกำร   
   กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 884,856 1,151,594 13,902 31,905 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยฝ่ำยโครงกำร 680,296 660,376 3,789 8,390 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และประมำณกำรค่ำใชจ่้ำย          
ฝ่ำยโครงกำร 1,565,152 1,811,970 17,691 40,295 

เจำ้หน้ีอ่ืน     
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำบริหำรงำนก่อสร้ำง - - - 163,256 
อ่ืน ๆ  8,090 830 20,867 7,544 

   รวม 8,090 830 20,867 170,800 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 158,241 155,036 43,274 38,949 
เงินประกนัผลงำน 247,946 277,324 37,058 52,205 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย - 245,286 - 245,286 
อ่ืน ๆ 239,086 383,095 31,997 47,070 

   รวม 645,273 1,060,741 112,329 383,510 
รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 653,363 1,061,571 133,196 554,310 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2,218,515 2,873,541 150,887 594,605 
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24. เงินกู้ยืมระยะยาว 
  (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ               

(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกูยื้มระยะยำวโดย 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัฯ MLR-1.50    
ถึง MLR-3.10 

MLR-1.05 ภำยในเดือน
กุมภำพนัธ์ 2567 

ภำยในเดือน
กุมภำพนัธ์ 2566 

123,314  535,484  123,314 535,484 

บริษทัยอ่ย MLR-1.875 
ถึง MLR-2.00 

MLR-2.175 
ถึง MLR-2.00 

ภำยในเดือน
กนัยำยน 2573 

ภำยในเดือน
กนัยำยน 2573 

4,672,902  7,551,728  - - 

รวม     4,796,216 8,087,212 123,314 535,484 
หัก: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย   (12,703) (10,330) (4,348) (5,704) 
เงินกูยื้มระยะยำว - สุทธิ     4,783,513 8,076,882 118,966 529,780 
หัก: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (2,632,940) (5,301,293) (106,915) (529,780) 

เงินกูยื้มระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  2,150,573 2,775,589 12,051 - 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 8,087,212 6,773,893 535,484 140,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 6,248,535 5,944,480 508,500 1,594,336 
หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ (9,081,811) (4,266,174) (920,670) (1,198,852) 
หกั: ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย    บริษทั

ยอ่ย (หมำยเหตุ 36) (457,720) 
 

(364,987) - 
 

- 
ยอดคงเหลือปลำยปี 4,796,216 8,087,212 123,314 535,484 

 เงินกูย้ืมระยะยำวของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีเง่ือนไขกำรช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำตำมท่ีระบุในสัญญำเม่ือมี
กำรปลอดจ ำนองหลกัประกนัท่ีวำงไวก้บัธนำคำร หรือช ำระคืนเป็นรำยเดือนและรำยไตรมำส โดยมีก ำหนด
ช ำระดอกเบ้ียทุกเดือน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เงินกูย้มืดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่ม
บริษทั  

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำร
คงสัด ส่วนโครงสร้ำงของผู ้ถือ หุ้น  กำรด ำรงอัตรำ ส่วนหน้ีสิน ท่ี มีภำระดอกเ บ้ียต่อ ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น และกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็น
ตน้ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูย้ืมท่ียงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ ำนวน 
4,027 ลำ้นบำท (2563: 5,389 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 2564 และ 2563: ไม่มี) 

 

25. หุ้นกู้ระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 หุน้กูร้ะยะยำวแสดงรำยละเอียดไดด้งัน้ี 

      (หน่วย: พนับำท) 
      งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   มูลค่ำตรำไว ้  ก ำหนดช ำระ มูลค่ำตำมบญัชี 

ชุดที ่ วนัท่ีครบก ำหนดไถ่ถอน จ ำนวนหน่วย ต่อหน่วย อตัรำดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2564 2563 

  (พนัหน่วย) (บำท) (ร้อยละต่อปี)    
1 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี                800 1,000 4.35 ทุกสำมเดือน - 800,000 
  11 พฤษภำคม 2564 (3 ปี)       
2 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี                1,239 1,000 4.30 ทุกสำมเดือน - 1,238,700 

   10 ตุลำคม 2564 (3 ปี)       
3 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 1,607 1,000 4.15 ทุกสำมเดือน 1,607,000 1,607,000   
     10 พฤษภำคม 2565 (3 ปี)       
4 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 1,919 1,000 4.10 ทุกสำมเดือน 1,919,000 1,919,000   
  12 กนัยำยน 2565 (3 ปี)       
5 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 288 1,000 3.10 ทุกสำมเดือน - 287,500 
  10 ตุลำคม 2564 (1 ปี 1 เดือน)       
6 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 703 1,000 4.40 ทุกสำมเดือน 703,100 703,100 

   3 กนัยำยน 2566 (3 ปี)       
7 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 1,129 1,000 4.00  ทุกสำมเดือน 1,128,700 - 
  25 มีนำคม 2566 (2 ปี)       
8 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 684 1,000 4.50  ทุกสำมเดือน 683,600 - 
  25 มีนำคม 2567 (3 ปี)       
9 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 868 1,000 3.95  ทุกสำมเดือน 868,300 - 
  16 กรกฎำคม 2566 (2 ปี)       

10 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 1,432 1,000 4.45  ทุกสำมเดือน 1,431,700 - 
  16 กรกฎำคม 2567 (3 ปี)       

รวม      8,341,400 6,555,300 
หกั: ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   (25,543)  (17,395) 

หุ้นกูร้ะยะยำว - สุทธิ   8,315,857  6,537,905   
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (3,521,884)  (2,323,020) 

หุ้นกูร้ะยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   4,793,973  4,214,885   

 หุน้กูร้ะยะยำวเป็นหุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ สกุลเงินบำทและมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

 หุ้นกู้ดังกล่ำวมีข้อก ำหนดว่ำด้วยหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงข้อก ำหนดเร่ืองกำรไม่จ ำหน่ำยจ่ำยโอน
ทรัพยสิ์น กำรไม่ประกำศหรือจ่ำยเงินปันผลในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ช ำระเงินตน้ และ/หรือดอกเบ้ียหุน้กูห้รือ
ผิดนดัช ำระหน้ีใด ๆ ตำมหุน้กูน้ี้และมีขอ้ก ำหนดเร่ืองกำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ 
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26. สัญญาเช่า  

26.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษัทท ำสัญญำเช่ำสินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง  
2 - 63 ปี 

 ก)  สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดิน 

ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำ ยำนพำหนะ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  407,671    160,677    1,408    569,756   
เพ่ิมขึ้น 11,438  -  - 11,438 
ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ (44,159)  -  - (44,159) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (6,514)  (23,780)  (609)  (30,903) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  368,436    136,897   799    506,132   
เพ่ิมขึ้น 23,839 - - 23,839 
โอนไปท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - มูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชี ณ วนัท่ีโอน (หมำยเหต ุ18) - - (649) (649) 

ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 36) (353,470) - - (353,470) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (4,276) (27,797) (150) (32,223) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 34,529 109,100 - 143,629 

  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน 

ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำ ยำนพำหนะ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,399   5,527  1,408   8,334 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  (732)   (705)  (609)   (2,046) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  667   4,822   799    6,288   
เพ่ิมขึ้น 1,987 - - 1,987 
โอนไปท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - มูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชี ณ วนัท่ีโอน (หมำยเหต ุ18) 

- - (649) (649) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,416) (707) (150) (2,273) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 1,238 4,115 - 5,353 

 ข)  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 162,493  1,578,807   1,290  803   
หกั : ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (17,155)  (1,122,393) (30)  (13) 

รวม 145,338  456,414   1,260  790   
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (26,733)  (19,336) (1,003)  (790) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 118,605 437,078   257 - 

 กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 456,414 492,832 790 1,916 
เพ่ิมขึ้น 23,839 11,438 1,987 - 
เพ่ิมขึ้นจำกดอกเบ้ีย 9,042 16,449 - - 
ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ - (44,159) - - 
จ่ำยค่ำเช่ำ (27,332) (20,146) (1,517) (1,126) 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 36) (316,625) - - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 145,338 456,414 1,260 790 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 43 ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

ค)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 32,223 25,120 2,273 2,046 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 5,912 5,052 60 63 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะส้ัน 10,290 11,578 847 7,032 

ง)  อ่ืน ๆ 
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กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 44 ลำ้น
บำท (2563: 37 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 2 ลำ้นบำท 2563: 8 ลำ้นบำท) ซ่ึงรวมถึงกระแส           เงินสดจ่ำย
ของสัญญำเช่ำระยะสั้น 

26.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัเขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยอำคำรให้เช่ำ
และหอ้งชุดใหเ้ช่ำ โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 2 - 10 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำกกำรให้เช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิก
ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำยใน 1 ปี 608 16,977 197 548 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,145 67,761 - 197 
มำกกวำ่ 5 ปี 173 36,000 - - 
รวม 1,926 120,738 197 745 

27. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 26,465 19,077 8,437 6,591 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  8,018 8,018 1,036 1,746 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 351 272 92 100 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ - 681 - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (1,036) (261) (110) - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  (3,372) 42 (977) - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (8,650) (665) (4,428) - 

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (96) (699) - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 21,680 26,465 4,050 8,437 
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 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะมีกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำเป็นจ ำนวน
ประมำณ 6 ลำ้นบำท (2563: 5 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: ไม่มี 2563: 3 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 4 - 17 ปี (2563: 3 - 16 ปี) (เฉพำะบริษทัฯ: 12 ปี 2563: 10 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

อตัรำคิดลด 0.51 - 3.52 0.36 - 2.31 2.17 1.72 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  4.00 - 7.00 5.00 - 6.00 5.90 6.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 5.00 - 40.00 5.00 - 40.00 5.00 - 25.00 5.00 - 20.00 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

อตัรำคิดลด     
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (1,515) (1,905) (421) (407) 
 ลดลงร้อยละ 1 1,682 2,173 477 462 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน      
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 1,659 2,307 461 501 
 ลดลงร้อยละ 1 (1,495) (2,038) (415) (450) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน     
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของฐำนแต่ละช่วงอำย ุ (3,451) (4,734) (983) (1,040) 
 ลดลงร้อยละ 20 ของฐำนแต่ละช่วงอำย ุ 5,017 7,107 1,308 1,436 

 

28. ทุนเรือนหุ้น 

28.1 ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัฯได้ออกหุ้นสำมญัจำกกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิและจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์ดงัน้ี 
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วนัท่ีจดทะเบียน ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก     
และช ำระแลว้ (หุน้) 

8 ตุลำคม 2563 ORI-W1 723 
รวมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ส ำหรับปี 2563 723 

 
28.2 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมญัจดทะเบียนและจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ส ำหรับ                           

ปี 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: หุน้) 

 

หุน้สำมญั 
จดทะเบียน 

หุน้สำมญัท่ีออก
และช ำระแลว้ 

จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,091,552,445 2,452,861,730 
ออกหุ้นสำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ   

 ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ - 723 

จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 3,091,552,445 2,452,862,453 

จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 3,091,552,445 2,452,862,453 

29.  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรับปีมีดงัน้ี 

 จ ำนวนใบส ำคญั   จ ำนวนใบส ำคญั 
 แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ จ ำนวนใบส ำคญั  แสดงสิทธิคงเหลือ 

ประเภทใบส ำคญั ณ วนัท่ี  แสดงสิทธิท่ีมีกำรยกเลิก หมดอำยกุำรใช ้ ณ วนัท่ี  
แสดงสิทธิ 1 มกรำคม 2564 ในระหว่ำงปี สิทธิในระหว่ำงปี 31 ธนัวำคม 2564 

ORI-WC 4,240,200 (235,600) (4,004,600) - 
ORI-WD 5,530,000 (1,105,000) - 4,425,000 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของกลุ่มบริษทัเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ ประเภทระบุช่ือผูถื้อและไม่สำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้ โดยไม่มีรำคำเสนอขำย 
โดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิและรำคำใชสิ้ทธิตำมท่ีก ำหนด ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิพน้สภำพจำกกำร
เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนไม่ว่ำดว้ยเหตุใด คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ มีอ ำนำจจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนกังำนของกลุ่มบริษทั กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นไปตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงอนุมติัให้ออก “ใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) ท่ีออกให้แก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย”   
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 กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมจ ำนวนท่ีบริษทั
ฯก ำหนดโดยใช้สิทธิได้ปีละ 2 คร้ังในวนัท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคมและเดือนกันยำยนของแต่ละปี 
ก ำหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกและคร้ังสุดทำ้ย เป็นไปตำมท่ีก ำหนด 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯมีรำยละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

   อตัรำกำรใชสิ้ทธิต่อ    
ประเภทใบส ำคญั จ ำนวนหน่วย รำคำใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส ำคญั วนัใชสิ้ทธิได ้ วนัใชสิ้ทธิได ้

แสดงสิทธิ (ไม่เกิน) ต่อ 1 หุ้นสำมญั แสดงสิทธิ คร้ังแรก คร้ังสุดทำ้ย 
ORI-WC 8.0 ลำ้นหน่วย 12.7320 1:1.5 28 กนัยำยน 2561 31 มีนำคม 2564 
ORI-WD 8.0 ลำ้นหน่วย 10.0000 1:1 30 กนัยำยน 2562 31 มีนำคม 2565 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโครงกำรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั
พนักงำนพร้อมกับรับรู้ “ส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้นด้วยจ ำนวน
เดียวกนั ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ORI-WB -  1,532  -  561  
ORI-WC 597  6,172  155  1,645  
ORI-WD 1,362  3,033  247  465  
รวม 1,959  10,737  402  2,671  

 บริษทัฯค ำนวณมูลค่ำยุติธรรม โดยใชแ้บบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิของ Black-Scholes model ซ่ึงมูลค่ำ
ยติุธรรมท่ีค ำนวณดงักล่ำวไม่แตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบัมูลค่ำยติุธรรมท่ีค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลองของ 
Lattice ซ่ึงเป็นแบบจ ำลองท่ีเหมำะสมกบัขอ้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

 มูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ(*) มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภท     ควำมคำดหวงั   
ใบส ำคญั วนัท่ีออก มูลค่ำยติุธรรม รำคำหุ้น ควำมผนัผวน อตัรำกำรจ่ำย  อตัรำดอกเบ้ีย 
แสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยประมำณ ต่อ 1 หุ้น ท่ีคำด เงินปันผล อำยสุัญญำ ปลอดควำมเส่ียง 

  (บำท) (บำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ปี) (ร้อยละ) 
ORI-WC 31 พฤษภำคม 2561 4.01 - 7.12 20.00 58.16 - 67.14 2.99 3.0 1.50 - 1.87 

 10 กนัยำยน 2561 2.53 - 5.40 17.40 58.16 - 67.14 3.44 3.0 1.51 - 2.03 
ORI-WD 4 มิถุนำยน 2562 0.50 - 1.53 7.10 58.16 - 67.14 5.45 3.0 1.78 - 1.86 

 * ข้อมูลท่ีใช้ในการค านวณ เป็นข้อมูล ณ วันท่ีมีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท 
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30. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี    หักดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ    ทุนจดทะเบียน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำม
กฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

31. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีมูลค่ำของสัญญำจะซ้ือจะขำยบ้ำนและห้องชุดท่ีได้ท ำกับ                      
ลูกคำ้แลว้แต่ยงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิ*  เป็นจ ำนวน 6,899 ลำ้นบำท (2563: 14,418 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 96 ลำ้น
บำท 2563: 105 ลำ้นบำท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญำดงักล่ำวเสร็จส้ิน
ภำยใน 3 ปี (2563: 3 ปี) (เฉพำะบริษทัฯ: 1 ปี 2563: 1 ปี) 

 *  มูลค่ำของรำยได้ท่ีคำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระท่ีย ังปฏิบัติไม่เสร็จส้ินดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้ นอยู่กับทั้ งปัจจัยภำยใน                                              

และภำยนอก ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลูกคำ้และกำรอนุมติัสินเช่ือของลูกคำ้จำกธนำคำรพำณิชย ์ควำมคืบหน้ำใน                              

กำรก่อสร้ำงโครงกำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รวมทั้งภำวะเศรษฐกิจและกำรเมือง 

32. ต้นทุนทางการเงิน   
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 290,796 258,404 455,654 372,997 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 5,912 5,052 60 63 
รวมตน้ทุนทำงกำรเงิน 296,708 263,456 455,714 373,060 

33. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ซ้ือท่ีดินและจ่ำยค่ำก่อสร้ำงระหว่ำงปี 8,355,108 7,205,347 17,656 285,334 
กำรเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ 583,581 (847,621) 509,016 934,481 

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 647,439 521,375 78,384 60,627 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 180,952 165,011 32,926 39,433 
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 353,387 362,355 43,092 66,858 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนและค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ 565,278 415,237 38,250 78,021 
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ค่ำท่ีปรึกษำและค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 84,083 61,572 17,773 16,205 

34. ภาษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 922,098 564,812 50,441 117,536 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (57,079) (4,411) 3,483 (5,729) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 865,019 560,401 53,924 111,807 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 2,611 177 1,103 - 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,242,112 3,324,780 3,361,504 2,789,680 
     

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษ ี 848,422 664,956 672,300 557,936 
ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทนุจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และ

บริษทัร่วม 8,332 (120,822) - - 
ผลกระทบทำงภำษีจำกกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 2,591 4,908 - - 
ผลแตกต่ำงของอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ไม่เท่ำกนัของกลุ่มบริษทั (390) (118) - - 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษ ี 5,634 5,054 438 - 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ (709) - (618,866) (447,705) 
ค่ำใชจ้่ำยตอ้งห้ำม 4,343 8,041 812 2,214 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (1,775) (1,208) (760) (228) 
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในสินทรัพยท่ี์หกัไดส้องเท่ำ (1,429) (410) - (410) 

รวม 430 6,423 (618,814) (446,129) 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 865,019 560,401 53,924 111,807 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อสังหำริมทรัพย ์                    
เพื่อกำรลงทุนและอำคำร 5,623 8,635 2,849 2,938 

เงินมดัจ ำรับและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 20 96 13 54 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,464 5,293 810 1,687 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 58,354 107,327 - - 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 25,483 24,104 - - 
ประมำณกำรหน้ีสิน 9,704 3,210 266 266 
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นระหวำ่งกนั - 37,701 - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน - 3,600 - 3,600 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 2,909 - - - 
สัญญำเช่ำ 816 430 - - 

รวม 107,373 190,396 3,938 8,545 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย (478,659) (572,654) - - 
ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำ (1,368) (28,039) - (22) 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (26,437) (27,454) - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (30,548) (33,798) - - 
สัญญำเช่ำ - - (4) (3) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระหวำ่งกนั (22,921) - - - 

รวม (559,933) (661,945) (4) (25) 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 452,560 (471,549) 3,934 8,520 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม (471,549) (475,302) 8,520 2,791 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีรับรู้            
เขำ้ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 57,079 4,411 (3,483) 5,729 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีรับรู้เขำ้             
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,611) (177) (1,103) - 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพิ่มขึ้นจำก                        
กำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (684) 533 - - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีลดลงจำก                     
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (34,795) (1,014) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม (452,560) (471,549) 3,934 8,520 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ ำนวน 82 ลำ้นบำท (2563: 3 
ลำ้นบำท) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกลุ่มบริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้
  

 ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จ ำนวนเงิน 370 ลำ้นบำท (2563: 677 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: ไม่มี 2563: 
ไม่มี) ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2569 (2563: ปี 2568) 

35. ก าไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี กบัจ ำนวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ          ปรับลดทั้งส้ินให้
เป็นหุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั  ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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 ไม่มีกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกส ำหรับ ORI-WC และ ORI-WD ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 (2563: ส ำหรับ OR1-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) เน่ืองจำกรำคำ
กำรใชสิ้ทธิสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของหุน้สำมญั 

 

 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับำท) 3,193,935 2,661,894 3,307,580 2,677,873 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 2,452,862 2,452,862 2,452,862 2,452,862 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท/หุน้) 1.30213 1.08522 1.34846 1.09173 

36. การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดสู้ญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 1.2 โดยมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุมปรำกฏดงัน้ี  
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    (หน่วย: พนับำท) 

 

บริษทั ออริจ้ิน 
สุขมุวิท สำยลวด 

จ ำกดั 

บริษทั ออริจ้ิน 
รำมอินทรำ 

จ ำกดั 
บริษทั พำร์ค    
รัชดำ จ ำกดั 

บริษทั วนั  
พญำไท จ ำกดั 

บริษทั ออริจ้ิน 
รำมค ำแหง  
อินเตอร์เชนจ ์

จ ำกดั 

บริษทั ไนท์
บริดจ ์เกษตร 
อินเตอร์เชนจ ์ 

จ ำกดั 

บริษทั ออริจ้ิน 
บุญภำ บำงนำ 

จ ำกดั 

บริษทั วนั 
สนำมเป้ำ 
จ ำกดั 

 
 

รวม 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9,027 8,192 8,468 138,112 6,683 879 805 56,299 228,465 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,627 88,879 216 52 700 - - - 91,474 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 187,682 435,487 585,065 - 276,192 103,605 671 - 1,588,702 
เงินมดัจ ำค่ำท่ีดิน - - - - - 53,911 - 30,000 83,911 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ - ค่ำงำนก่อสร้ำง 42,542 44,756 28,882 - 25,881 122 45,307 63,500 250,990 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,825 25,683 50,175 1,035 15,239 432 4 - 108,393 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - - - - - - 38,351 38,351 
อำคำรและอุปกรณ์ 13,742 15,533 25,155 101,349 15,108 7,442 - - 178,329 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - 353,470 - - - - 353,470 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 8,322 10,714 5,373 2,490 6,790 815 20 271 34,795 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,533 - 13 52,500 90 90 90 20,531 77,847 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (70,616) (90,383) (74,268) (2,210) (50,029) (3,967) (46,059) (30,763) (368,295) 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (218,673) (349,442) (286,191) - (160,845) (165,404) - - (1,180,555) 
เงินมดัจ ำรับและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ (30,153) (18,615) (55,183) - (10,732) - - - (114,683) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (78) (53) (1,701) (45) (36) (187) - (26) (2,126) 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - - (307,720) - (150,000) - - - (457,720) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - - - (316,625) - - - - (316,625) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - (104) - - - - (104) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนัและอ่ืน ๆ (36,220) 170,751 (21,716) 330,024 (24,959) (2,262) 838 178,163 594,619 
กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนัและอื่น ๆ (4,469) (15,872) (21,761) (1,237) (13,587) (203) (15) (1,650) (58,794) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (40,689) 154,879 (43,477) 328,787 (38,546) (2,465) 823 176,513 535,825 

จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 44,490 136,760 28,034 355,250 38,235 47,490 500 287,833 938,592 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัย่อย (9,027) (8,192) (8,468) (138,112) (6,683) (879) (805) (56,299) (228,465) 
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    (หน่วย: พนับำท) 

 

บริษทั ออริจ้ิน 
สุขมุวิท สำยลวด 

จ ำกดั 

บริษทั ออริจ้ิน 
รำมอินทรำ 

จ ำกดั 
บริษทั พำร์ค    
รัชดำ จ ำกดั 

บริษทั วนั  
พญำไท จ ำกดั 

บริษทั ออริจ้ิน 
รำมค ำแหง  
อินเตอร์เชนจ ์

จ ำกดั 

บริษทั ไนท์
บริดจ ์เกษตร 
อินเตอร์เชนจ ์ 

จ ำกดั 

บริษทั ออริจ้ิน 
บุญภำ บำงนำ 

จ ำกดั 

บริษทั วนั 
สนำมเป้ำ 
จ ำกดั 

 
 

รวม 
กระแสเงินสดรับ (จ่ำย) สุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย 35,463 128,568 19,566 217,138 31,552 46,611 (305) 231,534 710,127 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยขำ้งตน้              เป็น
จ ำนวน 328 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลืออีก 382 ลำ้นบำท ซ่ึงเกิดจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทั             วนั พญำ
ไท จ ำกดั และบริษทั วนั สนำมเป้ำ จ ำกดั ไดบ้นัทึกเป็นลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

37. การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 14.2 โดยมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีไดอ้ ำนำจควบคุมปรำกฏดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

 

บริษทั ออริจ้ิน 
รำมค ำแหง จ ำกดั                          

บริษทั ออริจ้ิน  
สเฟียร์ จ ำกดั รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 278,246 237,756 516,002 
ลูกหน้ีอืน่ 429 647 1,076 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย 102,703 24,493 127,196 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 6,690 1,171 7,861 
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ 7,741 1,948 9,689 
อำคำรและอุปกรณ์ 339 232 571 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 10 3 13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอืน่ (12,550) (15,875) (28,425) 
เงินมดัจ ำรับและเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ (158) (689) (847) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (55,714) (20,559) (76,273) 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (5,612) (205) (5,817) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (5,567) (1,289) (6,856) 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 316,557 227,633 544,190 

ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 169,415 114,118 283,533 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (278,246) (237,756) (516,002) 
กระแสเงินสดรับสุทธิจำกกำรซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (108,831) (123,638) (232,469) 

38. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  
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กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ  กำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย ์และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้น
กำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 

39. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 2 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกสิกร
ไทย จ ำกดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ทิสโก ้จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออก
จำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็น
ค่ำใชจ่้ำยจ ำนวนเงิน 11 ลำ้นบำท (2563: 11 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ:                              2 ลำ้นบำท 2563: 2 
ลำ้นบำท) 

40. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย  เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น  

  (ลำ้นบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น                   

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2563 711 0.29 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2563 246 0.10 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563  957 0.39 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น                   

เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2564 957 0.39 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2564 294 0.12 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2564  1,251 0.51 
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้ 

41.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงโครงกำรและรำยจ่ำย
ฝ่ำยทุน สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 
สัญญำก่อสร้ำงโครงกำร  7,481 5,570 
สัญญำก่อสร้ำงโรงแรม 117 56 
สัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน 6,280 3,577 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กำรร่วมคำ้มีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงโครงกำรและรำยจ่ำย
ฝ่ำยทุน สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้น) 
 สกุลเงิน 2564 2563 
สัญญำก่อสร้ำงโครงกำร  บำท 5,354 3,827 
สัญญำก่อสร้ำงโรงแรม บำท 1,446 1,248 
 เยน 3 7 
สัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน บำท 628 - 
สัญญำก่อสร้ำงสินทรัพยอ่ื์น บำท 368 - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กำรร่วมคำ้ 2 แห่งมีสัญญำเช่ำท่ีดินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช้จ ำนวน 2 ฉบบั เพื่อใช้
ท่ีดินดงักล่ำวเป็นท่ีตั้งของอำคำรให้เช่ำ สัญญำเช่ำไดก้ ำหนดเง่ือนไขใหก้ำรร่วมคำ้ท ำกำรก่อสร้ำงและพฒันำ
โครงกำรให้แลว้เสร็จภำยใน 3 - 4 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน และมีระยะเวลำกำรเช่ำท่ีดิน 
30 ปี นบัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำพฒันำโครงกำรดงักล่ำว 

ในสัญญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำวได้ก ำหนดวนัท่ีส่งมอบท่ีดินเป็นภำยในปี 2565 หำกผูใ้ห้เช่ำไม่สำมำรถส่งมอบ
ท่ีดินใหแ้ก่ผูเ้ช่ำในวนัดงักล่ำวได ้คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะร่วมกนัก ำหนดวนัส่งมอบท่ีดินใหม่ 
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41.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช าระ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระ  
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
เงินลงทุนใน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
บริษทัยอ่ย - - 270,603 235,560 
กำรร่วมคำ้ 1,146,428 585,115 65,831 159,666 
รวม 1,146,428 585,115 336,434 395,226 

41.3 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะยาวที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินกับบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน เพื่อใช้ท่ีดิน
ดังกล่ำวเป็นท่ีตั้งของอำคำรให้เช่ำ สัญญำเช่ำได้ก ำหนดเง่ือนไขให้บริษทัย่อยท ำกำรก่อสร้ำงและพฒันำ
โครงกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน และมีระยะเวลำ กำรเช่ำท่ีดิน 30 ปี 
นบัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำพฒันำโครงกำรดงักล่ำว ซ่ึงผูใ้หเ้ช่ำจะตอ้งจดัเตรียมพื้นท่ีให้พร้อมใช้งำน 
โดยบริษทัยอ่ยจะสำมำรถเขำ้ใชพ้ื้นท่ีไดเ้ม่ือผูเ้ช่ำเดิมยำ้ยออกทั้งหมด 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2564 บริษทัย่อยไดแ้กไ้ขสัญญำเช่ำท่ีดินเพิ่มเติมกบัผูใ้ห้เช่ำ โดยขยำยวนัท่ีส่งมอบท่ีดิน
เป็นภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดโ้อนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินให้กบับริษทัย่อยอีกแห่งในวนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 ซ่ึงบริษทัยอ่ยแห่งนั้นไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำแลว้ในวนัเดียวกนั 

ต่อมำบริษทัย่อยไดแ้กไ้ขสัญญำเช่ำท่ีดินเพิ่มเติมกบัผูใ้ห้เช่ำ โดยขยำยวนัท่ีส่งมอบท่ีดินเป็นภำยในวนัท่ี 27 
ธันวำคม 2564 หำกผูใ้ห้เช่ำไม่สำมำรถส่งมอบท่ีดินให้แก่ผูเ้ช่ำในวนัดังกล่ำวได้ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะ
ร่วมกนัก ำหนดวนัส่งมอบท่ีดินกนัใหม่ และจะร่วมกนัไปจดทะเบียนแกไ้ขระยะเวลำก่อสร้ำงและระยะเวลำ
เช่ำ 

ในเดือนธันวำคม 2564 บริษทัย่อยดงักล่ำวไดเ้ปล่ียนสถำนะจำกบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัเป็นกำรร่วมคำ้
ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2 

41.4 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

บริษทัย่อย 2 แห่ง และกำรร่วมคำ้ 5 แห่ง ไดท้ ำสัญญำบริหำรจดักำร (Management agreement)  กบับริษทั
แห่งหน่ึงเพื่อด ำเนินกิจกำรโรงแรม โดยมีระยะเวลำ 20 ปี นับแต่วนัท่ีโรงแรมเปิดด ำเนินกำร ภำยใต้
ขอ้ก ำหนดในสัญญำ บริษทัย่อยและกำรร่วมคำ้ตกลงจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำร ค่ำโฆษณำและ
ส่งเสริมกำรขำยในอตัรำต่ำง ๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับจ ำนวนรำยได้จำกกำรด ำเนินกิจกำรโรงแรม และตกลงท่ีจะ
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
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41.5 การค า้ประกัน 

 1) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯค ้ำประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน 1,080 
ลำ้นบำท (2563: 2,416 ลำ้นบำท) และบริษทัย่อยค ้ำประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัฯใน
วงเงิน 641 ลำ้นบำท (2563: 1,032 ลำ้นบำท)  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯค ้ำประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่กำรร่วมคำ้ในวงเงิน 1,443 
ลำ้นบำท (2563: 663 ลำ้นบำท) 

 2) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมของ
กลุ่มบริษทัเพื่อค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 
ควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำง 5 10  
กำรจดัท ำสำธำรณูปโภค 1,120 844  
กำรจ่ำยช ำระเงินใหก้บัเจำ้หน้ี 1 1  
รวม 1,126 855  

 3) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีอำวลัโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มบริษทัเพื่อ
ค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระซ้ือท่ีดิน 374 ลำ้นบำท (2563: 609 ลำ้นบำท) 

42. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม โดยแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม        
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน  

       

เงินลงทุนในกองทุนเปิด  
ตรำสำรหน้ี - 100 - 100 - - -   -   

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         



 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 542 

 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนของ
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน - - 8 8 - - 8   8   

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม        
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 129 232 361 -  469    97   566 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
หุ้นกูร้ะยะยำว - 8,391 - 8,391 - 6,610   - 6,610   
         

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม        
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน         
เงินลงทุนในกองทุนเปิด    
ตรำสำรหน้ี - 100 - 100 - - -   -  

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 58 - 58 - 53   - 53 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
หุ้นกูร้ะยะยำว - 8,391 - 8,391 - 6,610   - 6,610 

43. เคร่ืองมือทางการเงิน 

43.1  วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้
กูย้มื เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เงินกูย้มืและหุ้นกูร้ะยะยำว กลุ่มบริษทั    มีควำมเส่ียง
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืม ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ี
โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะ
ไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำก
กำรใหสิ้นเช่ือคือ มูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยู่ใน งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชีและ เงินกูย้ืม
ระยะสั้นจำกธนำคำร ตัว๋แลกเงิน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร และหุ้นกูร้ะยะยำว 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยกำรจัดหำเงินกู้ยืมท่ีมีทั้งอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรำ
ดอกเบ้ียผนัแปรในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท)  

งบกำรเงินรวม  

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย  

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกว่ำ 1 ปี       
ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย        
ท่ีแทจ้ริง 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 1,954 797 12 11 1,966 808 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีอื่น - - - - - - 1,306 314 1,306 314 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 230 76 - - - - - - 230 76 หมำยเหตุ 6 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - - 87 47 - - 87 47 หมำยเหตุ 11 
 230 76 - - 2,041 844 1,318 325 3,589 1,245  

หนี้สินทางการเงิน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น

จำกธนำคำร 772 578 - - 21 15 - - 793 593 หมำยเหตุ 21 
ตัว๋แลกเงิน 1,231 951 - - - - - - 1,231 951 หมำยเหตุ 22 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - - - 2,219 2,874 2,219 2,874 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรและบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 303 3 - - - - - - 303 3 หมำยเหตุ 6 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกธนำคำร - - - - 4,784 8,077 - - 4,784 8,077 หมำยเหตุ 24 
หุ้นกูร้ะยะยำว 3,522 2,323 4,794 4,215 - - - - 8,316 6,538 หมำยเหตุ 25 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 27 19 119 437 - - - - 146 456 หมำยเหตุ 26 
 5,855 3,874 4,913 4,652 4,805 8,092 2,219 2,874 17,792 19,492  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ 1 ปี       
ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย       
ท่ีแทจ้ริง 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 774 212 7 8 781 220 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีอื่น - - - - - - 1,066 1,120 1,066 1,120 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 276 241 - - - - - - 276 241 หมำยเหตุ 6 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - 14,341 11,073 - - - - 14,341 11,073 หมำยเหตุ 6 
 276 241 14,341 11,073 774 212 1,073 1,128 16,464 12,654  
หนี้สินทางการเงิน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม             

ระยะสั้นจำกธนำคำร 430 500 - - - - - - 430 500 หมำยเหตุ 21 
ตัว๋แลกเงิน 1,231 951 - - - - - - 1,231 951 หมำยเหตุ 22 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - - - - 151 595 151 595 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรและ

บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั 1,372 810 - - - - - - 1,372 810 หมำยเหตุ 6 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกธนำคำร - - - - 119 530 - - 119 530 หมำยเหตุ 24 
หุ้นกูร้ะยะยำว 3,522 2,323 4,794 4,215 - - - - 8,316 6,538 หมำยเหตุ 25 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1 1 - - - - - - 1 1 หมำยเหตุ 26 
 6,556 4,585 4,794 4,215 119 530 151 595 11,620 9,925  

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผลของ
อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 
2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง 
ผลกระทบต่อ
ก ำไรก่อนภำษี เพิ่มขึ้น / ลดลง 

ผลกระทบต่อ
ก ำไรก่อนภำษี 

 (ร้อยละ) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 
บำท +1.00 19,706 +1.00 21,601 

 -1.00 (19,706) -1.00 (21,601) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใชเ้งินเบิกเกินบญัชี  เงินกูย้ืมจำกกิจกำร
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมจำกธนำคำรและสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกำรกระจุกตวัของควำม
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกูย้มืเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปวำ่ควำมเส่ียงดงักล่ำวอยูใ่นระดบัต ่ำ 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็น
ตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ี
ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน
จำกธนำคำร - 796,704 - - 796,704 

ตัว๋แลกเงิน - 1,235,000 - - 1,235,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 2,172,419 - - 2,172,419 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 307,384 - - - 307,384 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 32,437 130,056 - 162,493 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - 2,704,188 2,222,117 - 4,926,305 
หุ้นกูร้ะยะยำว - 3,809,575 5,001,349 - 8,810,924 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 307,384 10,750,323 7,353,522 - 18,411,229 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน
จำกธนำคำร - 595,798 - - 595,798 

ตัว๋แลกเงิน - 961,000 - - 961,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 2,837,564 - - 2,837,564 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,976 - - - 2,976 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 25,200 190,142 1,363,465 1,578,807 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - 5,468,745 2,487,861 416,534 8,373,140 
หุ้นกูร้ะยะยำว - 2,596,891 4,359,124 - 6,956,015 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 2,976 12,485,198 7,037,127 1,779,999 21,305,300 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน
จำกธนำคำร - 430,775 - - 430,775 

ตัว๋แลกเงิน - 1,235,000 - - 1,235,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 103,164 - - 103,164 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,380,560 - - - 1,380,560 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 1,032 258 - 1,290 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - 112,707 12,425 - 125,132 
หุ้นกูร้ะยะยำว - 3,809,575 5,001,349 - 8,810,924 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,380,560 5,692,253 5,014,032 - 12,086,845 

      
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน
จำกธนำคำร - 502,278 - - 502,278 

ตัว๋แลกเงิน - 961,000 - - 961,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 559,873 - - 559,873 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 810,760 - - - 810,760 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 803 - - 803 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - 533,155 - - 533,155 
หุ้นกูร้ะยะยำว - 2,596,891 4,359,124 - 6,956,015 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 810,760 5,154,000 4,359,124 - 10,323,884 
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43.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 กลุ่มบริษทัมีวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นธนำคำรตัว๋แลกเงิน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแสดงมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนแสดงมูลค่ำยติุธรรมตำมรำคำตลำด 

ค) เงินกู้ยืมระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ง) หุน้กูร้ะยะยำวแสดงมูลค่ำยติุธรรมตำมรำคำตลำดของสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย โดยใชร้ำคำปิด ณ 
วนัท่ีรำยงำน โดยมีมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 8,341 ลำ้นบำท (2563: 6,555 
ลำ้นบำท) และมีมูลค่ำยติุธรรมเป็นจ ำนวนเงิน 8,391 ลำ้นบำท (2563: 6,610 ลำ้นบำท) 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

44. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น  รวมถึงกำรปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกู ้โดยกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวตลอดระยะเวลำท่ีรำยงำน 

กลุ่มบริษทับริหำรโครงสร้ำงทุนโดยพิจำรณำจำกอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อทุน (Interest Bearing 
Debt-to-Equity Ratio) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขในสัญญำเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร เงินกูย้มืระยะยำว
จำกธนำคำรและกำรออกหุน้กูต้ำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 21 24 และ 25 

ในกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงินดงักล่ำว ทุนของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น    หน้ีสินของ
กลุ่มบริษทัประกอบดว้ยหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2564 ก ลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินท่ี มีภำระดอกเ บ้ียต่อทุนเท่ ำกับ 0.97:1                            
(2563: 1.35:1) (เฉพำะบริษทัฯ: 0.90:1 2563: 0.88:1) 
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45. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

45.1 กลุ่มบริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่จ ำนวน 6 บริษทัในประเทศไทย ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     อตัรำร้อยละ วนัท่ีจดทะเบียน 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้ ของกำรถือหุ้น จดัตั้งบริษทั 

   (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละ)  
บริษทั วนั ออริจ้ิน 
จ ำกดั 

บริษทั วนั ออริจ้ิน       
ฮอสพิทลัลิต้ี จ ำกดั 

พฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

1 1 100 
 

10 มกรำคม 2565 

บริษทั ออริจ้ิน   
คอนโดมิเนียม 
จ ำกดั 

บริษทั ออริจ้ิน เพลย ์ศรีอุดม 
สเตชัน่ จ ำกดั 

พฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

1 1 100 
 

4 กุมภำพนัธ์ 2565 

 บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์
เพลย ์นนทบุรี จ ำกดั 

พฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

1 1 
 

100 
 

11 กุมภำพนัธ์ 2565   

บริษทั บริทำเนีย 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั แกรนด ์บริทำเนีย 
คูคต สเตชัน่ จ ำกดั 

พฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

1 1 
 

100 18 กุมภำพนัธ์ 2565 

บริษทั แอลฟำ 
อินดสัเทรียล 
โซลูชัน่ จ ำกดั 

บริษทั แอลฟำ อินดสัเทรียล 
รังสิต จ ำกดั 

พฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

1 1 100 24 กุมภำพนัธ์ 2565 

 บริษทั แอลฟำ อินดสัเทรียล 
กม.19 จ ำกดั 

พฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

1 1 100 24 กุมภำพนัธ์ 2565 

45.2 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั (บริษทั
ยอ่ย) มีมติอนุมติักำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ดงัน้ี 

 1) ร้อยละ 49 ของหุ้นสำมัญทั้ งหมดในบริษัท โซ ออริ จ้ิน พหลหกสิบเก้ำ  สเตชั่น จ ำกัด ซ่ึงเป็น               
บริษทัยอ่ยของบริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ใหแ้ก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
โดยบริษทัย่อยไดด้ ำเนินกำรจ ำหน่ำยหุ้นและลงนำมในสัญญำแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2565 
บริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั โซ ออริจ้ิน พหลหกสิบเกำ้ สเตชัน่ จ ำกดั เป็นเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2565 

 2) ร้อยละ 49 ของหุน้สำมญัทั้งหมดในบริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์สมุทรปรำกำร จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยของบริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั (บริษทัย่อย) ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดย
บริษทัย่อยไดด้ ำเนินกำรจ ำหน่ำยหุ้นและลงนำมในสัญญำแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2565 บริษทั
ยอ่ยจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์สมุทรปรำกำร จ ำกดั เป็นเงินลงทุนในกำร
ร่วมคำ้ในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2565 

  



 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 549 

 

45.3 เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั (บริษทัย่อย) มีมติ
อนุมติัให้บริษทั วนั ออริจ้ิน ฮอสพิทลัลิต้ี จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกัด เขำ้ซ้ือ
โรงแรมไอบิส หัวหิน โรงแรมไอบิส สไตล ์กระบ่ี อ่ำวนำง และโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ จำกบริษทัท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัยอ่ยไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำยทรัพยสิ์นแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี  28 มกรำคม 2565 

45.4 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 1) อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นอตัรำหุ้นละ 0.42 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,034 ลำ้น
บำท โดยเงินปันผลน้ีจะจ่ำยและบนัทึกบญัชีภำยหลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปีของบริษทัฯ ซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัท่ี 29 เมษำยน 2565 ทั้งน้ี ยอดเงินปันผลอำจมีกำรเปล่ียนแปลง
เน่ืองจำกในวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯจะด ำเนินกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน หำกมีกำรใช้สิทธิ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ORI-WD) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของกลุ่มบริษทั 

 2) อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 319,344,996 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียน
คงเหลือจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-
WD) ท่ียงัไม่ไดใ้ช้สิทธิตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 และ 9 ตุลำคม 
2561 จ ำนวน 638,689,992 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

46. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2565 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั 
บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ขอรับรองว่า  

1. งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี ได้แสดงข้อมลู
อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อย
แล้ว  

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว  

3. บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทฯ 
ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

 

 ในการนี  ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว หรือ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบัเอกสาร
นีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว หรือ นางสาววาริศา วาระแก่นทราย ก ากับ
ไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 
 

ชื่อ     ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ 
 

นางอารดา จรูญเอก 
 

กรรมการ                                               ______________________ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ                                               ______________________ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

 
 
 

          ______________________ 
 

 

                         ______________________ 

ผู้รับมอบอ านาจ 
 
นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว กรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

 

นางสาววาริศา วาระแก่นทราย 
 

เลขานกุารบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 551 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษทัฯ 
 
เอกสารแนบ 1.1 –รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอ านาจควบคมุ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสดุ
ในสายงานบญัชีและการเงิน ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชีและเลขานกุารบริษัท  
 
นายลักษณะน้อย   พึ่งรัศม ี(อายุ 69 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 6 กมุภาพนัธ์ 2557 

ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล      

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

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

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

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

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่่ี SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• DCP รุ่นท่่ี 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
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2564 – ปัจจบุนั  กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

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

2562 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาและกรรมการด้านบญัชีภาษีอากร  สภาวิชาชีพบญัชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรม 

และบญัชีบริหาร     ราชปูถมัป์)  

2561 – ปัจจบุนั ทีป่รึกษา      ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   บริษัท บโูอโน่ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2556 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาส านกัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่การเงินและการลงทนุ บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

2556 – 2563 กรรมการ      บริษัท เอสจี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

2558 – 2559  กรรมการอิสระ     บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์ 

2548 – 2555  กรรมการผู้จดัการ     บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติง้ เซอร์วิสเซส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 2 องค์กร 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

* ต่อวาระครัง้ที่ 1 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 วนัท่ี 5 เมษายน 2559 

* ต่อวาระครัง้ที่ 2 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 วนัท่ี 25 เมษายน 2562
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นายสหสั   ตรีทพิยบตุร (อายุ 74 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 6 กมุภาพนัธ์ 2557 

ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง    

การถือหุ้น   กรรมการ     799,188  หุ้น (ร้อยละ 0.033) 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

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

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่ี 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• SFE รุ่นท่ี 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• HMS รุ่นท่ี 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ     บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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2561 – 2564 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2562 กรรมการ      บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั 

2551 –2563 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 

  และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2551 – 2555 ประธานกรรมการ     บริษัท กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั 

2551 – 2555  กรรมการ      บริษัท เทรดสยาม จ ากดั 

2547 – 2551  กรรมการผู้จดัการ     บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น ไม่ม ี

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

* ต่อวาระครัง้ที่ 1 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 วนัท่ี 5 เมษายน 2559 

* ต่อวาระครัง้ที่ 2 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 วนัท่ี 25 เมษายน 2562
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พลอากาศเอกบุรีรัตน์   รัตนวานิช (อายุ 73 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 6 กมุภาพนัธ์ 2557 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      

การถือหุ้น   กรรมการ     4,857 หุ้น (ร้อยละ 0.000) 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ  

• วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นท่ี 28 

• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 42 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่ี 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• DCP รุ่นท่ี 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ รัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 5  
สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร ระดบัสงูภาครัฐ 

ประสบการณ์การท างาน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท สาล่ี อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ     บริษัท สาล่ี อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ    บริษัท สาล่ี อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท สาล่ี อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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2558 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท บรูพาเทคนิคอลเอ็นจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท บรูพาเทคนิคอลเอ็นจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2556 รองประธานกรรมการ    บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

2555 – 2556 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

2552  รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ    กองบญัชาการกองทพัไทย 

2552 - 2554  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น ไม่ม ี

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

* ต่อวาระครัง้ที่ 1 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 วนัท่ี 5 เมษายน 2559 

* ต่อวาระครัง้ที่ 2 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 วนัท่ี 25 เมษายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 557 

นายชนิภัทร   วิสุทธิแพทย์ (อายุ 53 ปี) 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 18 มิถนุายน 2559 

ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัท                 
ภิบาล     

การถือหุ้น   กรรมการ     ไม่มี 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

• ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DCP รุ่นท่ี 162/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• Director Diploma Program รุ่นที่ 36/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ลอว์ ออฟฟิศ จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ลอว์ คลบั จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ช็อกโกทอส จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ทนุทศกณัฐ์ จ ากดั 
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2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท โอโอวนัแบรนด์ดิง้ จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท เวลลอว์ จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อาบาเทก (เอเชยี) จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เฌอร่า จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท เคเอชเคพี จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั Partner      บริษัท ส านกังานกฎหมายสยามซิตี ้จ ากดั 

2559 – 2562 กรรมการ      บริษัท เฟิร์ม จ ากดั 

2561 – 2562 กรรมการ      บริษัท 159 แคปปิตอล จ ากดั 

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

2560 – 2562 กรรมการ      บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จ ากดั 

2559 – 2561 กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จ ากดั 

2557 – 2562 Partner      บริษัท ส านกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จ ากดั 

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

2554 – 2558 Partner      บริษัท คอมพาสลอว์ จ ากดั 

2553 – 2557 Partner      บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จ ากดั 

2551 – 2553 ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและภาษี   บริษัท ดสิุตธานี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 8 บริษัท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

* ต่อวาระครัง้ที่ 1 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 วนัท่ี 4 เมษายน 2560 

* ต่อวาระครัง้ที่ 2 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 559 

นายนิวัติ  ลมนุพนัธ์ (อายุ 61 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 10 ตลุาคม 2557 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ  

การถือหุ้น   กรรมการ     ไม่มี 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 49 

• หลกัสตูรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 9 ( ปปร.9 ) 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่ี 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• DCP รุ่นท่ี 269/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• RCP รุ่นท่ี 44/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• AACP รุ่นท่ี 36/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท    บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      การไฟฟ้านครหลวง 

2558 – ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง  กระทรวงมหาดไทย 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 560 

2560 – 2564 ประธานกรรมการบริษัท    บริษัท บริทาเนีย จ ากดั 

2560 – 2564 ประธานกรรมการบริหาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2560 กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2558 กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท วิคแอนดฮ์คุลนัด์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 4 บริษัท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

* ต่อวาระครัง้ที่ 1 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 วนัท่ี 4 เมษายน 2560 

* ต่อวาระครัง้ที่ 2 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 
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นายเมธา   จันทร์แจ่มจรัส (อายุ 56 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 พฤษภาคม 2558 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

การถือหุ้น   กรรมการ     ไม่มี 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท การบริหารและการจดัการ มหาวิทยาลยัอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DCP รุ่นท่ี 124/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• RCP รุ่นท่ี 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• 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 

ประสบการณ์การท างาน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั 



 

 
 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ เวอร์ตเิคิล จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4  จ ากดั 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี  จ ากดั 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท ออริจิน้ พาร์ค ที 1  จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั 

2562 – 2564 ประธานกรรมการ     บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั 

2561 – 2564 กรรมการบริหารความเส่ียง    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2564 กรรมการ      บริษัท บริทาเนีย จ ากดั  

2559 – 2561 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหล่อ จ ากดั 

2558 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2564 กรรมการ      บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั 

2561 – 2564  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั 

2553 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา-เอชดีซเีฮาส์ซิ่ง จ ากดั 

2553 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา - โมฮนั มธูา เรียล เอสเตท จ ากดั 

2553 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา ลกัโซร่า เฮ้าส์ซิง่ จ ากดั                                                 

2552 – 2557 กรรมการ       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ จ ากดั 

2552 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วสิ จ ากดั 

2552 – 2557 กรรมการ      บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 7 บริษัท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี



 

 
 

* ต่อวาระครัง้ที่ 1 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 วนัท่ี 4 เมษายน 2560 

* ต่อวาระครัง้ที่ 2 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วนัท่ี 29 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

นายชาตชิาย  พยุหนาวชีัย (อายุ 61 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2564 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร      

การถือหุ้น   กรรมการ     ไม่มี 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

• ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

• ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ (นโยบายสาธารณะและการจดัการ) มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ (การจดัการ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DCP รุ่นท่ี 116/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) AMM รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต                 
พฒันบริหารศาสตร์ 

• หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 21 (บยส.) วทิยาลยัการยตุิธรรม กระทรวงยตุธิรรม 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 22 (วตท.) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

• หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 6 (ปรม.) สถาบนัพระปกเกล้า 

ประสบการณ์การท างาน 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
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2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนยีม จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท เวล เอ็นเนอร์จี ้มฟู จ ากดั 

2535 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท หลกัทอง จ ากดั 

2563 – 2564  ที่ปรึกษาประธาน     บริษัท ทิพยประกนั จ ากดั (มหาชน) 

2562 – 2563 กรรมการ      บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2561 - 2563 กรรมการ      บริษัท ทิพยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2563 กรรมการ /ผู้อ านวยการ    ธนาคารออมสิน 

2558 – 2563 กรรมการ      บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2561 กรรมการ      บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั  

(มหาชน) 

2555 – 2557 รองกรรมการผู้จดัการ    ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   

2551 – 2557 กรรมการ      บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

บริษัทหรือองค์กรอื่น 4 บริษัท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

* ได้รับการแตง่ตัง้แทนคณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 โดยจะมวีาระการด ารงต าแหน่งเทา่กบัระยะเวลา

ของวาระที่เหลืออยู่ของคณุกนกไพลิน วิไลแก้ว 
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นายพีระพงศ์   จรูญเอก (อายุ 45 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 16 ธันวาคม 2552 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      

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

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา 167,457,556 หุ้น (ร้อยละ 6.827) 

บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั   618,779,918 หุ้น (ร้อยละ 25.227) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    เป็นสามีของนางอารดา จรูญเอก 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DCP รุ่นท่ี 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• International Construction and Engineering Contract, 
The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 27 

• หลกัสตูร บสพ. รุ่นท่ี 4/2563 "การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์กบัธุรกจิการดแูลผู้สงูอาย"ุ 

ประสบการณ์การท างาน 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท แอลฟา อินดสัเทรียล โซลชูัน่ จ ากดั  
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2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท ออริจิน้ กนักลุ เอ็นเนอร์ยี จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ เอ็นเนอร์ยี จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท วนั ออริจิน้ บญุภา บางนา  จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท วนั พญาไท  จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท วนั สขุมุวิท 59 จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4  จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ วนั พร้อมพงษ์ จ ากดั 

2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ       บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี  จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พาร์ค ที 1 จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ ฟู้ด จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เวอร์ตเิคิล จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหล่อ จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั 

2562 - 2563 กรรมการ      บริษัท พาร์ค พิลลาร์ จ ากดั 

2561 – 2562 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั 

2561 - 2562 ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 จ ากดั 
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2561 - 2562 ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 109 จ ากดั 

2562   กรรมการ       บริษัท ดิ ออริจิน้ ดสิุต จ ากดั 

2560 – 2562 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ากดั 

2560 - 2564 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั 

2560 - 2562 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จ ากดั 

2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั                                              

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

บริษัทหรือองค์กรอื่น 21 บริษทั 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

* ต่อวาระครัง้ที่ 1 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

* ต่อวาระครัง้ที่ 2 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 วนัท่ี 30 เมษายน 2561 

* ต่อวาระครัง้ที่ 3 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วนัท่ี 29 เมษายน 2564 
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นางอารดา   จรูญเอก (อายุ 45 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 16 ธันวาคม 2552 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอ านวยการ / กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล      

การถือหุ้น   กรรมการ     167,457,556 หุ้น (ร้อยละ 6.827) 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา 693,606,354 หุ้น (ร้อยละ 28.277) 

 บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั   618,779,918 หุ้น (ร้อยละ 25.227) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    เป็นภริยาของนายพีระพงศ์ จรูญเอก 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่ี 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• RCL รุ่นท่ี 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 - ปัจจบุนั  กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั ประธานอ านวยการ    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั 

2561  กรรมการ       บริษัท วนั สขุมุวิท 59 จ ากดั  
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2561 – 2562 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั 

2561 - 2562 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 จ ากดั 

2561 - 2562 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 109 จ ากดั 

2561 – 2562 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั พร้อมพงษ์ จ ากดั 

2560 – 2562 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ากดั 

2560 – 2561 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 จ ากดั 

2560   กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั 

2560   กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จ ากดั 

2560 - 2562 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จ ากดั 

2559 - 2561 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหล่อ จ ากดั 

2559 – 2560 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั 

2559 – 2560 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เวอร์ตเิคิล จ ากดั 

2552 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร    บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั                                              

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

บริษัทหรือองค์กรอื่น 4 บริษัท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

* ต่อวาระครัง้ที่ 1 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

* ต่อวาระครัง้ที่ 2 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 วนัท่ี 30 เมษายน 2561 

* ต่อวาระครัง้ที่ 3 โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วนัท่ี 29 เมษายน 2564 
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นางสาวกนกไพลนิ   วิไลแก้ว (อายุ 38 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 3 สิงหาคม 2558 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

การถือหุ้น   กรรมการ     141,258  หุ้น (ร้อยละ 0.006) 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประวัติการฝึกอบรม 

• - 

ประสบการณ์การท างาน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท แอลฟา อินดสัเทรียล โซลชูัน่ จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ บญุภา บางนา จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนยีม จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ เอ็นเนอร์ยี จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท เวล เอ็นเนอร์จี ้มฟู จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ กนักลุ เอ็นเนอร์ยี จ ากดั  
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2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท วนั แฮมป์ตนั ดีลกัซ์ โอเชยีน ศรีราชา จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท วนั แฮมป์ตนั ไนท์บริดจ์ สมทุรปราการ ซิตี ้ 

จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท วนั แฮมป์ตนั เน็กซ์ ท ูเอ็มโพเรียม จ ากดั  

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ดิ ออริจิน้ ดสิุต จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ากดั  

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พญาไท จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ที 2 จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จ ากดั  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั 

2563 – 2564 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2562   กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ลาดพร้าว จ ากดั 

2562 – 2563 กรรมการ       บริษัท พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 จ ากดั  

2562 – 2564 กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ รามอินทรา จ ากดั  

2562 – 2564 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สขุมุวิท สายลวด จ ากดั 

2562 – 2564 กรรมการ      บริษัท พาร์ค รัชดา จ ากดั 
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2562 – 2564  กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ลาดกระบงั จ ากดั 

2561   กรรมการ       บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี  จ ากดั 

2561 – 2564 กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง อินเตอร์เชนจ์ 107 จ ากดั  

2561 – 2562 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ พระโขนง จ ากดั 

2561 – 2562 กรรมการ       บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4  จ ากดั  

2560 – 2561 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พาร์ค ที 1 จ ากดั 

2560 – 2561 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 จ ากดั 

2560   กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั 

2560   กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เวอร์ตเิคิล จ ากดั 

2559 - 2561 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหล่อ จ ากดั 

2559 – 2560 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั 

2558 – 2559 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558  ผู้จดัการฝ่ายการเงิน    บริษัท เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 

2554 – 2558 ผู้จดัการแผนกการเงินโครงการ   บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2558 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน    บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)     

2552 – 2554 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน    บริษัท เอ็นพีเอส โอเซี่ยนสตาร์ จ ากดั 

2547 – 2552 รักษาการผู้จดัการฝ่ายการเงิน   บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)                                              

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

บริษัทหรือองค์กรอื่น 23 บริษทั 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

* ได้รับการแตง่ตัง้แทนคณุกมลวรรณ วิปลุากร ตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 โดยจะมวีาระการด ารงต าแหน่งเทา่กบัระยะเวลา
ของวาระที่เหลืออยู่ของคณุกมลวรรณ วิปลุากร 
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นายสุรินทร์   สหชาติโภคานันท์ (อายุ 55 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 1 เมษายน 2558 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 

การถือหุ้น   กรรมการ     775,250 หุ้น (ร้อยละ 0.032) 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี เทคโนโลยีและบริหารงานก่อสร้าง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ประวัติการฝึกอบรม 

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

ประสบการณ์การท างาน 

2564 – ปัจจบุนั ประธานอ านวยการ    บริษัท บริทาเนีย จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท เบลกราเวีย บางนา จ ากดั  

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

2562 – 2564 กรรมการ       บริษัท พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล จ ากดั  

2562 – 2564 กรรมการ      บริษัท พาร์ค รัชดา จ ากดั 

2562 – 2564 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ากดั 

2562 - 2563 กรรมการ      บริษัท พาร์ค พิลลาร์ จ ากดั 

2558 – 2564 กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
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2560   กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เวอร์ตเิคิล จ ากดั 

2560 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2564 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้จ ากดั 

2560 – 2564 กรรมการ      บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั 

2560 – 2564 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม จ ากดั 

2560 – 2561 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั 

2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารงานก่อสร้าง  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2569 – 2564 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนยีม จ ากดั  

2559 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2549 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม   บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากดั 

2552 – 2557 ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้าง    บริษัท โปรเจคเอเชีย จ ากดั                  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

บริษัทหรือองค์กรอื่น 3 บริษัท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 576 

นายปิตพิงษ์   ไตรนุรักษ์ (อายุ 43 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2557 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกจิ /  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจใหม่ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

การถือหุ้น   กรรมการ     733,509 หุ้น (ร้อยละ 0.030) 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา 150 หุ้น (ร้อยละ 0.000) 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาวชิาธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี ณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม 

• หลกัสตูร บสพ. รุ่นท่ี 4/2563 "การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์กบัธุรกจิการดแูลผู้สงูอาย"ุ 

ประสบการณ์การท างาน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจใหม่  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท แอลฟา อินดสัเทรียล โซลชูัน่ จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท คิน ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท โซ ออริจิน้ พหลหกสิบเก้า สเตชัน่ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ บญุภา บางนา จ ากดั  
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2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ เอ็นเนอร์ยี จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ กนักลุ เอ็นเนอร์ยี จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ เพลส สมทุรปราการ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท ออริจิน้ เพลย์ พหล เอ็น ไนน์ทีน สเตชัน่ จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ สมทุรปราการ  

จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ จรัญ ราชวิถี 

จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ อี 22 จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท เวล เอ็นเนอร์จี ้มฟู จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท วนั แฮมป์ตนั ดีลกัซ์ โอเชยีน ศรีราชา จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท วนั แฮมป์ตนั ไนท์บริดจ์ สมทุรปราการ ซิตี ้ 

จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท วนั แฮมป์ตนั เน็กซ์ ท ูเอ็มโพเรียม จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท วนั ออริจิน้ บญุภา บางนา  จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท วนั พญาไท  จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท วนั เวลเนส สขุมุวิท 107 จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนยีม จ ากดั  

2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท วนั สนามเปา้ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั 
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2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั รามอินทรา จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 จ ากดั  

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ      บริษัท วนั เวลเนส สขุมุวิท 107 จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พญาไท จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ที 2 จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั พร้อมพงษ์ จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ฟู้ด จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ดิสทริคท์ ระยอง 2 จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท วนั สขุมุวิท 59 จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ คอลลาจ 107 จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ ลาดพร้าว จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ดิสทริคท์ ระยอง จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหล่อ จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ อีอีซี จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ       บริษัท ออริจิน้ วนั ระยอง จ ากดั  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้จ ากดั  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ากดั  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จ ากดั  
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2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากดั 

2562 – 2564 กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ รามอินทรา จ ากดั  

2562 – 2564 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สขุมุวิท สายลวด จ ากดั 

2561 – 2562 กรรมการ       บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4  จ ากดั 

2561 - 2562  กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ พระโขนง  จ ากดั 

2561  กรรมการ       บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี  จ ากดั 

2560  กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2560   กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั 

2560   กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เวอร์ตเิคิล จ ากดั 

2560  กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จ ากดั  

2560 – 2561 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั 

2560 - 2564 กรรมการ       บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั  

2560 – 2561 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พาร์ค ที 1 จ ากดั 

2561 – 2564 กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง อินเตอร์เชนจ์ 107 จ ากดั  

2559 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2557 ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป                 บริษัท ชีวาทยั จ ากดั             

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

บริษัทหรือองค์กรอื่น 48 บริษทั 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี
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นายสมสกลุ   แสงสุวรรณ (อายุ 58 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 22 ตลุาคม 2559 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภณัฑ์  

การถือหุ้น   กรรมการ     14,039 หุ้น (ร้อยละ 0.001) 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต-นกับริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

• DAP รุ่นท่ี 186/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พรีโม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ยพูีเอ็ม ดีไซน์ สตดูิโอ จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท พีคอยน์ พลาซา่ จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท แฮมตนั โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์  

จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภณัฑ์  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ยไูนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    บริษัท ยไูนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จ ากดั 
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2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท แพสชัน่ เรียลเตอร์ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท วายด์ อินทีเรีย จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั สนามเปา้ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั สขุมุวิท 59 จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหล่อ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั พร้อมพงษ์ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เกษตรโซไซตี ้จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนยีม จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เวอร์ตเิคิล จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ อีอีซี จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ พาร์ค ที 1 จ ากดั 

2563 - 2564 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สาธร จ ากดั 
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2562 - 2563 กรรมการ      บริษัท พาร์ค พิลลาร์ จ ากดั 

2562 – 2564 กรรมการ      บริษัท พาร์ค รัชดา จ ากดั 

2561 – 2564 กรรมการ      บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั 

2560 – 2564 กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั 

2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2558 ผู้อ านวยการสถาปัตยกรรม    บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั 

2549 – 2554 รองผู้อ านวยการอาวโุส    บริษัท ฮสัเซลล์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2547 – 2549 รองกรรมการผู้จดัการ    บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ ไอคิว จ ากดั 

2546 – 2547 ผู้จดัการฝ่ายแบบ              บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัทหรือองค์กรอื่น 28 บริษทั 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี
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นายสิริพงศ์   ศรีสว่างวงศ์ (อายุ 49 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย 

การถือหุ้น   กรรมการ     ไม่มี 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• เคหะพฒันศาสตรมหาบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควชิาเคหะการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

• - 

ประสบการณ์การท างาน 

2562 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท พาร์ค รัชดา จ ากดั 

2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั 

2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์ จ ากดั 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ       บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 จ ากดั 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ไนท์บริดจ์ สขุมุวิท ปณุณวิถี จ ากดั 

2559 – 2562 กรรมการผู้จดัการ     บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดเิวลล็อปเมนท์ จ ากดั 

2558 – 2559 กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม        บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
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2555 – 2558 ผู้บริหารสงูสดุหน่วยงานธุรกจิคอนโด 2    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอบเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

2549 – 2554 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ คอนโด 1    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

2549 – 2554 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ คอนโด 1  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

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

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

บริษัทหรือองค์กรอื่น 6 บริษัท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี
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นายเกรียงไกร   กรีบงการ (อายุ 50 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 10 สิงหาคม 2561 

ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ / กรรมการบริหาร 

การถือหุ้น   กรรมการ     100,000 หุ้น (ร้อยละ 0.004) 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

ประวัติการฝึกอบรม 

• - 

ประสบการณ์การท างาน 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เพลส สมทุรปราการ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ บญุภา บางนา จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ เพลย์ พหล เอ็น ไนน์ทีน สเตชัน่ จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ สมทุรปราการ  

จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ จรัญ ราชวิถี 

จ ากดั 
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2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ อี 22 จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท โซ ออริจิน้ พหลหกสิบเก้า สเตชัน่ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ รามอินทรา จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง อินเตอร์เชนจ์ 107 จ ากดั  

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ดิ ออริจิน้ ดสิุต จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ สขุมุวิท สายลวด จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ดิจิตอล บตัเลอร์ จ ากดั  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนยีม จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ คอลลาจ 107 จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ ลาดพร้าว จ ากดั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ อีอีซี จ ากดั  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จ ากดั  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากดั 

2562 – 2563 กรรมการ      บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั 

2561  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารองค์กร  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2560 - 2564 กรรมการ       บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั  

2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั 

2552 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากดั  

2552 – 2559 ประธานคณะกรรมการกลุ่ม      บริษัท 304 พลาซ่า จ ากดั 

2552 – 2559 กรรมการบริษัทกลุ่ม    บริษัท 304 อินดสัเตรียลปาร์ค จ ากดั 

2552 – 2559 กรรมการ      บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จ ากดั 
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2552 – 2559 ประธานคณะกรรมการจดัซือ้ – จดัจ้าง   บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

บริษัทหรือองค์กรอื่น 20 บริษทั 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี
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นางสาวจารุณี   กุณาสทิธิ์ (อายุ 40 ปี) 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 4 มกราคม 2560 

ต าแหน่งปัจจุบนั  ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

การถือหุ้น   กรรมการ     ไม่มี 

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม 

• - 

ประสบการณ์การท างาน 

2560 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2560 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชี    บริษัท วีมา เอ็นไวรอนเม็นทอล เทคโนโลยีส์ จ ากดั 

2555 – 2559 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี     บริษัท อี 85 จ ากดั 

2552 – 2554 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชต้ีนทนุ   บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2552 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชต้ีนทนุ   บริษัท ดับ๊เบิล้เอ 1991 จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

บริษัทหรือองค์กรอื่น ไม่ม ี

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี
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นางสาววาริศา วาระแก่นทราย (อายุ 35 ปี) * 
 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 14 มิถนุายน 2557 

ต าแหน่งปัจจุบนั  ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานกุารบริษัท 

การถือหุ้น   กรรมการ     10,062 หุ้น (ร้อยละ 0.000)          

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา ไม่มี 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายการเงินและหลกัทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม 

• CSP รุ่นท่ี 61/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• BRP รุ่นท่ี 37/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

2559 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท เวล เอ็นเนอร์จี ้มฟู จ ากดั  

2557 – 2559 ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2553 – 2556 ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย    บริษัท 304 พลาซ่า จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ม ี

บริษัทหรือองค์กรอื่น 3 บริษัท 
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ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา     ไม่ม ี

* หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทสว่นที่ 2 ข้อที่ 7 หวัข้อที่ 7.6.1 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2564 
 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. นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี X                

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ /  X   /           

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร /            X    

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช /                

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส /  /   X           

6. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ /                

7. นายพีระพงศ์ จรูญเอก /, //,/// /               

8. นางอารดา จรูญเอก /, //,/// /               

9. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั /.//    X            

10. นายปิติพงษ์  ไตรนรุักษ์ //./// /   /  X X X     X X  

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

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

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

14. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ ///                

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

16. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ///                

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2564 (ต่อ) 
 

 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 

บริษัท
ย่อย 32 

บริษัท
ย่อย 33 

1. นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี                   

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์                   

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร                   

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช                   

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส  /            /     

6. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์                   

7. นายพีระพงศ์ จรูญเอก  /           X /  X  X 
8. นางอารดา จรูญเอก  /                / 

9. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั  X                 

10. นายปิติพงษ์  ไตรนรุักษ์ X / X  X X X   X X X / / X /   

11. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์                   

12. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ    X               
13. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว  / /   / /   /  /  / / /  / 

14. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ                   

15. นายเกรียงไกร กรีบงการ   /  /              

16. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์        X X          

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2564 (ต่อ) 
 

 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 

บริษัท
ย่อย 46 

บริษัท
ย่อย 47 

บริษัท
ย่อย 48 

บริษัท
ย่อย 49 

บริษัท
ย่อย 50 

1. นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี                  

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์                  

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร                  

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช                  

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส                  

6. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์                  

7. นายพีระพงศ์ จรูญเอก                  

8. นางอารดา จรูญเอก                  

9. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั                  

10. นายปิติพงษ์  ไตรนรุักษ์ X X X    X  X X  X  X     

11. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์    / X X         X X  

12. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ            X   X    

13. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว                  

14. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ                  

15. นายเกรียงไกร กรีบงการ / /       /  /  /     

16. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์          X        

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2564 (ต่อ) 
 

 บริษัท 
ย่อย 51 

บริษัท 
ย่อย 52 

บริษัท 
ย่อย 53 

บริษัท
ย่อย 54 

บริษัท
ย่อย 55 

บริษัท
ย่อย 56 

บริษัท
ย่อย 57 

บริษัท
ย่อย 58 

1. นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี         

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์         

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร         

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช         

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส         

6. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์         

7. นายพีระพงศ์ จรูญเอก         

8. นางอารดา จรูญเอก         

9. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั         

10. นายปิติพงษ์  ไตรนรุักษ์  X X X   X  

11. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ X        

12. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ     X X  X 

13. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว  / / /     

14. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ         

15. นายเกรียงไกร กรีบงการ       /  

16. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์         

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2564 (ต่อ) 
 

 บริษัท
ร่วมทนุ 

1 

บริษัท
ร่วมทนุ  

2 

บริษัท
ร่วมทนุ 
3 

บริษัท
ร่วมทนุ 
4 

บริษัท
ร่วมทนุ  
5 

บริษัท
ร่วมทนุ 
6 

บริษัท
ร่วมทนุ 
7 

บริษัท
ร่วมทนุ 
8 

บริษัท
ร่วมทนุ 
9 

บริษัท
ร่วมทนุ 

10 

บริษัท
ร่วมทนุ 

11 

บริษัท
ร่วมทนุ 

12 

บริษัท
ร่วมทนุ 

13 

บริษัท
ร่วมทนุ 

14 

บริษัท
ร่วมทนุ 

15 

บริษัท
ร่วมทนุ 

16 

บริษัท
ร่วมทนุ 

17 

บริษัท
ร่วมทนุ 

18 

1. นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี                   

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์                   

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร                   

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช                   

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส X  X X X    X          

6. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์                   

7. นายพีระพงศ์ จรูญเอก / X / / /  X X /       X   

8. นางอารดา จรูญเอก                   

9. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั                   

10. นายปิติพงษ์  ไตรนรุักษ์  /    X / / / X  X  X X /   

11. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์                   

12. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ / / / / /  / /           

13. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว          / /    /    

14. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ                   

15. นายเกรียงไกร กรีบงการ      /     /    /  X X 

16. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์            / X      

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 1.2 – ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2564 (ต่อ) 
 

 บริษัท
ร่วมทนุ  

19 

บริษัท
ร่วมทนุ  

20 

บริษัท
ร่วมทนุ 

21 

บริษัท
ร่วมทนุ 

22 

บริษัท
ร่วมทนุ  

23 

บริษัท
ร่วมทนุ 

24 

บริษัท
ร่วมทนุ 

25 

บริษัท
ร่วมทนุ 

26 

1. นายลกัษณะน้อย พ่ึงรัศมี         

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์         

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร         

4. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช         

5. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส         

6. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์         

7. นายพีระพงศ์ จรูญเอก X X X X  X   

8. นางอารดา จรูญเอก         

9. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั         

10. นายปิติพงษ์  ไตรนรุักษ์ / / / / X / X  

11. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์         

12. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ   /    /  

13. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว /   /  /   

14. นางสาวจารุณี กณุาสิทธ์ิ         

15. นายเกรียงไกร กรีบงการ         

16. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์        X 

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     /// = ผู้บริหาร 
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รายชื่อบริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อย 1 = บริษัท วนั ออริจิน้  จ ากดั                    
บริษัทย่อย 4 = บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ากดั 
บริษัทย่อย 7 = บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั 
บริษัทย่อย 10 = บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

บริษัทย่อย 2 = บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั 
บริษัทย่อย 5 = บริษัท บริทาเนีย จ ากดั ( มหาชน ) 
บริษัทย่อย 8 = บริษัท ออริจิน้ อีอีซี จ ากดั                   
บริษัทย่อย 11 = บริษัท วายด์ อินทีเรีย จ ากดั 

บริษัทย่อย 3 = บริษัท แพสชัน่ เรียลเตอร์ จ ากดั 
บริษัทย่อย 6 = บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากดั 
บริษัทย่อย 9 = บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จ ากดั 
บริษัทย่อย 12 = บริษัท ดิจิตอล บตัเลอร์ จ ากดั  

บริษัทย่อย 13  =  บริษัท ออริจิน้ แกรนด์ จ ากดั บริษัทย่อย 14 =  บริษัท ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้จ ากดั บริษัทย่อย 15 =  บริษัท สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
บริษัทย่อย 16  =  บริษัท ออริจิน้ วนั ระยอง จ ากดั บริษัทย่อย 17 =  บริษัท พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั บริษัทย่อย 18 =  บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล 1 จ ากดั 
บริษัทย่อย 19 =  บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั บริษัทย่อย 20 =  บริษัท ออริจิน้ คอลลาจ 107 จ ากดั บริษัทย่อย 21 =  บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล คอลลาจ 107 จ ากดั 
บริษัทย่อย 22 =  บริษัท ออริจิน้ แคปปิตอล พระราม 9 จ ากดั บริษัทย่อย 23 =  บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั บริษัทย่อย 24 =  บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง จ ากดั                    
บริษัทย่อย 25 =  บริษัท พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล จ ากดั บริษัทย่อย 26 =  บริษัท วนั ดิสทริคท์ ระยอง จ ากดั บริษัทย่อย 27 =  บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พญาไท จ ากดั 
บริษัทย่อย 28 =  บริษัท ออริจิน้ ฟู้ด จ ากดั บริษัทย่อย 29 =  บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จ ากดั บริษัทย่อย 30 =  บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ที 2 จ ากดั 
บริษัทย่อย 31 =  บริษัท ออริจิน้ เอ็นเนอร์ยี  จ ากดั  
บริษัทย่อย 34 =  บริษัท ออริจิน้ เพลส สมทุรปราการ จ ากดั 
บริษัทย่อย 37 =  บริษัท เบลกราเวีย บางนา จ ากดั 
 บริษัทย่อย 40 =  บริษัท วนั รามอินทรา จ ากดั  
 บริษัทย่อย 43 =  บริษัท ไนท์บริดจ์ สขุมุวิท ปณุณวิถี จ ากดั    
บริษัทย่อย 46 =  บริษัท ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ จรัญ ราชวิถี จ ากดั    
บริษัทย่อย 49 =  บริษัท บริทาเนีย บางนา กม.35 จ ากดั    
บริษัทย่อย 52 =  บริษัท วนั แฮมป์ตนั ดีลกัซ์ โอเชียน ศรีราชา จ ากดั    
บริษัทย่อย 55 =  บริษัท พีคอยน์ พลาซ่า  จ ากดั    
บริษัทย่อย 58 =  บริษัท แฮมตนั โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจ
เม้นท์  จ ากดั                 
                 

บริษัทย่อย 32 = บริษัท ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท จ ากดั 
บริษัทย่อย 35 =  บริษัท โซ ออริจิน้ พหล 69 สเตชัน่ จ ากดั 
บริษัทย่อย 38 =  บริษัท เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ จ ากดั 
บริษัทย่อย 41 =  บริษัท วนั ดิสทริคท์ ระยอง 2 จ ากดั 
บริษัทย่อย 44 =  บริษัท ออริจิน้ เพลย์ พหล เอ็น ไนน์ทีน สเตชัน่จ ากดั 
บริษัทย่อย 47 =  บริษัท พรีโม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั    
บริษัทย่อย 50 =  บริษัท สเตเบิล้ ทาวน์ จ ากดั    
บริษัทย่อย 53 =  บริษัทวนัแฮมป์ตนัไนท์บริดจ์ สมทุรปราการซิตีจ้ ากดั    
บริษัทย่อย 56 =  บริษัท ยพูีเอ็ม ดีไซน์ สตดูิโอ จ ากดั 
 
    
 

บริษัทย่อย 33 = Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd. 
บริษัทย่อย 36 =  บริษัท วนั เวลเนส สขุมุวิท 107 จ ากดั 
บริษัทย่อย 39 =  บริษัท บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จ ากดั 
บริษัทย่อย 42 = บริษัท ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ อี22 สเตชัน่ จ ากดั    
บริษัทย่อย 45 =  บริษัท ยไูนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์  จ ากดั 
บริษัทย่อย 48 =  บริษัท บริทาเนีย บางนา กม.17 จ ากดั    
บริษัทย่อย 51 =  บริษัท บริทาเนีย อมตะ พานทอง จ ากดั    
บริษัทย่อย 54 =  บริษัท วนั แฮมป์ตนั เน็กซ์ ท ูเอ็มโพเรียม จ ากดั    
บริษัทย่อย 57 =  บริษัท ออริจิน้ ปลัก๊ แอนด์ เพลย์ สมทุรปราการ 
จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 598 
 

รายชื่อบริษัทร่วมทนุ 
บริษัทร่วมทนุ 1 = บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 2 = บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหล่อ จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 3 =  บริษัท ออริจิน้ ไพร์ม 2 จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 4 =  บริษัท ออริจิน้ พาร์ค ที 1 จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 5 =  บริษัท พาร์ค ออริจิน้ ราชเทวี จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 6 =  บริษัท ออริจิน้ ลาดพร้าว จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 7 =  บริษัท ออริจิน้ วนั พร้อมพงษ์ จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 8 =  บริษัท ออริจิน้ วนั สขุมุวิท 24 จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 9 =  บริษัท พาร์ค ออริจิน้ พระราม 4 จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 10 =  บริษัท ออริจิน้ ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 11 =  บริษัท ดิ ออริจิน้ ดสุิต จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 12 =  บริษัท พาร์ค พิลลาร์ อาร์4 จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 13 =  บริษัท พาร์ค รัชดา จ ากดั 

 
บริษัทร่วมทนุ 14 =  บริษัท ออริจิน้ รามอินทรา จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 15 =  บริษัท ออริจิน้ บญุภา บางนา จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 16 =  บริษัท วนั ออริจิน้ บญุภา บางนา จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 17 =  บริษัท ออริจิน้ รามค าแหง อินเตอร์เชนจ์ จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 18 =  บริษัท ออริจิน้ สขุมุวิท สายลวด จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 19 =  บริษัท ออริจิน้ กนักลุ เอ็นเนอร์ยี จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 20 =  บริษัท วนั พญาไท จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 21 =  บริษัท วนั สขุมุวิท 59 จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 22 =  บริษัท ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 23 =  บริษัท คิน ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 24 =  บริษัท แอลฟา อินดสัเทรียล โซลชูัน่ จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 25 =  บริษัท วนั สนามเป้า จ ากดั 
บริษัทร่วมทนุ 26 =  บริษัท ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์ จ ากดั
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 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 599 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 รายช่ือบริษัทย่อย วัน ออริจิน้  พรีโม เซอร์วิส โซลูช่ัน บริทาเนีย จ ากัด 
(มหาชน) 

 

ออริจิน้ คอนโดมิเนียม ออริจิน้ ไพรม์ 

 รายช่ือกรรมการ      
1. นางพฒันาพร ฉตัรจฑุามาส /     

2. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์  X /   
3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส   X   
4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก /     

5. นางสาววิจิตรา ศรีสพุรรณ /     
6.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ /   / X 
7. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว    / / 

8. นายอภิสิทธ์ิ สนุทรชเูกียรต ิ    /  
9.     นายสมสกลุ แสงสวุรรณ / / /  / 
10.    นายศภุชยั สขุะนินทร์ /     

11. นางสาวรวีกร บญุพรม  /    
12. นายพลูทรัพย์ ประเสริฐศกัดิ ์ /     
13. นางสาวจตพุร วิไลแก้ว  /    

14. นายมาโรจน์ วนานนัท์  /    
15.     นายเกรียงไกร กรีบงการ    / / 
16. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ /     

17. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์   /   
18. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ     /   
19. นายวิจารย์  สิมาฉายา   /   
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 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายช่ือบริษัทย่อย วัน ออริจิน้  พรีโม เซอร์วิส โซลูช่ัน บริทาเนีย จ ากัด 
(มหาชน) 

 

ออริจิน้ คอนโดมิเนียม ออริจิน้ ไพรม์ 

 รายช่ือกรรมการ      
 
 

                    รายช่ือบริษัทย่อย วัน ออริจิน้ พรีโม เซอร์วิส โซลูช่ัน บริทาเนีย จ ากัด 
(มหาชน) 

ออริจิน้ คอนโดมิเนียม ออริจิน้ ไพรม์ 

 รายช่ือกรรมการ      

20. นางสาวสพุฒันา หงิมห่วง  /    
21. นายดลชยั  บณุยะรัตเวช     /   
22.  นายเธียรรุจ ธรณวิกรัย  /    

23. นายชาญชยั พนัธุ์โสภา X     
24. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั    X  

  
หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
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 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 601 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 รายช่ือบริษัทย่อย      ออริจิน้ แกรนด์ ออริจิน้ เกษตร โซไซตี ้ ออริจิน้ สาทร     ออริจิน้ วัน ระยอง    ออริจิน้ คอลลาจ 107 
 รายช่ือกรรมการ      
1.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ X X X X X 

2. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / / /   
3. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์      
4. นาจมุพล ประวิทย์ธนา /   / / 

5.     นายสมสกลุ แสงสวุรรณ  /    
6.    นายเกรียงไกร กรีบงการ     / 
7.     นางสาวจตพุร วิไลแก้ว  /    

  
หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
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 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 602 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 รายช่ือบริษัทย่อย แพสช่ัน เรียลเตอร์ ดิจิตอล บัตเลอร์ วายด์ อินทีเรีย พรีโม แมเนจเม้นท์ อูโน่ เซอร์วิส ยูไนเต็ด โปรเจคต์ 
แมเนจเมนท์ 

คราวน์ เรสซิเดนซ์ 

 รายช่ือกรรมการ        
1. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ X  X X X X X 

2. นางสาวนชุจรีย์ จิตต์อาจหาญ /  / / /  / 
3.    นายประสิทธ์ิ จรัสวิชากร /  / / /  / 
4. นายอรุณ ศิริจานสุรณ์ /  / / / / / 

5.    นางสาวจตพุร วิไลแก้ว /  / / /  / 
6.     นายเกรียงไกร กรีบงการ  /      
7. นายสหสั ตรีทิพยบตุร  X      

8. นายประพจน์ จิตต์ตรง  /      
9. นายวีระชยั อปุชา /  / / / / / 
10. นายวาทยทุธ์  ทองพรหม  /      

11. นายวิทยา ธัญญศรีสงัข์  /      
12. นายวรกร วีราพชัร์  /      
13. นายศรกวี ปรูณโชต ิ  /      

14. นายรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล  /      
15. นายรณชาติ  มหทัธนะพฤทธิ  /      
16. นายภราดร ธนไพศาลกิจ      /  

17. นายสริุยะ ตนัตวิิวฒัน์      /  

 
หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
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 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 603 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ แคปปิตอล 
1 

ออริจิน้ แคปปิตอล 
คอลลาจ 107 

พาร์ค ลักชัวร่ี 
 

แฮมตัน โฮเทล 
แอนด์ เรสซิเดนซ์ 
แมเนจเม้นท์ 

ยูพีเอ็ม ดีไซน์ 
สตูดิโอ 

พีคอยน์ พลาซ่า พรีโม อินชัว
รันส์ โบรคเกอร์ 

 รายช่ือกรรมการ        
1. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส   /     

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก   /     
3. นางอารดา จรูญเอก   /     
4.    นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ X X /     

5. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / / /     
6. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั   X     
7. นาจมุพล ประวิทย์ธนา  /      

8.     นายสมสกลุ แสงสวุรรณ    X X X X 
9. นางจนัทร์เพ็ญ หล่อวิมงคล       / 
10.     นายเกรียงไกร กรีบงการ /       

11. นางสาวนชุจรีย์ จิตต์อาจหาญ    /  / / 
12. นางสาวจตพุร วิไลแก้ว    /  /  
13. นายอรุณ ศิริจานสุรณ์     /   

14. นางสาววารุณีย์ ธชีพนัธุ์     /   
15. นายณฐัพร นาคะเสนีย์       / 
16. นายบดินทร์ ธรรมชีวนัสกลุ       / 
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 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 604 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัร่วมทนุ 

 
 

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ สเฟียร์ ออริจิน้ เวอร์ติ
เคิล 

ออริจิน้ ไพร์ม 
2 

ออริจิน้ 
รามค าแหง 

ออริจิน้ พาร์ค 
ที1 

ออริจิน้ วัน 
ทองหล่อ 

ดิ ออริจิน้ 
ดุสิต 

พาร์ค ออริจิน้ 
ราชเทวี 

 รายช่ือกรรมการ         
1. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส  X X  X    
2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก  / /  / X   
3. นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ ์ X   X     
4. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์      /   
5 นายสมสกลุ แสงสวุรรณ  / /  / /   
6 นายทาเคชิ  มตัซโึอะ  / /  / /   
7 นายนาโอมิ  เอ็นโดะ  / /  / /   

8. นายกฤษฎา เตชะมนตรีกลุ       /  

9. นายจมุพล ประวิทย์ธนา       /  
10.  นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว       X  
11. นายสกุิจ งามสง่าพงษ์       /  
12. นายเกรียงไกร กรีบงการ       /  
13. นายปัญญาวฒัน์ จนัทร์รุ่งแสง /   /     
14. นายกิตติชยั อศัวเกศมรกต /        
15.         นายภราดร ธนไพศาลกิจ    /     
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 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 605 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัร่วมทนุ 
 

 
หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ แคปปิตอล 
พระราม 9 

ออริจิน้ ฟู้ด ออริจิน้ วัน สุขุมวิท 24 ออริจิน้ วัน พร้อมพงษ์ ออริจิน้ ไนท์
บริดจ์ เทพารักษ์ 

พาร์ค ออริจิน้ 
พระราม 4 

 รายช่ือกรรมการ       
1. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส      X 
2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก  X X X  / 
3. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ X / / / X  
4 นายสมสกลุ แสงสวุรรณ   / /  / 
5 นายทาเคชิ  มตัซโึอะ     / /  / 
6 นายนาโอมิ  เอ็นโดะ   / /  / 

  7. นายเคนทาโร่ โอคาโมโตะ     /  
  8. นายมิโนรุ โมโมตะ     /  
 9. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว /    /  
10. นายจมุพล ประวิทย์ธนา /    /  
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 เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 606 

เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
 

 

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
 
 

 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ ราม
อินทรา 

ออริจิน้ 
รามค าแหง 

อินเตอร์เชนจ์ 

วัน พญาไท วัน รามอินทรา วัน เวลเนส 
สุขุมวิท 107 

พาร์ค ออริจิน้ พญา
ไท 

ออริจิน้ สุขุมวิท 
สายลวด 

 รายช่ือกรรมการ        
1. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์   / X X X  
2. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว      /  
3 นายจมุพล ประวิทย์ธนา      /  
4 นางสาวขจิตา วฒิุการโกศล     /   

5. นายเกรียงไกร กรีบงการ X X     X 
6. นายอภิสิทธ์ิ สนุทรชเูกียรต ิ / /     / 
7. นายทาเคชิ  มตัซโึอะ   / /     / 
8. นายนาโอมิ  เอ็นโดะ / /     / 
9. นางสาววิจิตรา ศรีสพุรรณ / / / / /  / 
10. นายสโึยชิ โคจิมะ   /     
11 นายยกูิ โอโนะ   /     
12 นายพีระพงศ์ จรูญเอก   X     
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
 
 

หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 รายช่ือบริษัทย่อย พาร์ค รัชดา พาร์ค ออริจิน้ ที 
2 

ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท 
ปุณณวิถี 

พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 
 

วัน สุขุมวิท 59 วัน สนามเป้า ไนท์บริดจ์ 
เกษตร อินเตอร์

เชนจ์ 
 รายช่ือกรรมการ        
1. นายโยชิโนะริ ชิโระโนะ     /   
2. นายโยจิ คิทะอรุะ     /   
3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์  X  X / X  
4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว  /      
5 นายจมุพล ประวิทย์ธนา  /      
6 นายเกษมิน นาคะประทปี /       
7 นายเจชลุ คิม    /    

8. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ     / /  

9. นายยงัแท ชอย    /    
10. นายสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ ์ X  X /   X 
11. นายภราดร ธนไพศาลกิจ   /    / 
12. นายปัญญาวฒัน์ จนัทร์รุ่งแสง /  / /   / 
13.         นายทาเคชิ  มตัซโึอะ /       
14. นายนาโอมิ  เอ็นโดะ /       
15. นายพีระพงศ์  จรูญเอก     X   
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 
 
 
 
 
 
 

 รายช่ือบริษัทย่อย  สเตเบิล้ โฮม พร็อพเพอร์ตี ้ ดิสทริคท์ แกรนด์ 
เรียลเอสเตท 

เบลกราเวีย บางนา เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ บริทาเนีย วงแหวน ราม
อินทรา 

 รายช่ือกรรมการ      
1. นางศภุลกัษณ์  จนัทร์พิทกัษ์  X X   
2. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์ X  / X X 

3. นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ   / / / 
4. นายปรมะ เหมะธุลิน /  / /  
5. นายนาวิน เล็กนาวา  /   / 

6.    นายเกียรติศกัดิ์ หนสูรุา /     
7. นายจิโรจ สทุธิอาภา  /    
8. นายจกัรินทร์ ศรีสขุ  /    

  
หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รายช่ือบริษัทย่อย     บริทาเนีย บางนา กม.17 บริทาเนีย บางนา กม.35 สเตเบิล้ ทาวน์     บริทาเนีย อมตะ พานทอง 
 รายช่ือกรรมการ     
1.    นางศภุลกัษณ์  จนัทร์พิทกัษ์     

2. นายสริุนทร์   สหชาติโภคานนัท์ X X  X 
3. นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ / /  / 
4. นายปรมะ เหมะธุลิน   X  

5.     นายนาวิน เล็กนาวา  / /  
6.    นายเกียรติศกัดิ์ หนสูรุา /    
7.     นายจิโรจ สทุธิอาภา    / 

8. นายจกัรินทร์ ศรีสขุ   /  

  
หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 

  หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

 รายช่ือบริษัทย่อย วัน ดิสทริคท์ 
ระยอง 

วัน แฮมป์ตัน ดีลักซ์ 
โอเชียน ศรีราชา 

วัน แฮมป์ตัน ไนท์
บริดจ์ สมุทรปราการ 

ซิตี ้

Origin Global ( 
Hong Kong ) 

Co.,Ltd. 

วัน แฮมป์ตัน เน็กซ์ 
ทู เอ็มโพเรียม 

 

วัน ดิสทริคท์ 
ระยอง 2 

ออริจิน้ อีอีซี 

 รายช่ือกรรมการ        
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก    X    
2. นายเกรียงไกร กรีบงการ       / 
3. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ X X X  X X X 
4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว  / / / /  / 

 5. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ       / 
 6. นางสาวจตพุร วิไลแก้ว /       

7. นางสาววิจิตรา ศรีสพุรรณ / / /  / /  

8. นางอารดา จรูญเอก    /    
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 

 
หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ เพลส 
สมุทรปราการ 

 

ออริจิน้ ลาดพร้าว 
 

ออริจิน้ เพลย์ 
พหล เอ็น ไนน์
ทีน สเตชั่น 

พรอมมิเนนท์ 
แคปปิตอล 

ออริจิน้ ปลั๊ก แอนด์ 
เพลย์ สมุทรปราการ 

โซ ออริจิน้ พหล
หกสิบเก้า สเตชั่น 

ออริจิน้ ปลั๊ก 
แอนด์ เพลย์ จรัญ 

ราชวิถี 
 รายช่ือกรรมการ        
1. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ X X X X X X X 
2. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว    /    
3 นายอภิสิทธ์ิ สนุทรชเูกียรต ิ   /   / / 
4 นายเกรียงไกร กรีบงการ / / /  / / / 
5. นางจนัทร์เพ็ญ หล่อวิมงคล    /    

  6. นางสาววิจิตรา ศรีสพุรรณ / / /  / / / 
  7. นายเจชลุ คิม  /      
  8. นายยงัแท ชอย  /      
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 

 รายช่ือบริษัทย่อย ออริจิน้ ปลั๊ก แอนด์ 
เพลย์ อี22 สเตชั่น 

 

ออริจิน้ เอ็นเนอร์ยี 
 

ออริจิน้ บุญภา 
บางนา 

วัน ออริจิน้ บุญภา 
บางนา 

แอลฟา อินดัสเทรียล 
โซลูช่ัน 

ออริจิน้ กันกุล 
เอ็นเนอร์ยี 

 รายช่ือกรรมการ       
1. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ X / X X / / 
2. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว  /             /  / / 

  3 นายเกรียงไกร กรีบงการ /  /    
4. นายพีระพงศ์  จรูญเอก  X  / X X 

  5. นางสาววิจิตรา ศรีสพุรรณ /   /   
  6. นายพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ   / /   
  7. นายพงศ์ศกัดิ์ สวาทยานนท์   / /   
  8. นางสาววารีรัตน์ สวาทยานนท์   / /   
  9. นายธเนศ พิริย์โยธิน     /  
10. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา     /  
11. ดร.เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน     /  
12. นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั      / 
13. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒ์ิุ      / 
14. นายพงษ์สกร ด าเนิน      / 
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เอกสารแนบ 2 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 
  รายช่ือบริษัทย่อย บริหารสินทรัพย์ พรอม

มิเนนท์ 
ออริจิน้ เฮลท์แคร์ คิน ออริจิน้ เฮลท์แคร์ 

 
   เวล เอ็นเนอร์จี ้มูฟ 

 รายช่ือกรรมการ     
1. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล X    

2. นายพีระพงศ์  จรูญเอก / X   
3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส /    
4. นายปิติพงษ์  ไตรนรัุกษ์ / / / / 

5. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว / /  / 
6.    นายจมุพล ประวิทย์ธนา /    
7. นางสาววาริศา วาระแก่นทราย / /  / 

8. นางสาวขจิตา วฒิุการโกศล   /   
9.     นายชวกิจ ภมิูบญุช ู  / /  
10.    นางสาวพีรญาณ์ ภมิูบญุช ู  /   

11. นายธงชยั  โชคถนอมทรัพย์   X  
12. นายศกัดิ์ศษิฏ์ เจนกลุประสตูร   /  
13. นายวรพล พฤทธ์ิธโนปจยั   /  

14. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั    X 
15. นายเมตตา บนัเทิงสขุ    / 
16. นายชาครีย์อมร ติรชลุีสนุทร    / 

  
หมายเหต ุ    X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาวพีรภา เป่ียมอดุมสขุ 
ต าแหน่ง   ผู้จดัการตรวจสอบภายใน 
การศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี และ 
   ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
 
ประสบการณ์ท างาน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
    ประเภทธุรกิจ : ประกนัชีวติ 
    ต าแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหาร 4 
   บริษัท ลีซอทิ จ ากัด (มหาชน) 
    ประเภทธุรกิจ : สินเชื่อ SME 
    ต าแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จดัการตรวจสอบภายใน 
   บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
    ประเภทธุรกิจ : สินเชื่อส่วนบคุคล 
    ต าแหน่งงาน : Supervisor ตรวจสอบภายใน 
   บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
    ประเภทธุรกิจ : เกษตรอตุสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร 
    ต าแหน่งงาน : ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน   
   บริษัท บัญชกีิจ จ ากดั  
    ประเภทธุรกิจ : ตรวจสอบบญัช ี
    ต าแหน่งงาน : Senior Auditor 
   บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์  จ ากดั  
    ประเภทธุรกิจ : กฎหมายและการบญัช ี
    ต าแหน่งงาน : Senior assistant consultant 
 
ประวัติการอบรม  

-ธันวาคม 2564 อบรม “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พลิกเกมส์การค้า (ปฐมบท)" 

-พฤศจิกายน 2564 อบรม “การใช้งานฟังก์ชนัการจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี  

(แบบ 56-1 One Report) บนระบบ SETLink” 

  อบรม “ESG Risk & Investment for Asset Managers and Market Participants” 

-มกราคม 2559 IT Audit for Non IT Auditor; สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

-กรกฎาคม 2558 – ตลุาคม 2558 หลกัสตูร “ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย  
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  รุ่นท่ี41 (Certified Professional Internal Audit of Thailand – CPIAT),  

  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย. 

วุฒิบัตรประกาศนียบตัร  :         ทนายความ เลขที่ 1422/2554 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 
- ไม่มี   - 
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เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏบิัตกิารก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 

และกฏบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั 
 
 

นโยบายและแนวปฏบิัตกิารก ากับดูแลกิจการ 
https://investor.origin.co.th/th/corporate/corporate-governance/cg-policy 
https://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20210531-ori-policies-cg-
policy-2021-th.pdf 
 
จรรยาบรรณธุรกิจ 
https://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20210531-ori-code-of-
conduct.pdf 
 
กฏบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั 
https://investor.origin.co.th/th/corporate/corporate-governance/companys-policies 
  
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
https://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20220121-ori-policies-anti-
corruption-policy-th-02.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://investor.origin.co.th/th/corporate/corporate-governance/cg-policy
https://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20210531-ori-code-of-conduct.pdf
https://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20210531-ori-code-of-conduct.pdf
https://investor.origin.co.th/th/corporate/corporate-governance/companys-policies
https://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20220121-ori-policies-anti-corruption-policy-th-02.pdf
https://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20220121-ori-policies-anti-corruption-policy-th-02.pdf
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เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านที่มีคณุสมบตัิตาม

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมเพียงพอในการด าเนินงาน

ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ก าหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องตามแนวปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชมุจ านวน 8 ครัง้ เพื่อหารือและพิจารณาในเร่ืองที่ส าคญัภายใต้หน้าที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีและได้รายงานผลการประชมุตอ่

คณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ นอกจากนีไ้ด้มีการประชมุเพื่อพบปะหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการจ านวน 1 

ครัง้เพื่อปรึกษาหารือกนัอย่างเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานท่ีมีความส าคญัในการจดัท า งบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงาน 

และแนวทางการสอบบญัชีประจ าปีของผู้สอบบญัชี และประชุมร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1 ครัง้ 

ทัง้นีเ้พื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ตรวจสอบภายในได้พบปะพูดคยุและได้แสดงความคิดเห็น ในเร่ืองต่าง  ๆ อย่างเป็นอิสระ ซึ่งรายนาม

คณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
นายสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 
พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานชิ กรรมการตรวจสอบ 8/8 
นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการตรวจสอบ 8/8 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทกุท่าน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนด

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยให้ความส าคญักบัการ

ก าหนดโครงสร้างและกระบวนการท างานที่เป็นระบบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัการก ากับ

ดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โดยผลการปฏิบตัิงานในรอบปีสรุปได้ ดงันี ้
 
1.  การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทาน

และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม

ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งในการประชุมได้มีการสอบทาน ประเด็นที่เป็น

สาระส าคญั อาทิ ความถกูต้องครบถ้วนของ รายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีที่ส าคญั การประมาณการทาง



  แบบแสดงรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

 

เอกสารแนบ 6 หน้า 619 
 

บญัชีความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 

รวมทัง้พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงิน

ของบริษัทเป็นไปตาม ข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได้และทนัเวลา 

มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ ใช้รายงานทางการเงินและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทัง้ได้พิจารณา

ความมีอิสระของผู้สอบบญัชีเพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชีที่รับรอง

ทัว่ไป มีความเชื่อถือได้ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงิน 
 
2.  การสอบทานและทบทวนโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานโครงสร้าง/กระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี

กระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทมีการก าหนดโครงสร้างการจดัการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อความยัง่ยืน รวมถึงคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละ

ชุดจะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชดัเจน และมีกรรมการอิสระเป็นกรรมการในแต่ละคณะ 

รวมทัง้ได้ก าหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็นข้อพึงปฏิบตัิหรือค่านิยมขององค์กร ประกาศนโยบายคู่มือปฏิบตัิในเร่ืองต่าง ๆ อย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิ  นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle 

Blowing Policy), นโยบายการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์  คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ

กระบวนการที่มีความเส่ียงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน

รับทราบ ส าหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้น าเสนอให้มีการทบทวน/ปรับปรุงการด าเนินงานทางด้านการบริหาร

ความเส่ียงและการด าเนินงานทางด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยก าหนดขอบเขตและแนวทางด าเนินงานของ

คณะกรรมการชุดย่อย(คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ)และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (กรณี

กลุ่มบริษัทย่อยมีคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และหน่วยงานตรวจสอบภายในของตนเอง) 

เพื่อลดความซ า้ซ้อนและก่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบตัิและเป็นตามแนวปฏิบตัิที่ดี (Best Practices) เพื่อยกระดบั

การด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการของกลุ่มบริษัทย่อยตามแผนการน าบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประทศไทย  ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 

12/2564 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

 
3.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

 เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-

ERM (The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission - Enterprise Risk Management) และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง รวมถึงนโยบายบริหาร
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ความเส่ียงของบริษัทและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจดัการความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตเพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับกรณี

ที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้มีหน้าที่

ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ท าให้การบริหารความเส่ียงเป็น

กลไกที่ส าคญัที่ช่วยขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบัประเด็นความเส่ียงที่ส าคญั รวมทัง้ได้หารือ ร่วมกบัผู้สอบบญัชี

และฝ่ายตรวจสอบภายในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาตามกรอบ COSO ซึ่ง

ครอบคลุมรายละเอียดทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ (1)สภาพแวดล้อมการควบคุม (2)การประเมินความเส่ียง (3)การควบคุมการ

ปฏิบตัิงาน (4)ระบบสารสนเทศและการส่ือสารและ (5)ระบบการติดตามผล เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯได้มีมาตรการและระบบ

การควบคมุภายในเพื่อจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ (ดรูายละเอียดการประเมินการควบคมุภายใน หวัข้อ 9)

ทัง้ในเร่ืองการด าเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด การร่ัวไหลหรือทุจริต ความเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัเพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นสอดคล้องกนัว่าไม่พบประเดน็

ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทจะด าเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุ

ฉกุเฉิน  เหตวุิกฤติจากภยัธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้การสนบัสนนุและผลกัดนัฝ่าย

จัดการให้มีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัท พนักงานและผู้ เก่ียวข้องทุก

ฝ่ายเพื่อรับมือกบัเหตฉุกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้โดยไม่ได้คาดคิด พร้อมทัง้ให้ข้อแนะน าเพื่อการพฒันาปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้  

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งสรุปการด าเนินการที่

ส าคญัได้ดงันี ้

• การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการปฏิบตัิงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุวิกฤตจากสถานการณ์แพร่

ระบาดของCOVID-19 ท าให้พนักงานต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อความปลอดภัยและลด

ความเส่ียงจากการแพร่กระจายของCOVID-19 โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อ

ไม่ให้การด าเนินธุรกิจต้องหยดุชะงกั  อาทิ การใช้เทคโนโลยีในการจดัประชุมทางไกล การส่ือสาร/ประสานงาน

ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียไปยังพนักงาน คู่ ค้า ลูกบ้าน ลูกค้า  การใช้  Cloud Computing เป็นต้น โดย

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ให้ค าแนะน าและสอบทานกระบวนการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ส าคัญ อาทิ การจัดเก็บ/ส ารองข้อมูลที่จ าเป็น/ส าคัญต่อการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า

ระบบ/กระบวนการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึน้สามารถปฏิบัติได้จริงโดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ  

รวมทัง้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ จากการด าเนินการดงักล่าวท าให้บริษัทฯและบริษัทใน

เครือสามารถรับมือกบัสถานการณ์ที่เกิดขึน้ได้อย่างฉบัไว และสามารถจดัท ารายงานทางการเงินได้อย่างถกูต้อง 

รวดเร็ว และทนัเวลา 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและฝ่ายตรวจสอบภายในได้

หารือร่วมกับฝ่ายจัดการเก่ียวกับผลการสอบทานกระบวนการเสนอขายสินค้า (ห้องชุด, บ้านเดี่ยว/ทาวเฮ้าส์ 

รวมทัง้บริการ)ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Online Market Place: “Lazada”, “Shopee”) รวมทัง้ “Evenprop” 

ซึง่เป็น Website ที่บริษัทฯพฒันาขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ว่ากระบวนการขายสินค้าบน Online Platform 

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบ , ติดตามรายการจอง/ขายห้องชุดและมีการอนุมัติรายการที่

เหมาะสม ถกูต้องและครบถ้วน  

• พิจารณา /หารือร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและฝ่ายจดัการด าเนินการทบทวนการระบคุวามเส่ียงที่

ส าคญัระดบัองค์กรให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจโดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่เปล่ียนแปลง

ไป เพือ่น าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 
4.  การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  รวมทัง้ได้พิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

ซึ่งได้จดัท าขึน้บนพืน้ฐานของการประเมินความเส่ียง (Risk Based Audit) โดยครอบคลมุกิจกรรมทางธุรกิจและระบบงาน

ที่ส าคัญของบริษัท ซึ่งในปีที่ผ่านมานีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ี

ปรึกษาธุรกิจ จ ากัดซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอกที่ให้บริการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Outsource) เพื่อท าการ

ตรวจสอบการปฏิบตัิและประเมินระบบการควบคมุภายในของกระบวนการจดัซือ้ จดัจ้างและการจ่ายเงิน การบริหารงาน

โครงการก่อสร้าง การให้บริการภายหลงัการขาย การบริหารสญัญาการจดัการโรงแรม การบริหารงานขายการตลาดและ

การรับเงิน เพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยังได้ก ากับดูแลและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบตัิงาน โดยมีการหารือและพบปะกบัทีมตรวจสอบภายใน (IA Outsource) และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดย

ไม่มีฝ่ายจดัการตามแนวปฏิบตัิที่ด ี(Best Practice) ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะน าในการพฒันางานตรวจสอบ

ภายในเชิงรุก (Proactive) ซึง่เป็นการขยายผลการตรวจสอบไปสู่การสร้างความเข้าใจและตระหนกัรู้ของพนกังานซึง่จะชว่ย

ลดข้อผิดพลาดร่ัวไหลจากการปฏิบตัิงานและป้องกนัการทจุริตในองค์กร 

 
5.  การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของภาครัฐ และองค์กรก ากับดูแล 

โดยได้สนบัสนุนและผลกัดนัให้ฝ่ายจดัการรวบรวมและติดตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท อาทิกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรการควบคุมสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างถูกต้อง  มีกระบวนการในการป้องกันและ
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ควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกฎหมายต่าง ๆดังกล่าว นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน

กระบวนการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) รวมทัง้สอบทานกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการ

ฟ้องร้อง/คดีความ ในทุกไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการด าเนินการอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกบัหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดีและปรัชญาการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
6.  การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการพิจารณาและสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทบทวนนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและได้

น าเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 13/2564 วนัท่ี 23 ธันวาคม 2564 

 
7.  การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบญัชีบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ 

รวมทัง้ได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ซึ่งในการพิจารณานีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท

สงูสดุ และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

นอกจากนี ้เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของผู้สอบบญัชีสามารถด าเนินงานอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้

จดัให้มีการพบปะกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ ได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีใน

ประเด็นท่ีเป็นข้อกงัวล/ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีทกุไตรมาส ตลอดจนได้ติดตามการด าเนินการของฝ่ายจดัการเพื่อให้มัน่ใจ

ว่าได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ 

 
8.  ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงเนือ้หา เก่ียวกับอ านาจ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ชดัเจนเป็นปัจจุบนั เหมาะสมและสอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี ซึง่ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการด าเนินงานทางด้านต่าง ๆของคณะกรรมการตรวจสอบโดย

น าแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติที่ดีของ

คณะกรรมการตรวจสอบและแนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดี(CG Code)มาใช้เป็นแนวทางในการทบทวนการด าเนินงานและ

การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อยกระดบัการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ได้ทบทวน

และปรับปรุงกฎบัตรให้ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ เพื่อให้กฎบัตร
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คณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมหน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาไม่

แข่งขนัทางธุรกิจระหว่างออริจิน้กบับริทาเนีย ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้

ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป  บริษัทมีระบบการ

บริหารความเส่ียง ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทัง้มีการปฏิบตัิงาน

ที่สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้

ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อน าผลการ

ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึน้และเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีคุณสมบัติและการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ 

ตลท., ก.ล.ต. และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

นายสหสั ตรีทิพยบตุร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 7 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ ถือ
หุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทและผู้ที่มี
ส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดงันัน้ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่
เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทจุริต เสียหาย รวมทัง้มีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถกูต้อง
น่าเชื่อถือส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบ
ประเมิน”) ฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมิ นนี  ้ได้ จัดท าตามแนวคิ ดของ  COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึน้ รวมทัง้
เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลกัยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยาย
ความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อย
ทกุปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตกุารณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั   การ
ประเมินดงักล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสมกับบริษัทได้การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ 
ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบตัิจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยงัขาดการควบคมุภายในท่ีเพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็น
การไม่มีระบบในเร่ืองนัน้ หรือมีแล้วแต่ยงัไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย 
 
 
 

 
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผู้ตรวจสอบภายใน
สากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้ บ ริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่ง
สหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants 
หรือ IMA) 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการ
ปฏิบตัิที่อยู่บนหลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถงึ 

       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสินใจใน
เร่ืองตา่ง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบตัิต่อคูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

  บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง และรักษา
จรรยาบรรณต่อองค์กร และคู่ค้า ลกูค้า และผู้ที่มีส่วนได้เสียกบั
องค์กร โดยจดัท านโยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct), 
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั และนโยบายการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ ผิดจรรยาบรรณ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยก าหนดแนวปฏิบัติ และการลงโทษแก่พนักงานที่ฝ่าฝืน
ระเบียบ/ ข้อบงัคบั ท่ีบริษัทก าหนด และส่ือสารให้พนกังานทุก
ระดับรับทราบโดยทั่วกันผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และอบรมให้
ความรู้แก่พนกังานใหม่ในวนัปฐมนิเทศในหวัข้อการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี จรรยาบรรณ และการต่อต้านการทจุริต 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและ
พนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of 
conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตน
ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
กิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืน
ข้อก าหนดข้างต้น 

       1.2.4  มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบ
ข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุปี  รวมทัง้มกีาร
เผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและ
บคุคลภายนอกได้รับทราบ 

  

 
2 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัให้เหมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม 

Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติ 
(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญที่ เป็นอิสระจาก
ภายนอกองค์กร 

  -  บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมี
หน้าที่ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ว่า
สอดคล้องกบัระเบียบ และแนวปฏิบตัิที่บริษัทก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมถึงติดตามความคบืหน้าด้านคดีความ และข้อร้องเรียนแจ้ง
เบาะแส (Whistle Blowers) และรายงานผลการตรวจสอบตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

-  บริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง อย่างน้อยปี 1 ครัง้ 

-  จากรายงานผู้ สอบบัญชีไม่มีประเด็นรายงานในเร่ืองการ
ทจุริต หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการ 
ฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 

1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการ
กบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อนัควร 

  -  บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผดิ 
(Whistle Blowing Policy) เบาะแสที่รับแจ้งครอบคลุมในเร่ือง
การกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
นโยบาย หรือส่อเจตนาทจุริต 

    นโยบายระบถุึงขัน้ตอนการด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส
ตัง้แต่ การรวบรวมข้อเท็จจริง ไปจนถึง การรายงานผลให้แก่
พนกังานท่ีแจ้งเบาะแส และผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ โดยให้ความ
เป็นธรรมและคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส 

-  ผู้พบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ช่องทางแจ้งเบาะแสการทจุริต 
ในเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งข้อร้องเรียนนัน้จะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้าน 

การควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยก
จากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

  บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแยกเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 
และจัดท ากฎบัตรก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

2.2  คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินธุรกจิที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

  บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างชัดเจนทัง้
ในภาพรวมองค์กร และในแต่ละหน่วยธุรกิจ ซึ่งจะมีการติดตาม
ผลการด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทกุไตรมาส 

2.3  คณะกรรมการก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้องตาม
กฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  บริษัทฯ จัดท ากฎบัตร ของคณะกรรมการชุดย่อย ครอบคลุม 
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ อ านาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ  ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบไปด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เช่น 
ด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ด้านบัญชีและการเงิน, 
ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ เป็นต้น 

  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ระบุถึงบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงรวมถึง หลักปฏิบัติที่
ส าคญัเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การบริหารความ
เส่ียง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม, ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล, การมีส่วนร่วมและ
ส่ือสารไปยงัผู้ ถือหุ้น 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มคีวามรู้เก่ียวกบัธุรกจิของบริษัท 
และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือ
สามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนัน้ ๆ ได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมคีวามรู้ 
ความสามารถนา่เชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการ
ใช้ดลุยพินจิและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6  คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ือง
การควบคมุภายใน ในองคก์ร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม     ใช่     ไม่ใช่ รายละเอียดเพิ่มเติม 

3.1  ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ี
สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบริษัท โดยพจิารณา
ถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการ
จดัให้มีการควบคมุภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหน้าที่ในสว่นงานท่ีส าคญั ซึง่ท าให้เกดิการ
ตรวจสอบถว่งดลุระหว่างกนัมงีานตรวจสอบภายในท่ีขึน้
ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ี
ชดัเจน เป็นต้น 

  - บริษัทฯ ได้มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร และมีการทบทวน/
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกบัธุรกิจโดยพิจารณาถึง
กฎหมายและการควบคุมภายใน และ มีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของแต่ละต าแหน่งงาน 

- บ ริษั ทมี ฝ่ ายต รวจสอบภาย ในท าห น้ าที่ ต รวจสอบ
กระบวนการปฏิบตัิงาน และสอบทานระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท 
โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและการส่ือสารข้อมลู 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และ
พนกังาน 

 

  บริษัทก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท , ฝ่ายผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ยงัมีการก าหนดตารางอ านาจการ
อนุมัติที่ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมกับโครงสร้างการ
ด าเนินงานที่เปล่ียนแปลงไป นอกจากนีย้งัมีการก าหนดหน้าที่
ระหว่างฝ่ายบริหารและพนกังานไว้ใน Job Description 
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพิ่มเติม 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา 
และรักษาบคุลากรท่ีมคีวามรู้และความสามารถที่
เหมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ
ปฏิบตัินัน้อย่างสม า่เสมอ 

  บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานทกุคนพฒันาความรู้ความสามารถ 
จึงได้ก าหนดแผนพฒันาบคุลากรเป็นประจ าทกุปี โดยค านึงถึง
การน าความรู้ไปพฒันาในการท างานให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึน้ 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การให้
แรงจงูใจหรือรางวลัต่อบคุลากรที่มีผลการปฏิบตัิงานดี 
และการจดัการต่อบคุลากรที่มีผลงานไม่บรรลเุป้าหมาย 
รวมถงึ การสื่อสารกระบวนการเหล่านีใ้ห้ผู้บริหารและ
พนกังานทราบ 

  บ ริษั ทมี น โยบายการจ่ าย โบนัสประจ า เดื อนตามผล
ประกอบการของแต่ละบริษัทและประกาศให้ผู้ บริหารและ
พนกังานทราบ  

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อม
ส าหรับการขาดบคุลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทนัเวลา 

  บริษัทมีการจดัท ารายงานอตัราก าลงัพลในแต่ละเดือน เทียบ
กับแผน เพื่อจัดหาให้ครบตามแผนการสรรหา มีช่องทางรับ
สมคัรพนกังานหลายช่องทาง ทัง้นีก้ารคดัเลือกบุคลากรในแต่
ละ ส่ วน งานจะพิ จ า รณ าถึ งค วาม เหม าะสม  ความ รู้ 
ประสบการณ์เก่ียวข้องกบัสายงาน และหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหาร
และพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

 

 

 บริษัทมีการจัดแผนอัตรากาลังพล และ Training Record 
รายบคุคลในระบบ My Origin  

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดต าแหน่ง 
(succession plan) ที่ส าคญั 

 

 

 

 บ ริษั ท จั ด ท าแผนก าร สืบ ทอดต าแหน่ ง  (Succession 
Planning) เพื่อให้งานในต าแหน่งงานหลกัที่ส าคญัและจ าเป็น
ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสรรหาบุคคลที่มี
ศักยภาพจากภายในองค์กร ซึ่งมีภาวะผู้น า และมีวิสัยทัศน์
สอดคล้องกับพันธกิจที่องค์กรวางไว้ โดยการวางแผนการสืบ
ทอดต าแหน่งจะพิจารณาจากความเส่ียงที่จะเสียบุคลากร
ให้กับองค์กรอื่น จากสภาวะการแข่งขนัของเงินตอบแทน และ
ความต้องการบุคลากรในตลาด และพิจารณาจากหน่วยงานที่
มีอตัราเข้า-ออกสงูเป็นล าดบัแรก  
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5. องค์กรก าหนดให้บคุลากรมหีน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพิ่มเติม 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมกีระบวนการและการ

ส่ือสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบต่อ

การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

  บริษัทก าหนดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือ
ปฏิบัติงาน (WI) ส าหรับกระบวนการปฏิบัติงานหลัก อนุมัติ
แล ะป ระก าศ ใช้ ผ่ าน ระบบ  My Origin และ เมื่ อ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงวิธี/ หลักการปฏิบัติงานจะต้องปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจริง 

 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการ

ปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั ท่ี

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of 

Conduct และวตัถปุระสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของ

บริษัท 

 

  บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมในการชื่มชมส าหรับพนักงานที่
ประพฤติ ปฏิบัติงานที่ดี ผ่านไลน์กลุ่มส่ือสารองค์กร และให้
รางวัลเป็นแต้มคะแนนสะสม เพื่อเป็นจูงใจให้พนักงานมุ่ง
ประพฤติดี  และมุ่ งมั่นในการท างาน ในส่วนของเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล บ ริษัทฯ 
ก าหนด ให้พนักงาน และผู้บังคับบัญชาตกลงและเห็นชอบ
ร่วมกนั  

 5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการ

ให้รางวลัอยา่งต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกบั

ความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุ

ภายในด้วย 

 

  

5.4  คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการ

สร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่ของ

บคุลากรแต่ละคน 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
โดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิในขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่
รายการในรายงานทางการเงินมตีวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึง
สิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  
และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

  รายงานทางการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ซึ่งแสดงความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้วโดยมี
การน าเสนอความเห็น และผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดย
พิจารณาถึงปัจจยัที่ส าคญั เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธรุกิจ 

  บริษัทมีการก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงินไว้โดย
พิจารณาถึงผู้ ใช้รายงาน และขนาดของรายการโดยค านึง
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องด้วย เช่น เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้อง
มีในงบการเงิน (กรมพฒันฯ) โดยฝ่ายบญัชี ,เร่ือง การน าเสนอ
งบการเงิน (มาตรฐานบญัชี) โดย ผู้สอบบญัชี 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะท้อนถึงกิจกรรมการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง 

  งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที่และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่เห็นว่าได้
สะ ท้อนการด า เนิ นงานของบ ริษั ทแ ล้ว  ก่ อนน า เสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
อนมุตัิและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหาร
และพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นส่วนหนึ่ง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

  บริษัทฯ ก าหนดคู่มือบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรของบริษัท 
ผ่านการอนมุตัิโดยประธานคณะกรรมการบริหารบริหารความ
เส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และประกาศให้
พนักงานรับทราบโดยทั่วกันผ่านระบบ  My Origin และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพิ่มเติม 

7.1 บริษัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ ฝ่ายงาน และ

หน้าที่งานต่าง ๆ  

  บริษัทฯ ได้ระบเุส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และ
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความเส่ียงตามกรอบคู่มือบริหาร
ความเส่ียงที่บริษัทก าหนด โยมีการประเมิน และติดตามผล
การบริหารความเส่ียงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง/ คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษัท
รายไตรมาส 

7.2  บริษัทวเิคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทที่อาจเกิดจาก
ทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่รวมถงึความ
เส่ียงด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  บริษัทได้ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงโดยพิจารณาปัจจัย
ภายในและปัจจยันอกที่ส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยครอบคลุมความเส่ียงด้านกลยุทธ์, ด้านปฏิบัติการ
,ด้านการเงิน, ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั, 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทจุริตคอร์รัปชนั 

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   บริษัทฯ ก าหนดกรอบคู่มือบริหารความเส่ียงระบบุทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการ
บริหารความเส่ียงขององค์กร 

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียง โดย
พิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ 

  บริษัทฯ ก าหนดกรอบคู่มือบริหารความเส่ียงที่บริษัทฯ ก าหนด
เกณฑ์ประเมินความเส่ียงที่ จะต้องพิจารณาทั ง้โอกาส
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) แบ่ง 5 ระดบั โดยจะใช้
เป็นเกณฑ์ประเมินความเส่ียงเป็นรายไตรมาส โดยผู้ รับผิดชอบ
ความเส่ียง (Risk Owner) จะก าหนดมาตรการบริหารจัดการ
ความเส่ียงที่สงูมาก ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความ
เส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนัน้ 
(acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความ
เส่ียง (sharing) 
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพิ่มเติม 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกดิการทจุริตขึน้ โดย

ครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัท ารายงาน

ทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสยีทรัพย์สิน  การคอร์รัปชนั 

การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน 

(management override of internal controls)  การ

เปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีส าคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่

ทรัพย์สินโดยไม่ถกูต้อง เป็นต้น 

  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั ซึ่ง
ตามเกณฑ์ประเมินตนเองเพื่อยื่นขอใบรับรองจาก IOD 
ก าหนดให้บริษัทต้องประเมินและระบุกระบวนการหลักของ
บริษัทที่มีความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประเมิน
ระดบัความเส่ียง เพื่อก าหนดมาตรการ/แนวทางในการจดัการ
ความเส่ียง โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเส่ียงเป็นไป
ตามกรอบบริหารความเส่ียงที่บริษัทฯ ก าหนด 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ 
โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  
รวมทัง้ได้พจิารณาความสมเหตสุมผลของการให้ส่ิงจงูใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้
พนกังานกระท าไมเ่หมาะสม  เชน่ ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขาย
ของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจงูใจใน
การตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

  บริษัทฯ ได้ทบทวนและก าหนดเป้าหมายระดับบริษัทและมี
การส่ือสารให้พนกังานทราบ โดยเป้าหมายผ่านการพิจารณา
และอนุมัติในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานทุกคนปฏิบตัิงานบนพืน้ฐาน
ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถาม
ผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกดิทจุริต และมาตรการท่ี
บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารที่
รับผิดชอบต่อความเส่ียง (Risk Owner) ในประเด็นความเส่ียง
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รับทราบมาตรการ/แนวปฏิบัติใน
การบริหารความเส่ียงของฝ่ายจดัการ และให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการต่อความเส่ียง 

8.4  บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตาม
นโยบายและแนวปฏิบตัิทีก่ าหนดไว้  

  บริษัทฯ ส่ือสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจนโยบาย
และแนวปฏิบัติบริหารความเส่ียง ในระบบ My Origin และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

9.1  บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่

อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และ

รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

 

  บริษัทฯ ก าหนดหัวข้อความเส่ียงโดยค านึงถึงปัจจยัภายนอก 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงข้อก าหนดกฎหมาย หรือมาตรการของรัฐ/
สถาบันการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้วางแผน
งานตรวจสอบ ตามหวัข้อความเส่ียงที่ได้ประเมิน เพื่อก าหนด
ระบบการควบคมุภายในตอบสนองต่อความเส่ียงที่ระบไุด้ 

9.2  บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  

9.3  บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองคก์ร ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคมุภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

 

  บริษัทฯ จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ ง  (Succession 
Planning) เพื่อให้งานในต าแหน่งงานหลกัที่ส าคญัและจ าเป็น
ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
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การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความ
เส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม 
ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน 
รวมถงึลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  -  บริษัทฯ ก าหนดให้มีการจัดท ามาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) 
และคู่มือปฏิบัติงาน (WI) โดยก าหนดจุดควบคุมภายในที่
ส าคัญในคู่มือฯ ส าหรับกระบวนการท างานหลกั เพื่อให้มีการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

10.2  บริษัทมมีาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเก่ียวกบั
ธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป 
ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การ
อนมุตัิของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน รัดกมุ  
เพื่อให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาด
วงเงินและอ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนใน
การอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวธีิการ
คดัเลือกผู้ขาย  การบนัทึกข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจ
จดัซือ้  ขัน้ตอนการเบกิจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้
เคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มกีระบวนการส าหรับ
กรณีต่าง ๆ ดงันี ้

 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว 
รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตามและ
สอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจบุนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือท าสญัญา
กบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไป

  -  บริษัทฯ มีหน่วยงานมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) ,คู่มือ
ปฏิบตัิงาน (WI), ประกาศนโยบายของหน่วยงาน และ ก าหนด
กรอบอ านาจอนุมัติ รวมทัง้ก าหนดแบบฟอร์มใช้ส าหรับการ
เสนออนมุตัิภายใน ทัง้ด้านบญัชีการเงิน และการจดัซือ้จดัจ้าง 

-  เลขานุการบริษัทฯ มีการจัดท าทะเบียนกรรมการ และ
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างครบถ้วน และปรับปรุงข้อมลู
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้แผนกบัญชีสามารถ
ติดตาม และสอบทานรายการระหว่างกัน และรายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบทุก ไตรมาส และในส่วนของ
บุคคลภายนอกฝ่ายบัญชีการเงินมีการติดตามการช าระคืน
หนีสิ้นเป็นประจ าทกุเดือน 
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แล้ว เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ยืม การค า้
ประกนั บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้วว่า มีการปฏิบตัเิป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท 
เช่น ติดตามการช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมีการทบทวน
ความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

10.3  บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลาย
อย่างเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ manual และ 
automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

  บริษัทฯ ก าหนดให้มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) และคู่มือ
ป ฏิบัติ งาน  (WI) ครอบคลุมกระบวนการท างานหลัก 
นอกจากนีย้ังพัฒนาระบบ OSB ส าหรับช่วยให้ผู้ รับผิดชอบ
โครงการใช้ในการวางแผนงาน ติดตามสถานะการด าเนินการ
แต่ละโครงการ, มีระบบ EDMS ส าหรับจัดเก็บเอกสารให้
ครบถ้วน ลดพืน้ที่ส าหรับการจดัเก็บ ป้องกันการสญูหายของ
เอกสาร, ระบบ  CRM&REM ใช้ส าห รับการบ ริหารงาน
โครงการตัง้แต่เร่ิมพัฒนาโครงการ ก่อสร้าง ขาย และโอน
กรรมสิทธ์ิ 

 

10.4  บริษัทก าหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัของ
องค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หน่วยธุรกจิ สายงาน ฝ่าย
งาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5  บริษัทมกีารแบง่แยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบในงาน 3 
ด้านต่อไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ซึง่กนัและกนั กล่าวคือ  
(1) หน้าที่อนมุตัิ  
(2) หน้าที่บนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ (3) 
หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน 

  บริษัทฯ มีการจัดท ามาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) , คู่มือ
ปฏิบัติงาน (WI) และก าหนดกรอบอ านาจอนุมัติ  รวมทัง้
แบบฟอร์มส าหรับการบันทึกรายการขออนุมัติภายใน โดย
ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ผู้จดัท ารายการ ผู้สอบทาน ผู้อนมุตัิอย่าง
เหมาะสม แยกออกจากกนัอย่างชดัเจน 
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11.1  บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตัิงานและการ
ควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

 

      บ ริษั ทฯ จัด เก็บมาตรฐานปฏิบัติ งาน  (SOP) , คู่มื อ
ปฏิบัติงาน (WI), แบบฟอร์มที่ใช้ภายในในระบบ My Origin 
โดยจะแยกข้อมูลออกแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานที่
เก่ียวข้องสามารถเข้าถึง  

    หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ มีการสอบทาน และ
ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมลูระบบงานต่างๆของบริษัท และมี
การยกเลิก/ระงบัสิทธิการเข้าถึงระบบเมื่อพนกังานลาออก 

11.2  บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐาน
ของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

11.3  บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของ
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 

  -  บริษัทฯ ก าหนดให้มีนโยบายการรักษาความปลอดภยัด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) เพื่อให้ผู้ ใช้งาน 
และผู้ เก่ียวข้องตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสาระส าคัญของ
นโยบายดงักล่าว ครอบคลมุถึง การรักษาความปลอดภยัของ
ข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดหา การ
บ ารุงรักษา และการส ารองข้อมลู การกู้คืน และวางแผนเมื่อ
เกิดเหตฉุกุเฉินท่ีอาจส่งผลกระทบต่อข้อมลูสารสนเทศ 

-  บริษัทฯ ประกาศระเบียบและวธีิปฏิบตัิในการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้พนกังานทกุคนยึดถือปฏิบตัิ 

-  ก าหนดให้ User เปล่ียนรหสัผ่านคอมพวิเตอร์ทกุ ๆ 3 เดือน
อย่างอตัโนมตัิ ซึง่รหสัผ่านของ User นัน้จะเชื่อมโยงไปยงั
การเข้าถงึระบบต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ตามสิทธ์ิการเข้าถึง
ข้อมลูของพนกังานรายบคุคลด้วย ด้วย เช่น ระบบ My 
Origin, ระบบ CRM&REM เป็นต้น 

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การ
พฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 
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12.1  บริษัทมีนโยบายที่รัดกมุเพือ่ติดตามให้การท าธุรกรรม
ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิทีก่ าหนด เช่น 
ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรื
อน าผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตวั 

  บริษัทฯ ก าหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ระบุแนว
ปฏิบตัิส าหรับพนกังาน กรรมการ ผู้บริหารชดัเจนในเร่ือง การ
ไม่กระท าการใด ๆ อันแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อื่น
โดยมิชอบ หรือการน าข้อมูลภายในไปใช้ เพื่ อแสวงหา
ผลประโยชน์ หรือท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย อีกทัง้ยงัมี
การตรวจสอบและเปิดเผยรายการระหว่างกันรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

12.2  บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรม
กระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ 

  บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และนโยบายรายการระหว่างกันโดยระบุการอนุมัติและการ
เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรม

ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษทัเป็นส าคญั และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก   (at 
arms’ length basis) 

  

12.4  บริษัทมกีระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทางให้บคุคลท่ี
บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือ
ร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

  การจดัท านโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และประกาศ ของบริษัทฯ 
จะให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ และมี
การติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทใน
เครืออย่างสม ่าเสมอเป็นรายสปัดาห์ 

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน า

นโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผู้บริหารและพนกังาน 

  บริษัทฯ ได้มีการประกาศให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการน านโยบายของบริษัทฯ ไป
ปฏิบัติโดยได้มีการเผยแพร่นโยบายต่าง ๆ ให้รับทราบผ่าน
ทาง Email และ ระบบ My Origin 

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการ

น าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ 

รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการ

ปฏิบตัิงาน 

  บริษัทฯ มีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP), คู่มือ
การปฏิบตัิงาน (WI) และนโยบาย  และเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
จะท าการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบนั และ
ประกาศให้พนกังานรับทราบผ่านทาง Email และพนกังานทุก
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12.7  บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มี

ความเหมาะสมอยู่เสมอ 

  คนสามารถเข้าไปดูและ Download เอกสารได้ทาง ระบบ My 
Origin 

 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้
ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณุภาพและ
เก่ียวข้องต่องาน 

  บริษัทฯ ก าหนดข้อมลูที่จ าเป็นในการด าเนินการโดยสอดแทรก
ในมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) และคู่มือปฏิบตัิงาน (WI) 
อีกทัง้มีระบบต่าง ๆ ช่วยบนัทึกข้อมลูและจดัเก็บเอกสาร ได้แก่ 
ระบบ CRM&REM สนับสนุนในเร่ืองการบันทึกข้อมูลและ
จัดเก็บเอกสารตัง้แต่การเตรียมการก่อสร้าง ไปจนถึงข้อมูล
โอน ระบบ OSB เพื่อตรวจสอบสถานะการพัฒนาโครงการ 
และ ระบบ EDMS ส าหรับจดัเก็บเอกสารส่วนงานขาย เพื่อให้
การจดัเก็บข้อมลู/เอกสาร ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ของบริษัท มีประสิทธิภาพ และ ประหยดัต้นทนุ 

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ 
รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู 

  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญั
อย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งข้อมลู
ที่ส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ  ให้พิจารณา 
เหตผุล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ 

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดั
ประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุที่ระบขุ้อมลูที่จ าเป็น
และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอย่าง
น้อยภายในระยะเวลาขัน้ต า่ตามที่กฎหมายก าหนด 

  บริษัทฯ ก าหนดให้ ส่งหนัง สือนัดประชุม  และเอกสาร
ประกอบการประชมุ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ตามข้อก าหนดของก.ล.ต./ ตลท. 

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชมุ
คณะกรรมการมีรายละเอยีดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิ
หน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เชน่ การบนัทึกข้อซกัถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่

  บ ริษั ท ฯ  ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า รบั น ทึ ก ราย งาน ก า รป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบันทึก
ความเห็น ข้อสงัเกต และข้อซกัถามของคณะกรรมการ 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
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ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกบัเร่ืองที่
เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารส าคญัไว้อย่างครบถ้วนเป็น
หมวดหมู ่
 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้
ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุภายใน 
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว  

  บริษัทได้ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า
เอกสาร และจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญของหน่วยงานตนเองให้
เป็นระบบระเบียบ ทัง้นีก้รณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี หรือผู้
ตรวจสอบภายในว่ามี ข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน 
หน่วยงานจะก าหนดแนวทางการด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะผู้สอบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในพร้อมก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้ รับผิดชอบอย่างชดัเจน 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการ

สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อ
สนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  บริษัทฯ มีกระบวนการส่ือสารนโยบาย ประกาศต่าง ๆ ข้อมูล
ข่าวสารภายในองค์กรหลากหลายช่องทาง ได้แก่ Email , ส่ือ
ดิจิตอล จอ LED ประมวลภาพการจัดกิจกรรม สวัสดิการที่
พนักงานควรรู้, ระบบ My Origin, ไลน์กลุ่มส่ือสารองค์กร 
รวมทัง้ช่องทางผ่าน Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook 
บริษัทฯ เพื่อให้พนกังานทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้
ง่าย ทัว่ถึง และรวดเร็ว 

14.2  บริษัทมกีารรายงานข้อมลูที่ส าคญัถึงคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม ่าเสมอ และ   คณะกรรมการบริษัทสามารถ
เข้าถงึแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบ
ทานรายการตา่ง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบคุคลท่ี
เป็นศนูย์ตดิต่อเพือ่ให้สามารถตดิต่อขอข้อมลูอื่นนอกจากที่
ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อสอบถามข้อมลูจาก
ผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่ง
คณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การ
จดักจิกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร

  -  บ ริษั ท ฯ  จัด ให้ มี ก า รป ระชุ ม คณ ะก รรมการบ ริษั ท 
คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

-  คณะกรรมการตรวสอบมีการประชุมกับผู้ สอบบัญชี และ
หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครัง้ต่อปี 

    โดยได้ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการประสานงานหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่ อรวบรวมข้อมูลในการประชุม  และท าหน้าที่
สนบัสนนุการจดัประชมุให้ด าเนินไปด้วยดี  
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ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น 
14.3  บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบั
เพื่อให้บคุคลต่าง ๆ  ภายในบริษทัสามารถแจ้งข้อมลูหรือ
เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-
blower hotline) ได้อย่างปลอดภยั 

      บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส  โดยบุคคล
ทัว่ไป รวมถึงพนกังานภายในบริษัทสามารถแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียน เก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
รวมถึงการฉ้อฉลหรือการทุจริตภายในได้ผ่านทางเว็บไซต์
บริษัท หรือทางไปรษณีย์ โดยข้อความจะถูกส่งตรงให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ไม่
เปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและป้องกัน
การละเมิดสิทธิของผู้ที่แจ้งเบาะแส 
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูกบัผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดั
ให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ือง
ร้องเรียน เป็นต้น 

  บริษัทฯ มีหน่วยงาน Investor Relation (IR) ท าหน้าที่ ให้
ข้อมูลและส่ือสารให้กับนักลงทุนรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
บริษัท ในด้านส่ือมวลชน มีหน่วยงานส่ือประชาสัมพันธ์ ท า
หน้าที่ ส่ือสารกับส่ือสาธารณะต่าง ๆ และมีศูนย์ รับเร่ือง
ร้องเรียนทัง้ Call Center/และหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรใน
การแจ้งข้อร้องเรียน 

 

15.2  บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบั

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมลูหรือ

เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower 

hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

      บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส  โดยบุคคล
ทัว่ไป รวมถึงพนกังานภายในบริษัทสามารถแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียน เก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
รวมถึงการฉ้อฉลหรือการทุจริตภายในได้ผ่านทางเว็บไซต์
บริษัท หรือทางไปรษณีย์ โดยข้อความจะถูกส่งตรงให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ไม่
เปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและป้องกัน
การละเมิดสิทธิของผู้ที่แจ้งเบาะแส 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ 
ไม่ใ
ช่ 

เอกสารอ้างอิง 

16.1  บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตาม
จริยธรรมธุรกจิและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังาน
ปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตัิ  
และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในตดิตามการปฏิบตัิ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

      บ ริษั ทฯ มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ น้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติงานเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร ท าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดแูลกิจการที่
ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยในแต่
ละหน่วยงานผู้ บังคับบัญชาจะต้องก ากับดูแล ควบคุม
ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิงานเป็นไปตามข้อก าหนด นโยบาย
ที่บริษัทฯ ก าหนด 

    กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/
หั ว ห น้ าหน่ วย งานต รวจสอบ  โด ยพิ จ า รณ าค วาม รู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสอบ
ทานงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

16.2  บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการ
ควบคมุภายในท่ีวางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการ
ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3  ความถ่ีในการตดิตามและประเมินผลมีความเหมาะสม
กบัการเปล่ียนแปลงของบริษัท 

  

16.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุ
ภายใน โดยผู้ที่มคีวามรู้และความสามารถ 

  

16.5  บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในให้ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

16.6  บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าทีต่าม
มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA) 
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เอกสารแนบ 7 หน้าที่ 644 
  

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบคุคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหาร

ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพิ่มเติม 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการ
ควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจาก
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีนยัส าคญั 

 

      แต่ละหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ มีการติดตามผลการปฏิบตัิงาน
รายสัปดาห์ในที่ประชุม  Weekly meeting และจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นประจ าทุกไตร
มาส เพื่อติดตามการด าเนินงานและพิจารณาในเร่ืองที่ส าคญั 

    ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ประเมินระบบการควบคุมภายในแต่ละหน่วยงาน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตัิ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป 

    ในกรณีที่มีเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุทุจริต/ การกระท าที่
ผิดปกติ ฝ่ายบริหาร/ หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ ผู้ สอบบัญชี 
สามารถแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทนัที 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท
โดยพลนั ในกรณีที่เกดิเหตกุารณ์หรือสงสยัว่ามีเหตกุารณ์
ทจุริตอย่างร้ายแรง มกีารปฏิบตัทิี่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการ
กระท าที่ผิดปกติอื่น ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิมด าเนินการจดัการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  

 




