
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 1 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

                                        สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์                  สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 

บัญชี 2 

ตามท่ีบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท  
ครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2560 เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิให้บริษัท เข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด (“พรำวด์ เรสซิเดนซ์”) จ านวน 
10,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ จาก ผู้ขายทัง้หมด 3 ราย ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ได้แก่ 

1) บริษัท พราว บีชคลบั หวัหิน จ ากดั (“พรำว บีชคลับ”)   

2)  บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จ ากดั (“พีเอ็น แคปปิตอล”) และ  

3) นายธงชยั บศุราพนัธ์ (“นำยธงชัย”)  

รวมเรียกวา่ "ผู้ขำย" 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามัญจาก พราว บีชคลบั จ านวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาท คดิเป็นร้อยละ 70  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์  

2. บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัจาก พีเอ็น แคปปิตอล จ านวน  2,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท คดิเป็นร้อยละ 30  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ 

3. บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัจาก นายธงชยั จ านวน  1 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ 

การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทประเภทท่ี 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกำศ
รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยค านวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 47.35 ตามเกณฑ์
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มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึง่เป็นรายการท่ีมีมลูคา่เท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แตต่ ่ากว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการ
สอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

ทัง้นี ้เม่ือบริษัทนบัรวมรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการตก
ลงเข้าท าธุรกรรมนี ้รวมมลูค่าขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัท เท่ากบัร้อยละ 90.70 ตามเกณฑ์
มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน  

เน่ืองจากขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัทมีมลูค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ต ่า
กว่าร้อยละ 100  ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทประเภทท่ี 1 ของประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับรายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) และขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทในการเข้าท า
ธุรกรรมในครัง้นี ้โดยต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรม  

นอกจากนี ้การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวยงัถือเป็นรายการการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็น
ของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้บริษัท มีหน้าท่ีจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการโดยมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิการซือ้หุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีได้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียพิเศษด้วย 

บริษัทขอเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ ดงันี ้ 

1. สำรสนเทศที่เปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บัญชี (1) 

1.1 วันเดือนปีที่เกดิรำยกำร 

ภายหลงัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ของบริษัท ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
มีมตอินมุตัใิห้บริษัทเข้าท ารายการ 

1.2 คู่กรณีที่เก่ียวข้องและควำมสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

 ผู้ซือ้ บริษัท   

ผู้ขำย 1. พราว บีชคลบั 

2. พีเอ็น แคปปิตอล 
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3. นายธงชยั 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่สัญญำ 

ผู้ซือ้และผู้ขายไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ ระหวา่งกนั และไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ("ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน") 

1.3 ลักษณะของรำยกำร  

1.3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ผู้ซือ้ บริษัท   

ทรัพย์สินที่จะท ำรำยกำร หุ้นสามญัทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ จ านวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ผู้ขำย 1) พราว บีชคลบั 

2) พีเอ็น แคปปิตอล 

3) นายธงชยั  

รำยละเอียดกำรเข้ำซือ้หุ้น
จำกผู้ขำย 

บริษัทจะเข้าซื อ้หุ้ นสามัญทัง้หมดของ  พราวด์ เรสซิ เดนซ์ จ านวน 
10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ จาก ผู้ขาย 
ดงันี ้

1. บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัจาก พราว บีชคลบั จ านวน 7,000,000 หุ้น 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70  ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของพราวด์เรสซิเดนซ์  

2. บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัจาก พีเอ็น แคปปิตอล จ านวน  2,999,999 
หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30  ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ 
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3. บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามัญจาก นายธงชัย จ านวน  1 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุ้ น ท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ 

มูลค่ำที่บริษัทจะเข้ำท ำ
รำยกำร 

มูลค่าในการเข้าซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมดจากผู้ ขายเท่ากับ 4,000,000,000 
บาท ซึ่งบริษัท จะช าระราคาหุ้ นสามัญดังกล่าว โดยแบ่งเป็นการช าระ
ราคาหุ้นด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวนรวม 3,000,000,000 บาท โดยตั๋ว
สญัญาใช้เงินดงักล่าวมีการรับประกันการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการอาวลั
โดยธน าคารพ าณิ ช ย์ ในป ระ เทศ ไทย  และ เงิน สดจ าน วน รวม 
1,000,000,000 บาท  

ตัว๋สัญญาใช้เงินข้างต้น มีลักษณะเป็นสญัญาท่ีคู่สัญญาตกลงก าหนด
ระยะเวลาในการใช้เงินช าระราคาหุ้น โดยมีการรับประกันการใช้เงินทัง้
จ านวนด้วยการอาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยข้างต้น ทัง้นี ้ตัว๋
สัญญาใช้ เงิน ข้างต้นไม่ มีลักษณะเป็นตราสารหนี ต้ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง 
การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนีทุ้กประเภท (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุ ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตรา
สารหนีท่ี้ออกใหม่   

ทัง้นี ้ณ วนัท่ีบริษัท และผู้ขายเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นของ พราวด์ เรสซิ
เดนซ์ (“สัญญำซือ้ขำยหุ้น”) เพื่อเป็นประกันการช าระหนีภ้ายใต้สญัญา
ซือ้ขายหุ้น บริษัท ตกลงวางหลกัประกันสญัญาโดยการออกและส่งมอบ
หนงัสือค า้ประกนั (Bank Guarantee) ซึง่ออกโดยสถาบนัการเงิน จ านวน
รวม 200,000,000 บาท ให้แก่ผู้ ขาย และผู้ ขายตกลงวางหลักประกัน
สญัญาโดยการออกและสง่มอบหนงัสือค า้ประกนั (Bank Guarantee) ซึ่ง
ออกโดยสถาบนัการเงินจ านวนรวม 200,000,000 บาท (แบ่งเป็นหนงัสือ
ค า้ประกนั (Bank Guarantee) จาก พราว บีชคลบั จ านวน 140,000,000 
บาท และหนังสือค า้ประกัน (Bank Guarantee) จาก พีเอ็น แคปปิตอล
จ านวน 60,000,000 บาท) ให้แก่บริษัท โดยแต่ละฝ่ายจะด าเนินการคืน
หนงัสือค า้ประกันท่ีส่งมอบเพื่อเป็นหลกัประกันสญัญาให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง
ในวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น  
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วันที่กำรซือ้ขำยหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ภายหลงัจากท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 
ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 และเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุ
ไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์ 
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การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทประเภทท่ี 2 ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน โดยค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 47.35 ตามเกณฑ์มลูคา่รวม
ของสิ่งตอบแทน ซึง่เป็นรายการท่ีมีมลูคา่เท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แตต่ ่ากว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มลูคา่รวม
ของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการสอบทาน
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

ทัง้นี ้เม่ือบริษัทนบัรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการ
ตกลงเข้าท าธุรกรรม ซึง่ได้แก่  

(1) รายการท่ี บริษัท พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เช่าท่ีดินโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 219896 เป็นท่ีตัง้ของ โครงการ Portobello Mall เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมค่าเช่าท่ีดิน
และงบลงทุนเป็นเงิน 41,630,000 บาท ซึ่งค านวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.62  ตาม
เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงิน
รวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
(ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัิรายการเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559) 

(2) รายการท่ี บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซือ้ท่ีดินรวม 13 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 
2-1-31 ไร่ รวมเป็นเงินจ านวน 153,500,000 บาท โดยยงัไม่รวมงบประมาณส าหรับการลงทุน
โครงการ ซึง่ค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 2.27 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนมุตัิรายการเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559) 

(3) รายการท่ี บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหล่อ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
4086 และ 8168 เพ่ือเป็นท่ีตัง้โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์
ทเมนท์ โดยมีงบประมาณส าหรับการลงทนุโครงการประมาณ 1,725,000,000 บาท ซึง่ค านวณ
ขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 25.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ี
ค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัท ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
รายการเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560) 

(4) รายการท่ีบริษัท ออริจิน้ วนั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อนมุตัิงบประมาณส าหรับการ
ลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมภายใต้ช่ือโครงการ “Holiday Inn & 
Suites Siracha Laemchabang” จ านวนประมาณ 1,010,000,000 บาท ซึ่งค านวณขนาด
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รายการได้เท่ากับร้อยละ14.94 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณ
ขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัท ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิรายการเม่ือ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

รวมมลูคา่รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัท มีขนาดของรายการรวมเท่ากบัร้อยละ  90.70 ตาม
เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 

เน่ืองจากขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100  ซึ่งเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท ประเภทท่ี 1 ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน บริษัท จึง
มีหน้าท่ีต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัท ในการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้โดยต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง
กบัการท าธุรกรรม 

นอกจากนี ้การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวยงัถือเป็นรายการการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็น
ของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้บริษัท มีหน้าท่ีจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการโดยมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิการซือ้หุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีได้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียพิเศษด้วย 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นการเข้าท ารายการระหว่างบริษัท กบับคุคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษัท ดงันัน้ จงึไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามที่ก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

1.3.2 การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์การค านวณเปรียบเทียบ 

สตูรในการค านวณ 

เกณฑ์กำรค ำนวณ 
ขนำดรำยกำร 

สูตรกำรค ำนวณ 

1.  มลูคา่ของสินทรัพย์ 
(NTA) 

= (ผลรวมของสดัสว่นท่ีบริษัทจะซือ้หุ้น x มลูคา่สินทรัพย์
สทุธิของบริษัทท่ีจะขายหุ้น ) x  100 / มลูคา่สนิทรัพย์
สทุธิของบริษัทผู้ซือ้ 

2. ก าไรสทุธิหลงัการ
ด าเนินงานปกติหลงัหกั

=  (ผลรวมของสดัสว่นท่ีบริษัทจะซือ้หุ้น x ก าไรสทุธิหลงั
หกัภาษีของบริษัทท่ีจะขายหุ้น ) x  100 / ก าไรสทุธิหลงั
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เกณฑ์กำรค ำนวณ 
ขนำดรำยกำร 

สูตรกำรค ำนวณ 

ภาษี หกัภาษีของบริษัทผู้ซือ้ 

3.  มลูคา่รวมของสิ่งตอบ
แทน 

=  (มลูคา่หุ้นสามญัท่ีต้องช าระ / มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของ
บริษัทผู้ซือ้) x 100  

4.  มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีบริษัท
จดทะเบียนออกเพ่ือเป็น
การตอบแทนการได้
ทรัพย์สินมา 

=  จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 / จ านวน
หุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทผู้ซือ้ 

ขนาดรายการสามารถค านวณตามเกณฑ์แตล่ะเกณฑ์ ดงันี ้

เกณฑ์กำรค ำนวณ 
ขนำดรำยกำร 

สูตรกำรค ำนวณ 
ขนำด
รำยกำร 

1.  มลูคา่ของสินทรัพย์ (NTA) (  559.10 x 100%  )  x 100 
2,915.32 

19.20 % 

2.  ก าไรสทุธิหลงัการด าเนินงานปกติหลงัหกัภาษี - 
(ไม่สามารถค านวณได้ เน่ืองจาก 
พราวด์ เรสซิเดนซ์ ซึง่เป็นบริษัทท่ี

จะขายหุ้น มีขาดทนุสทุธิ 
เน่ืองจาก อยูใ่นช่วงพฒันา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย) 

 - 

3.  มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน (  4,000 x 100%  )  x 100 
8,447.94 

47.35 % 

4.  มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบ
แทนการได้ทรัพย์สินมา 

- - 

หมายเหต ุ: 1. การค านวณขนาดรายการทีร่ะบขุ้างตน้ ใชต้วัเลขทีป่รากฏในงบการเงินรวม
ฉบบัสอบทานของบริษัท  ส้ินสดุ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 

2.  มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ได้มา คือ ราคาซ้ือหุ้นสามัญทัง้หมดของ พราวด์ 
เรสซิเดนซ์ จ านวน 4,000,000,000 บาท 
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1.4 รำยละเอียดของสินทรัพย์ที่ซือ้หรือจ ำหน่ำย 

 1.4.1 รำยละเอียดของสินทรัพย์  

ช่ือบริษัท บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

ด ำเนินธุรกจิ ประกอบธุรกิจให้เช่า ขาย ซือ้ และด าเนินงานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

วันจดทะเบียน 28 กมุภาพนัธ์ 2556 

สินทรัพย์ที่ได้มำ หุ้นสามญัทัง้หมดของ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนท์ จ ากดั จ านวน 
10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท 

ทุนช ำระแล้ว 1,000,000,000 บาท 

กรรมกำร 1.  นางจรัสพิมพ์ ลปิตพลัลภ 
2.  นายสงัวรณ์ ลปิตพลัลภ 
3.  นายเทวญั ลปิตพลัลภ 
4.  นางสาวพราวพธุ ลิปตพลัลภ 
5.  นายพส ุลปิตพลัลภ 
6.  นางสาวอคัรวรรณ เจริญผล 
7.  นางสาวอจัฉรา มานะประโยชน์ 
8.  นางธิดาเพ็ญ ทวีศรี 
9.  นางนุ่น ทวีศรี 
10.  นายธงชยั บศุราพนัธ์/ 

สรุปข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญัของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

หน่วย : ล้านบาท  

 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

สินทรัพย์รวม  7,310.56   5,766.90   4,681.38  

หนีส้ินรวม  6,751.46   5,119.29   3,795.11  
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ทนุท่ีออกและช าระแล้ว  1,000.00   1,000.00   1,000.00  

ก าไร (ขาดทนุ) สะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร  (440.90)  (352.39)  (113.73) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  559.10   647.61   886.27  

รายได้รวม  3.77   3.01   2.17  

คา่ใช้จ่ายรวม  105.01   291.72   53.41  

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (88.51)  (238.66)  (49.34) 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท)  (8.85)  (23.87)  (4.93) 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูข้างต้นมาจากงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว ของ พราวด์ เรสซิเดนซ์  
สิน้สดุ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ทัง้นี ้พราวด์ เรสซิเดนซ์ ปรากฏข้อมลูขาดทนุ
สทุธิ และขาดทุนต่อหุ้น เน่ืองจาก พราวด์ เรสซิเดนซ์ ยงัไม่มีการรับรู้รายได้ จาก
การท่ีโครงการของบริษัทอยูร่ะหวา่งการพฒันา) 

ทัง้นี ้พราวด์ เรสซิเดนซ์ มีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันาจ านวน 1 โครงการ รายละเอียด ดงันี ้

ข้อ หวัข้อ รำยละเอียด 

1. ช่ือโครงการ พาร์ค 24 

2. พืน้ท่ีขาย 77,000 ตารางเมตร  

3. สถานท่ีตัง้ ตัง้อยูร่ะหวา่งซอยสขุมุวิท  22 และซอยสขุมุวทิ  24 
หา่งจากรถไฟฟา้สถานีพร้อมพงษ์ประมาณ 500 เมตร 

4. มลูคา่โครงการ 17,000 ล้านบาท (มลูคา่ Backlog ประมาณ 10,900 
ล้านบาท) แบง่เป็น 

เฟส 1 : 5,900 ล้านบาท (มลูคา่ Backlog ประมาณ 
4,500 ล้านบาท) 

เฟส 2 : 11,100 ล้านบาท (มลูคา่ Backlog ประมาณ 
6,400 ล้านบาท) 

5. ขนาดพืน้ท่ีโครงการ ประมาณ  12-1-36 ไร่ 

6. จ านวนห้อง 2,072 ห้อง แบง่เป็น 
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ข้อ หวัข้อ รำยละเอียด 

เฟส 1 : 832 ห้อง (ไม่รวมห้องชดุเพ่ือการพาณิชย์ 
จ านวน 4 ห้อง) 

เฟส 2 : 1,240 ห้อง 

5 ความคืบหน้าโครงการ เฟส 1 : อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง โดยความคืบหน้างาน
ก่อสร้างประมาณร้อยละ 70 

คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 3 ปี  2560 

เฟส 2 : อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง โดยความคืบหน้างาน
ก่อสร้างประมาณร้อยละ 35 

คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 3 ปี 2561 

1.4.2 โครงสร้ำงกลุ่มบริษัทที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรเข้ำท ำรำยกำร 

โครงสร้างการถือหุ้น ณ ปัจจบุนั 

 

* โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พราว บีชคลบั หวัหิน จ ากดั 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพลัลภ 19,600 98.00 

2. นางสาวอคัรวรรณ เจริญผล 200 1.00 

3. นางสาวอจัฉรา มานะประโยชน์ 200 1.00 

หมายเหต:ุ ข้อมลูคดัจากสมดุทะเบียนเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560  

 ** โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จ ากดั 

บริษัท พราว บีชคลบั หวัหิน จ ากดั*  บริษัท พีเอน็ แคปปิตอลจ ากดั**  นายธงชยั บศุราพนัธ์  

บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั  

70% (7,000,000 หุ้น) 30% (2,999,999 หุ้น) 
 

0.00% (1 หุ้น) 
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 ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายธงชยั บศุราพนัธ์ 10,200 51.00 

2. นางนุ่น ทวีศรี 9,600 48.00 

3. นางธิดาเพ็ญ ทวีศรี 200 1.00 

หมายเหต:ุ ข้อมลูปิดสมดุทะเบียนเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560  

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัจากเข้าท ารายการ 

 

 
รายช่ือผูถื้อหุน้ ประเภทหุน้ ปัจจุบนั หลงัเขา้ท ารายการ 

  จ านวนหุน้ สดัส่วน จ านวนหุน้ สดัส่วน สิทธิออก
เสียง 

สิทธิออก
เสียง (%) 

บริษทั พราว บีชคลบั หวัหิน 
จ ากดั หุน้สามญั 7,000,000 70% 

    บริษทั พีเอน็ แคปปิตอลจ ากดั หุน้สามญั 2,999,999 30% 
    นายธงชยั บุศราพนัธ์ หุน้สามญั 1 0% 
    บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี 

จ  ากดั (มหาชน) หุน้สามญั 
  

10,000,000 75.289% 10,000,000 99.967% 

นางจรัสพิมพ ์ลิปตพลัลภ หุน้บุริมสิทธิ 
  

2,869,423 21.603% 2,869 0.029% 

นายธงชยั บุศราพนัธ์ หุน้บุริมสิทธิ 
  

412,817 3.108% 413 0.004% 

รวม 
 

10,000,000 100.00% 13,282,240 100.000% 10,003,282 100.000% 

 

1.5 มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนกำรช ำระเงนิและเงื่อนไขของกำรช ำระเงนิ  

บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากผู้ขาย ดงันี ้

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
(มหาชน) 

 

นางจรัสพิมพ์ ลิปตพลัลภ นายธงชยั บศุราพนัธ์  

บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั  

75.29%  21.60%  3.11%  
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1) บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามัญจาก พราว บีชคลบั จ านวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ในราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็นมลูคา่ 2,800,000,000 บาท 

2) บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัจาก พีเอ็น แคปปิตอล จ านวน 2,999,999 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ในราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็นมลูคา่ 1,199,999,600 บาท 

3) บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัจาก นายธงชยั จ านวน 1 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็นมลูคา่ 400 บาท 

รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 4,000,0000,000 บาท  

มลูคา่เข้าซือ้หุ้นสามญัจ านวน 10,000,000 หุ้น ของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ เท่ากบั 4,000,000,000 บาท โดย
บริษัทเข้าซือ้หุ้นในราคาหุ้นละ 400 บาท ซึ่งเป็นมลูค่าท่ีตกลงกนัระหว่างคู่สญัญาภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น อนึ่ง 
ราคาซือ้ขายหุ้นท่ีคู่สญัญาตกลงกันได้มาจากการเจรจาและการตกลงระหว่างบริษัทและผู้ ขาย โดยอ้างอิงการ
ประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Valuation) ซึ่ง
จดัท าโดยอ้างอิงสมมตุิฐานจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของท่ีปรึกษา
ของบริษัท ทัง้นี ้มูลค่ายุติธรรมอยู่ระหว่าง 3,900 – 4,200 ล้านบาท ซึ่งการเข้าซือ้หุ้นสามัญดงักล่าว บริษัทจะ
ได้มาซึ่งทรัพย์สิน และโครงการพาร์ค 24 ท่ียังอยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงทีมผู้บริหาร ของโครงการพาร์ค 24 
ทัง้นี ้เพ่ือให้การพฒันาโครงการพาร์ค 24 เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง และเสร็จสมบรูณ์ 

ส าหรับเง่ือนไขการช าระเงิน บริษัทจะช าระราคาหุ้ นรวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 4,000,000,000 บาท โดย
แบ่งเป็นการช าระราคาหุ้นด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งค า้ประกันการใช้เงินด้วยการอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย จ านวน 3,000,000,000 บาท และเงินสดจ านวน 1,000,000,000 บาท ณ วันท่ีบริษัทและผู้ ขาย
ก าหนดให้การซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ภายหลงัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ของบริษัท ซึง่จะจดัขึน้ใน
วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 มีมตอินมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการบริษัท ดงันี ้

1) การช าระราคาหุ้นให้แก่ พราว บีชคลบั 

- ช าระด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 700,000,000 บาท ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินในวนัท่ี 
3 ตลุาคม 2560 โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักล่าวมีการรับประกนัการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการ
อาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

- ช าระด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 700,000,000 บาท ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินในวนัท่ี 
3 มกราคม 2561 โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วมีการรับประกนัการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการ
อาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
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- ช าระด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 700,000,000 บาท ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินในวนัท่ี 
2 เมษายน 2561 โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วมีการรับประกนัการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการ
อาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

- ช าระด้วยเงินสดจ านวน 700,000,000 บาท 

2) การช าระราคาหุ้นให้แก่ พีเอ็น แคปปิตอล 

- ช าระด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 300,000,000 บาท ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินในวนัท่ี 
3 ตลุาคม 2560 โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักล่าวมีการรับประกนัการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการ
อาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

- ช าระด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 300,000,000 บาท ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินในวนัท่ี 
3 มกราคม 2561 โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วมีการรับประกนัการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการ
อาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

- ช าระด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 300,000,000 บาท ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินในวนัท่ี 
2 เมษายน 2561 โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วมีการรับประกนัการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการ
อาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

- ช าระด้วยเงินสดจ านวน 299,999,600 บาท 

3) การช าระราคาหุ้นให้แก่ นายธงชยั 

- ช าระด้วยเงินสดจ านวน 400 บาท 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ีบริษัท และผู้ขายเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น เพ่ือเป็นประกนัการช าระหนีภ้ายใต้สญัญาซือ้ขาย
หุ้น บริษัทตกลงวางหลกัประกนัสญัญาโดยการออกและสง่มอบหนงัสือค า้ประกนั (Bank Guarantee) ซึง่ออกโดย
สถาบนัการเงิน จ านวนรวม 200,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายตกลงวางหลกัประกันสญัญาโดยการออก
และส่งมอบหนังสือค า้ประกัน (Bank Guarantee) ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินจ านวนรวม 200,000,000 บาท 
(แบ่งเป็นหนังสือค า้ประกัน (Bank Guarantee) จาก พราว บีชคลบั จ านวน 140,000,000 บาท และหนังสือค า้
ประกัน (Bank Guarantee) จาก พีเอ็น แคปปิตอล จ านวน 60,000,000 บาท) ให้แก่บริษัท โดยแต่ละฝ่ายจะ
ด าเนินการคืนหนังสือค า้ประกันท่ีส่งมอบเพ่ือเป็นหลกัประกันสญัญาให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งในวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จ
สมบรูณ์ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
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1.6 มูลค่ำของสินทรัพย์ที่ได้มำ  

บริษัทจะได้มาซึง่หุ้นสามญัทัง้หมดของ พราวด์ เรสซิเดนท์ จ านวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็นมลูคา่ 4,000,000,000 บาท โดยภายหลงัจากบริษัทเข้าซือ้หุ้น
สามญัทัง้หมดของ พราวด์ เรสซิเดนท์ ดงักลา่ว บริษัทจะถือหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ 

การเข้าท าธุรกรรมมีราคาเข้าซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมด จ านวน 4,000,000,000 บาท เข้าข่ายเป็นรายการ
ได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน โดยค านวณขนาด
รายการได้เท่ากบัร้อยละ 47.35 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นรายการท่ีมีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 15 
หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้
สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

ทัง้นี ้เม่ือบริษัทนบัรวมรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการตก
ลงเข้าท าธุรกรรม ซึง่ได้แก่  

(1) รายการท่ี บริษัท พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เช่าท่ีดินโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 219896 เป็นท่ีตัง้ของ โครงการ Portobello Mall เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมค่าเช่าท่ีดิน
และงบลงทุนเป็นเงิน 41,630,000 บาท ซึ่งค านวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.62  ตาม
เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงิน
รวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
(ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัิรายการเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559) 

(2) รายการท่ี บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซือ้ท่ีดินรวม 13 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 
2-1-31 ไร่ รวมเป็นเงินจ านวน 153,500,000 บาท โดยยงัไม่รวมงบประมาณส าหรับการลงทุน
โครงการ ซึง่ค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 2.27 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนมุตัิรายการเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559) 

(3) รายการท่ี บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหล่อ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
4086 และ 8168 เพ่ือเป็นท่ีตัง้โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์
ทเมนท์ โดยมีงบประมาณส าหรับการลงทนุโครงการประมาณ 1,725,000,000 บาท ซึง่ค านวณ
ขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 25.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ี
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ค านวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
รายการเม่ือวนัท่ี 23  มกราคม 2559) 

(4) รายการที่ บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อนมุตัิงบประมาณส าหรับการ
ลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมภายใต้ช่ือโครงการ “Holiday Inn & 
Suites Siracha Laemchabang” จ านวนประมาณ 1,010,000,000 บาท ซึ่งค านวณขนาด
รายการได้เท่ากับร้อยละ14.94 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณ
ขนาดรายการได้สูงสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  (ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิรายการเม่ือ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

รวมมลูคา่รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัท มีขนาดของรายการรวมเท่ากบัร้อยละ  90.70 ตาม
เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 

เน่ืองจากขนาดรายการมีมลูคา่เท่ากบั 50 หรือสงูกว่าแตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100  ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัรายการต่อ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้โดยต้องได้รับเสียงอนมุตัิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการท า
ธุรกรรม 

นอกจากนี ้การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวยงัถือเป็นรายการการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมา
เป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการโดยมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิการซือ้หุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีได้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นการเข้าท ารายการระหว่างบริษัท กบับคุคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษัท ดงันัน้ จงึไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามที่ก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาด 
หลกัทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดงักล่าว ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
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นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสีย และด าเนินการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) เพ่ือให้ความเห็น
เก่ียวกับการท ารายการ และส่งความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้ นของบริษัท โดยบริษัทได้
แตง่ตัง้ บริษัท แอดไวซอร่ี พลสั จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นในเร่ืองดงักลา่ว 

1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำสิ่งตอบแทน  

เกณฑ์ในการค านวณมลูคา่สิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามการตกลงร่วมกนัของบริษัท และผู้ขาย ซึง่จะเป็นไป
ตามสญัญาซือ้ขายหุ้น  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ท่ี
ผู้ขายเสนอขาย เป็นราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีบริษัทคาดวา่จะได้รับในอนาคต 

1.8 ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกดิกับบริษัทจดทะเบียนจำกผลของรำยกำรนัน้ 

บริษัทจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ การแขง่ขนั จากการขยายเข้าสูต่ลาดคอนโดมี
เนียมระดบับน ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และความเช่ือถือของกลุ่มลูกค้าระดบับนท่ีมีต่อกลุ่มบริษัท เพิ่มขึน้ และ
สามารถขยายฐานลกูค้าไปยงัลกูค้าระดบับน ลกูค้ากลุม่นกัลงทนุ และลกูค้าชาวตา่งชาติ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้
ได้สร้างสมัพนัธ์กบักลุ่มพนัธมิตรธุรกิจใหม่ อีกทัง้กลุ่มบริษัท และบุคคลากรของกลุ่มบริษัท จะมีโอกาสเรียนรู้ใน
การพฒันาโครงการระดบับนจากประสบการณ์ผู้บริหารและทีมงานผู้พฒันาโครงการ ซึ่งจะรับผิดชอบการด าเนิน
โครงการไปจนสิน้สุด และยังมีสัญญาบริหารโครงการให้บริษัท ต่อไปอีกอย่างน้อย 1 โครงการ ซึ่งยังส่งผลต่อ
ความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า และความตอ่เน่ืองในการด าเนินโครงการตอ่ไป  

ส่วนในด้านการท าก าไรของกลุ่มบ ริษัท  จากการเข้าซื อ้ กิจการซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 
17,000,000,000 บาท และ มีลูกค้าท าสัญญาจะซื อ้จะขายห้องชุดแล้ว (Backlog) เป็นมูลค่าประมาณ 
10,000,000,000 บาท ซึง่จะมีการรับรู้รายได้ตอ่เน่ืองในช่วงปี 2017-2020 สง่ผลให้กลุม่บริษัท สามารถขยายฐาน
รายได้ และ ขยายฐานก าไรได้เพิ่มขึน้จากแผนด าเนินการเดิม โดยยงัคงค านึงถึงการรักษาอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ
ให้ได้ตามเกณฑ์ข้อก าหนดของหุ้นกู้และสถาบนัการเงิน 

1.9 แหล่งเงนิทุนที่ใช้  

การช าระเงินของบริษัทเพ่ือตอบแทนการได้มาซึ่งทรัพย์สินข้างต้น เป็นมลูค่ารวมประมาณ 4,000,000,000 บาท
ดงักลา่วข้างต้น มีแหลง่ท่ีมาของเงินทนุจากสถาบนัการเงิน และเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท โดยแบง่เป็นการช าระ
ราคาหุ้นด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 3,000,000,000 บาท โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักล่าวมีการรับประกันการใช้
เงินทัง้จ านวนด้วยการอาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเงินสดจ านวน 1,000,000,000  บาท จาก
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เน่ืองจาก ในช่วงระหว่างไตรมาส 2-4 ปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการ
แล้วเสร็จใหม่พร้อมโอนเพิ่มขึน้ทัง้สิน้จ านวน 7 โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 6,500 ล้านบาท  
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1.10 เงื่อนไขในกำรท ำรำยกำร 

การท ารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
และการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจะเข้าท ารายการดงักล่าวได้ก็ต่อเม่ือท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว และรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการเข้าท ารายการดงักล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

1.11 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายการการได้มาซึ่งหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ข้างต้น เป็นการเข้า
ท ารายการท่ีมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เน่ืองจาก กลุ่มบริษัท จะสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ การแข่งขัน และเป็นโอกาสในการขยายเข้าสู่ตลาดคอนโดมีเนียมระดับบน 
สง่ผลให้กลุม่บริษัท สามารถขยายฐานรายได้ และ ขยายฐานก าไรได้เพิ่มขึน้จากแผนด าเนินการเดิม นอกจากนีย้งั
เป็นเป็นโอกาศอนัดีในการได้สร้างสมัพนัธ์กับกลุ่มพนัธมิตรธุรกิจใหม่ อีกทัง้กลุ่มบริษัท และบุคคลากรของกลุ่ม
บริษัท จะมีโอกาสเรียนรู้ในการพฒันาโครงการระดบับนจากประสบการณ์ของกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมของพราวด์ เรสซิ
เดนซ์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มพันธมิตรธุรกิจใหม่ของบริษัท ผู้บริหารและทีมงานผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งจะรับผิดชอบการ
ด าเนินโครงการไปจนสิน้สดุ และยงัมีสญัญาบริหารโครงการให้บริษัท ต่อไปอีกอย่างน้อย 1 โครงการ ซึ่งยงัสง่ผล
ตอ่ความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า และความตอ่เน่ืองในการด าเนินโครงการตอ่ไป 

1.12 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือกรรมกำรของบริษัท ที่แตกต่ำงจำกควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัทตำมข้อ 1.11 

 -ไม่มี- 

2. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทที่มีต่อสำรสนเทศในเอกสำรที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูท่ีระบไุว้ในสารสนเทศนี ้ในการนี ้กรรมการผู้ มีอ านาจกระท า
การแทนบริษัท ได้แก่ นายพีระพงศ์ จรูญเอก ได้ตรวจทานข้อมลูในสารสนเทศนีแ้ล้วอย่างระมดัระวงั และ
ขอรับรองว่าไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซึ่งจ าเป็นต้องมี 
หรือต้องระบไุว้ในสารสนเทศนี ้ตลอดจนไม่มีข้อความท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแตอ่ยา่งใด 
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3. รำยงำนควำมเหน็ของผู้เช่ียวชำญอิสระในกำรท ำรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ 

ไม่มี 

4. ยอดรวมของตรำสำรหนี ้ 

4.1  ยอดรวมของตรำสำรหนีท้ี่ออกจ ำหน่ำยแล้วและยังมิได้ออกจ ำหน่ำย 

(1)  ตัว๋เงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีภาระคงค้างจากการออกตั๋วแลกเงินท่ีเสนอขายผู้ ลงทุนกลุ่ม
สถาบนั โดยไม่มีหลกัประกนั  มลูคา่ 570 ล้านบาท  

(2)  หุ้นกู้  

- ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559  มีมติอนมุตัิออกหุ้นกู้ ไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท โดย ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้
ดงักลา่ว ในวงเงิน 1,200 ล้านบาท  

- ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  มีมติออกหุ้นกู้ ไม่เกิน 2,000 
ล้านบาท โดย ณ ปัจจบุนั บริษัทยงัไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว 

4.2  ยอดรวมของเงนิกู้ที่มีก ำหนดเวลำ โดยระบุภำระกำรน ำสินทรัพย์วำงเป็นหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัท และบริษัทย่อย มีวงเงินกู้ ยืมระยะยาวทัง้สิน้ 1,556.29 ล้านบาท โดยมี
หลกัประกนั ได้แก่ ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างของโครงการ ซึง่มีมลูคา่ [•] ล้านบาท โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว
ไว้ในงบการเงินไตรมาส  1  ปี 2560 ของบริษัท 

4.3  ยอดรวมมูลค่ำหนีส้ินประเภทอ่ืน รวมทัง้เงนิเบกิเกินบัญชี โดยระบุถงึภำระกำรน ำสินทรัพย์เป็น
หลักประกัน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 

รำยละเอียด จ ำนวนเงนิ (ล้ำนบำท) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,193.02 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 3.68 
เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 853.00 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 140.03 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 18.28 
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ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.57 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 1.00 

 

4.4  หนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ  

(1)  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจา่ยฝ่ายทนุ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษัท และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
สรุปได้ดงันี ้

(2)  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการ 

บริษัท และบริษัทย่อยได้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าพืน้ท่ีและสญัญาบริการ อายขุอง
สญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1 - 30 ปี   

บริษัท และบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได้ ดงันี ้

      
(หน่วย: ล้านบาท) 

  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
31 มีนาคม 

 
31 ธนัวาคม 

 
31 มีนาคม 

 
31 ธนัวาคม 

  
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

จ่ายช าระ 
       

 
ภายใน 1 ปี 23 

 
107 

 
           21  

 
            5  

 
มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 110 

 
67 

 
           26  

 
            2  

 
มากกว่า 5 ปี 625 

 
643 

 
           -    

 
          -    

 

        

(หน่วย: ล้าน
บาท) 

  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
31 มีนาคม 

 
31 ธนัวาคม 

 
31 มีนาคม 

 
31 ธนัวาคม 

  
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

สญัญาก่อสร้างโครงการ  2,349 
 

2,972 
 

2,263  
 

2,908  
สญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน 2,030 

 
3,488 

 
207  

 
235  

สญัญาซือ้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
7 

 
1 

 
1  

 
1  
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(3)  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาให้บริการระยะยาว 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาบริหารจัดการ (Management agreement) กับบริษัทแห่งหนึ่งเพ่ือ
ด าเนินกิจการโรงแรมของบริษัทย่อยโดยมีระยะเวลา 20 ปี นบัแตว่นัท่ีโรงแรมเปิดด าเนินการ ภายใต้ข้อก าหนดใน
สญัญา โดยบริษัทย่อยตกลงจะจ่ายคา่ธรรมเนียมในการบริหาร คา่โฆษณาและสง่เสริมการขายในอตัราตา่ง ๆ ซึง่
ขึน้อยู่กบัจ านวนรายได้จากการด าเนินกิจการโรงแรม และบริษัทย่อยตกลงท่ีจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ตามท่ีระบไุว้ในสญัญา 

(4)  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

 บริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสว่นของเงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ียงัไม่เรียกช าระ ดงันี ้

 

    

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษัท 

 

เงินลงทนุท่ียงัไม่เรียกช าระ 

    

31 มีนาคม 2560 

 

31 ธนัวาคม 2559 

บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั 

  

           153,000  

 

160,200  

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากดั 

 

             19,163  

 

25,200  

บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จ ากดั 

  

                   -    

 

49,980  

บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหลอ่ จ ากดั  

  

           383,846  

 

 -  

บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั 

  

           112,500  

 

112,500  

รวม  

   

           668,509  

 

347,880  

 
(5)  การค า้ประกนั 

1)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีการค า้ประกนัวงเงินกู้  และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทยอ่ยใน
วงเงิน 1,832 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีการค า้ประกนัวงเงินกู้  และวงเงิน
สินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน1,512 ล้านบาท)  

2)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยมีตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีอาวลัโดยธนาคารเพ่ือค า้ประกนัการ
จ่ายช าระคา่ซือ้ท่ีดินเป็นจ านวน 584 ล้านบาท  



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 22 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

5. ข้อมูลบริษัท 

5.1  ข้อมูลกำรประกอบธุรกจิโดยสรุป และแนวโน้มธุรกจิของบริษัท และบริษัทย่อย 

บริษัทประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนสง่มวลชนระบบราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนท าเลย่านนิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจดัหาผู้ เช่าห้องชดุ และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุ ทัง้นี ้
บริษัท ได้เน้นถึงการพัฒนาโครงการ ในด้านของการออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแต่งภายในท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ รวมถึงการเลือกใช้
วสัดท่ีุมีคณุภาพสงูคุ้ มค่าต่อราคาตามสโลแกนของบริษัท “คิดมากกว่า ให้มากกว่า ได้มากกว่า (Living More)”  
และการบริการหลงัการขาย  

บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทัง้รูปแบบอาคาร 
High Rise และอาคาร Low Rise โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัท มีราคาขายประมาณ 1-3 ล้านบาท ซึ่งกลุ่ม
ลกูค้าหลกัของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลกูค้าวยัเร่ิมท างาน (First Jobber) กลุ่มลกูค้าท่ีต้องการเปลี่ยนจากการเช่าท่ีพกั
อาศัยเป็นซือ้ท่ีพักอาศัยท่ีมีช่วงอายุ 21-35 ปี กลุ่มลูกค้าท้องถ่ิน  (Local Demand) ท่ีมีความต้องการขยาย
ครอบครัว กลุม่ลกูค้าท่ีมองหาท่ีพกัอาศยัให้กบัลกูหลานท่ีอยูใ่นวยัเรียน และกลุม่ลกูค้าตา่งชาติเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัท ได้แก่ โครงการ Sense of 
London สุขุมวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จ านวน 162 หน่วย ตัง้อยู่บนซอยสุขุมวิท 109 
มลูคา่โครงการประมาณ 198.7  ล้านบาท และบริษัท สามารถปิดการขายโครงการดงักลา่วได้แล้ว  

ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท สามารถปิดโครงการแล้ว จ านวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการ
ประมาณ 801.8  ล้านบาท มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายจ านวน 30 โครงการ (โดยแบ่งเป็น โครงการท่ีพฒันา
แล้วเสร็จจ านวน 14 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 8,120.0 ล้านบาท และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ
พฒันา จ านวน 16 โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 17,755.0  ล้านบาท)  

ทัง้นี ้ธุรกิจของบริษัท สามารถจ าแนกได้เป็น 2 สว่นหลกั ดงันี ้ 

1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 

2) ธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

5.1.1 กำรประกอบธุรกจิในแต่ละสำยผลิตภณัฑ์ 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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โครงสร้างของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

 



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 24 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

ทัง้นี ้รายละเอียดของบริษัทย่อยของบริษัท (เฉพาะท่ีจดทะเบียนจดัตัง้แล้วเสร็จ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มี
ดงันี ้

ล ำดับที่ วันที่จดจดัตัง้ ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ประเภทธุรกจิ 

1 21 กนัยายน 2554 ออริจิน้ วนั 400 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

2 24 มิถนุายน 2554 พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้
โซลชูัน่ 

53.50 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจให้บริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสังหาริมท รัพ ย์ 
ไ ด้ แ ก่  บ ริ ก า ร
จดัหาผู้ เช่าห้องชุด
และบริการรับจ้าง
บ ริหารโครงการ
นิติบุคคลอาคาร
ชดุ 

3 11 สิงหาคม 2559 ออริจิน้ คอนมิเนียม 500 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

4 11 สิงหาคม 2559 ออริจิน้ เวอร์ติเคิล้ 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

5 11 สิงหาคม 2559 ออริจิน้ เฮ้าส์ 120 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

6 19 สิงหาคม 2559 วนั ทองหลอ่ 540 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

7 8 กนัยายน 2559 ออริจิน้ สาทร 700.50 ล้านบาท 21.43% ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

8 15 พฤศจิกายน 
2559 

ออริจิน้ สเฟียร์ 1.0005 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

9 25 พฤศจิกายน 
2559 

ออริจิน้ ไพรม์ 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 
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ล ำดับที่ วันที่จดจดัตัง้ ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ประเภทธุรกจิ 

10 25 พฤศจิกายน 
2559 

ออริจิน้ เวอร์ติเคิล้ 2 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

5.1.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริกำร 

1. ธุรกจิพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

บริษัท ได้แบ่งการพัฒนาโครงการเป็นแบรนด์ต่างๆ ตามรูปแบบด้าน Concept Design ซึ่ง
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ ทัง้นีปั้จจบุนัโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ได้ปรับเป็น 
3 แบรนด์หลกั ตามลกัษณะรูปแบบของโครงการ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในแต่ละท าเล เพ่ือความชัดเจนใน
รูปแบบการพฒันาโครงการ และการรับรู้ถึงคณุคา่ของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภคมากขึน้ 

สินค้ำ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ Kensington (ระดับราคาย่อมเยา), Notting Hill (ระดับราคาปาน
กลาง) และ Knightsbridge (ระดบัราคาสงู) จากการศึกษาวิจยัถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศยั ผู้บริโภคใน
แต่ท าเล พบว่าแม้ผู้บริโภคแต่ละท าเลจะมีก าลงัซือ้ท่ีแตกต่างกนั แต่ในทกุๆ ท าเลก็มีระดบัก าลงัซือ้ต่างๆ  (ระดบั
ย่อมเยา, ปานกลาง และ สูง) ของแต่ละท าเล ซึ่งมีลักษณะความช่ืนชอบในลักษณะผลิตภัณฑ์และรูปแบบ
โครงการท่ีแตกตา่งกนัไป บริษัท จึงพฒันาโครงการ ใน 3 แบรนด์หลกันี ้เพื่อตอบสนองความต้องการก าลงัซือ้ของ
ผู้บริโภคในทกุกลุ่มในแต่ละท าเล โดยเพิ่มเติมรายละเอียดในการพฒันาโครงการในต่างๆ  ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคแตล่ะกลุม่และแตล่ะท าเลมากท่ีสดุ 

รายละเอียดของโครงการแตล่ะประเภทเป็นดงันี ้

(1) Knightsbridge  

แนวคิด: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคาร  High Rise ท่ีมีแนวคิด
ผสมผสานการออกแบบ และการตกแตง่ภายในแบบเรียบหรูสง่างามและมีมนต์เสน่ห์จาก
การรังสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยความพิถีพิถัน จึงท าให้ผู้อยู่อาศยัสามารถสมัผสักับ
การใช้ชีวิตที่เรียบหรูท่ามกลางกลิ่นอายความงดงามของสถาปัตยกรรมร่วมสมยั English 
– Elegant Style ตอบสนองกลุม่ลกูค้าระดบับนในแตล่ะท าเล 

(2) Notting Hill  

แนวคิด: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึง่มีความคิดไม่เหมือนใคร 
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ทัง้ทางด้านภาพลักษณ์ทางสังคม และการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือหนีจาก
ความซ า้ซากจ าเจ และกรอบทางสังคม ทัง้นี  ้โครงการประเภท English – 
Modern Style ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมท่ีสมัผสัได้ถึงความทนัสมยัซึง่เข้ากบั
ด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ท่ีพร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่เสมอด้วยแรงบนัดาลใจจาก
แนวความคิดนีไ้ด้กลายมาเป็นคอนโดมิเนียมสดุโมเดิร์น ผสมผสานเทคนิคทาง
สถาปัตยกรรม ท่ีสะท้อนถึงเสน่ ห์ของผู้ พักอาศัยแบบคนรุ่นใหม่  young 
entrepreneurs, ตอบสนองกลุม่ลกูค้าระดบักลางในแตล่ะท าเล 

(3) Kensington 

แนวคิด: กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีแนวคิดของคนชาญฉลาดในการเลือกสรรท่ีอยู่
อาศัย ท่ีสามารถตอบสนองการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเมือง และให้
คณุภาพชีวิตท่ีดีกว่า ทัง้นี ้โครงการประเภท English – Charming Style เป็นท่ี
พักอาศยัท่ีมีคุณภาพ พร้อมกับให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อนภายหลงัการเหน็ด
เหน่ือยจากการท างาน ตอบสนองกลุม่ลกูค้าทัว่ไปในแตล่ะท าเล 

หมายเหต:ุ นอกจาก 3 แบรนด์ท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัท ยงัมีผลิตภณัฑ์ในแบรนด์อ่ืน ช่วงเร่ิมแรกของ
การพัฒนาโครงการ อันได้แก่ โครงการ Sense of London สุขุมวิท 109, โครงการ The Knight I&II, 
โครงการ B-Loft สุขุมวิท 109, โครงการ B-Loft สุขุมวิท 115, โครงการ B-Republic สุขุมวิท 101/1, 
โครงการ Tropicana เอราวัณ , โครงการ Villa Lasalle สุขุมวิท 105, โครงการ The Cabana ส าโรง, 
โครงการ Pause A&B สุขุมวิท 107, โครงการ Pause สุขุมวิท 103, โครงการ Pause สุขุมวิท 115, 
โครงการ Pause ID สขุมุวิท 107 

แหลง่ท่ีมา: ข้อมลูบริษัท 

2. ธุรกจิให้บริกำรที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 

บริษัทยังให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทย่อย  คือ พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้
โซลชูัน่ ได้แก่ บริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด  นอกจากนี ้พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ มีบริษัท
ยอ่ย อีก 5 บริษัท คือ (1) พรีโม เรียลเตอร์ ซึง่ด าเนินธุรกิจให้บริการเป็นตวัแทนการขายและบริการจดัหาผู้ เช่าห้อง
ชดุ (2) อโูน เซอร์วิส ให้บริการแม่บ้าน ช่างซ่อมบ ารุง และ บริการซกัอบรีด เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ลกูค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการบริการหลงัการขายของบริษัท (3) พรีโม เมเนจเม้นท์ ท า
หน้าท่ีบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ (4) พรีโม แคมปัส เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้เพื่อรองรับธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง การบริการด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต (5) พรีโม รีเทล เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อพฒันาและลงทนุ ในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
พืน้ท่ีค้าปลีก และพืน้ท่ีร้านค้าในโครงการท่ีอยูอ่าศยั 
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5.1.3 พัฒนำกำรที่ส ำคัญของบริษัท  

พฒันาการท่ีส าคญัของบริษัท สรุปได้ดงันี ้

ปี 2552  บริษัทก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ  
นางอารดา จรูญเอก)  ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวน 10.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

ปี 2553  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 10.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 20.0 ล้านบาท เม่ือ
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2553 เพ่ือเป็นเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์  

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 20.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 30.0 ล้านบาท เม่ือ
วนัท่ี 21 ตลุาคม 2553 เพ่ือเป็นเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 ในปี 2553 บริษัทเปิดโครงการใหม่รวม 1 โครงการ คือ โครงการ Sense of London 
สขุมุวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการแรกของบริษัท โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สงู 8 ชัน้
จ านวน 162 หน่วย มลูคา่โครงการประมาณ 198.7 ล้านบาท  

ปี 2554  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 30.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 40.0 ล้านบาทเม่ือ
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 เพ่ือเป็นเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 40.0 ล้านบาทเป็น จ านวน 50.0 ล้านบาทเม่ือ
วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 เพ่ือเป็นเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด ("คอนโด เอเจนซ่ี") (ในปี 2559 มี
การเปลี่ยนแปลงช่ือเป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากดั (“ พรีโม ”)) ก่อตัง้
ขึน้โดยครอบครัว จรูญเอก เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 
1.0 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริการ
จัดหาผู้ เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่
โครงการท่ีบริษัทเป็นผู้พฒันา  

 บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวจรูญเอก เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 
ด้วยทุนจดทะเบียน จ านวน 1.0 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการ B-Loft สขุมุวิท 109 

 ในปี 2554 บริษัทเปิดโครงการใหม่รวม 1 โครงการ มลูคา่ 300.0 ล้านบาท  

ปี 2555  บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก จ านวน 50.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 200.0 ล้านบาท เม่ือ
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 เพ่ือเป็นเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
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 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ได้ซือ้หุ้ น ออริจิน้ วัน ทัง้หมด จาก
ครอบครัวจรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนั บริษัท ถือหุ้นใน ออริจิน้ วนั 
จ านวน 3,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียนของออริจิน้ วนั 

 บริษัท ออริจิน้ วัน จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 
10.0 ล้านบาทเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจากจ านวน 
10.0 ล้านบาท เป็นจ านวน 40.0 ล้านบาทเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นเงินทนุ
ส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 ในปี 2555 บริษัท เปิดโครงการใหม่รวม 2 โครงการ มลูคา่ 1,167.2 ล้านบาท 

ปี 2556  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 200 ล้านบาทเป็นจ านวน 300 ล้านบาท โดย
เรียกช าระค่าหุ้นแล้ว จ านวน 255.0 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 เพื่อเป็น
เงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ได้ซือ้หุ้น คอนโด เอเจนซี่  ทัง้หมดจาก
ครอบครัวจรูญเอก และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทถือหุ้นในคอนโด เอเจน
ซี่  จ านวน 99,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียนของคอนโด เอเจนซี่   

 ในปี 2556 บริษัทเปิดโครงการใหม่รวม 5 โครงการ มลูคา่ 2,880.9 ล้านบาท 

ปี 2557  จากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุม
ได้มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก จ านวน 300.0 ล้านบาทเป็น จ านวน 225.0 
ล้านบาท เพ่ือปรับโครงสร้างทนุในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีการ
ลดจ านวนหุ้นจากจ านวน 30 ล้านหุ้น เป็นจ านวน 22.5 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
10 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นแล้วทัง้จ านวน และบริษัท ได้จดทะเบียนลดทนุแล้วเสร็จ
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 

 จากการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ครัง้ท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2557 ท่ีประชมุได้มีมตอินมุตัิให้บริษัท ด าเนินการ ดงันี ้

– จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  ภายใต้ ช่ือ บริษัท ออริจิ น้  
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 
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– เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท 

– เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 76.6 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 225.0 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 301.6 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามญั จ านวน 603.2 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 150.0 ล้านหุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 
และจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3.2 ล้านหุ้ น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท (ESOP Warrant) 

 ในปี 2557 บริษัทเปิดโครงการใหม่รวม 7 โครงการ มลูคา่ 3,835.0 ล้านบาท 

ปี 2558 

 

 บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จ ากัด ก่อตัง้ขึน้โดยบริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ 
จ ากดั เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวน 1 ล้านบาท เพ่ือประกอบ
ธุรกิจด าเนินธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การเป็น
นายหน้าขายห้องชุด และบริการจัดหาผู้ เช่าห้องชุด โดยจะมุ่ งเน้นกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้คอนโด เอเจนซี่ ถือหุ้นใน ทิสา ลิฟวิ่ง คิดเป็น
ร้อยละ 51 ของจ านวนทนุจดทะเบียนของทิสา ลิฟวิ่ง และมีผู้ ถือหุ้นอ่ืน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น
ชาวญ่ีปุ่ นถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 45 และพนกังานบริษัท ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 4 ทัง้นี ้ผู้
ถือหุ้นกลุม่ดงักลา่วไม่ได้เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท แต่
อยา่งใด 

 วนัท่ี 18 กนัยายน 2558 แตง่ตัง้ TSD เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 วนัท่ี 5 ตลุาคม 2558 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรับรองหนงัสือบริคณสนธิ โดยแก้ไขทนุ
จดทะเบียนช าระแล้วจาก 225.0 ล้านบาท เป็น 300.0 ล้านบาท (จาก 450 ล้านหุ้น 
เป็น 600 ล้านหุ้น) 

 วันท่ี 7 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งรับหุ้ น
สามญับริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และได้
เข้าท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์อยา่งเป็นทางการ (First day Trade) 

 ในปี 2558 บริษัท เปิดโครงการใหม่รวม 8 โครงการ มลูคา่ 6,955.0 ล้านบาท 

ปี 2559  บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี บริษัท ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 99.99 ได้เปลี่ยนช่ือ เป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 13 
มกราคม 2559  
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 บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จ ากดั เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 1.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 2.0 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 โดย พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ ถือหุ้นใน พรีโม 
เรียลเตอร์ จ านวน 124,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 62.0 
ของจ านวนทนุจดทะเบียนของพรีโม เรียลเตอร์ และมีผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นถือหุ้นร้อยละ 
20.0 และพนักงานของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ18 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็น
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท แตอ่ยา่งใด 

 บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากัด ได้เข้าท าสญัญากับ Intercontinental Hotels Group (IHG) 
เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 เพ่ือร่วมวางแผนและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมท่ีมีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income โครงการแรก ในแปลงท่ีดินหน้า
มหาวิทยาลยัเกษตร (ศรีราชา) 

 บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 40.0 ล้านบาทเป็นจ านวน 
400.0 ล้านบาทเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 เพ่ือรองรับแผนการลงทุนและพัฒนา
โครงการในธุรกิจท่ีมีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น โรงแรม, เซอร์วิสอ
พาร์ทเม้นท์ เพ่ือสร้างฐานรายได้ท่ีสม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต โดยบริษัท ถือหุ้นออ
ริจิน้ วนั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ ออริจิน้ วนั 

 บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากัด เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 1 ล้านบาท
เป็นจ านวน 53.5 ล้านบาทเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 เพ่ือรองรับแผนการลงทนุและ
พัฒนาโครงการในธุรกิจท่ีมีการรับรู้รายได้แบบ Recurring Income เช่น ส านักงาน
เพื่อเช่า, พืน้ท่ีเช่าเพ่ือการพาณิชย์ เพื่อสร้างฐานรายได้ท่ีสม ่าเสมอเพิ่มขึน้ในอนาคต 
โดยบริษัท ถือหุ้ นพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลูชั่น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนของพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 

 บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จ ากัด ได้เปลี่ยนช่ือ เป็น บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 5 
กนัยายน 2559 

 ในปี 2559 บริษัท มีการจดจดัตัง้บริษัทย่อย เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขาย เพื่อเช่า และ ธุรกิจบริการ เพ่ือรองรับการขยายตวัของกลุม่บริษัทในอนาคต ได้แก่ 
บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ากดั (" ออริจิน้ คอนโด ")  บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 
จ ากัด (" เวอร์ติเคิล ") บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ากัด (" เวอร์ติเคิล 2 ") บริษัท 
ออริจิน้ สาทร จ ากัด (" ออริจิน้ สำทร ") บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากัด (" ไพรม์ “) 
บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั (" สเฟียร์ ") บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จ ากดั(" เฮ้ำส์ ") บริษัท 
พรีโม แคมปัส จ ากัด (" พรีโม แคมปัส ") บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จ ากัด (" พรีโม 
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แมเนจเม้นท์ ") บริษัท อโูน่ เซอร์วิส จ ากดั (" อูโน่ ") และ บริษัท พรีโม รีเทล จ ากดั (" 
พรีโม รีเทล ") 

 ในปี 2559 กลุม่บริษัท เปิดขายโครงการทัง้หมดจ านวน 9 โครงการ รวมมลูคา่ 11,340 
ล้านบาท โดย เม่ือวันท่ี  1 ตุลาคม 2559 ได้เปิดขายคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง
โครงการแรกของกลุ่มบริษัท ได้แก่ โครงการ KnightsBridge Prime Sathorn สูง 43 
ชัน้ จ านวน 726 หน่วย มลูคา่โครงการประมาณ 3,800.0 ล้านบาท ซึง่สามารถปิดการ
ขาย (Sold out) ตัง้แตว่นัท่ีเปิดโครงการวนัแรก 

 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครัง้แรก รวมมลูค่า 1,200 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 
ระยะเวลา 3 ปี โดยครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2562 

 บริษัทลงนามเซ็นต์หนังสือแสดงเจตนารมณ์ เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 เป็น
พันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ  ARIVA Hospitality ซึ่งเป็นบริษัทผู้ เช่ียวชาญด้านการ
บริหารจัดการโครงการท่ีอยู่อาศัย และด้านการขายและบริหารงานเช่า ท่ี มี
ประสบการณ์อนัยาวนาน  เพ่ือมาบริหารจดัการโครงการ KnightsBridge The Ocean 
Sriracha 

 ในปี 2559 บริษัทเปิดโครงการใหม่รวม 9 โครงการ มลูคา่ 11,340.0 ล้านบาท 

5.1.4 ภำวะอุตสำหกรรม และสภำพกำรแข่งขัน 

5.1.4.1 ภำพรวมเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.3 เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 4/2559 ท่ีขยายตวัร้อยละ 3.0 
โดยเป็นการขยายตวัท่ีน าโดยภาคเอกชน  

เศรษฐกิจไทย ปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.3 –3.8 (ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการการ
พฒันาการเศรษฐกิจ) ปรับตวัดีขึน้ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก การ
ฟืน้ตวัของการส่งออก การเร่งขยายตวัของการลงทนุภาครัฐ การปรับตวัดีขึน้ของภาคกรเกษตร การขยายตวัของ
ภาคการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมยงัขยายตวัต ่า อีกยงัมีปัจจยัเสี่ยงด้านจากความผนัผวนของ
กระแสเงินทนุโลกและอตัราแลกเปลี่ยน 
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

หน่วย : ร้อยละ 

 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตแิละส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

อัตราดอกเบีย้ท่ีอยู่อาศัยยังคงอยู่ในระดับต ่าเป็นปัจจัยบวกต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทัง้ในฝ่ัง
ผู้บริโภคและฝ่ังผู้ประกอบการ แม้วา่แนวโน้มอตัราดอกเบีย้เร่ิมจะปรับตวัสงูขึน้บ้าง แตค่าดวา่จะเป็นไปอยา่งคอ่ย
เป็นคอ่ยไป โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยงัคงด าเนินนโยบายการเงินในระดบัผ่อนปรนอย่างตอ่เน่ืองเพื่อให้ภาวะ
การเงินโดยรวมเอือ้ต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ แม้การฟืน้ตัว
ของเศรษฐกิจไทยเร่ิมชดัเจนขึน้ แตย่งัคงคอ่นข้างเปราะบาง ขณะท่ีแรงกดดนัเงินเฟอ้ด้านอปุสงค์ยงัอยูใ่นระดบัต ่า 
ส าหรับดอกเบีย้ท่ีอยูอ่าศยัลอยตวับคุคลทัว่ไปของ 6 ธนาคารใหญ่ ในปี 2560  
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ดอกเบีย้ที่อยู่อำศัยลอยตัวบุคคลทั่วไปของ 6 ธนำคำรใหญ่ 

หน่วย: ร้อยละ  

 
ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 

ข้อมลูจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตวัเลขสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสว่นบคุคล ณ เดือนมีนาคม 2560 
มลูค่าอยู่ท่ี 1.98 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 0.77 จากสิน้ปี 2559 ซึ่งชะลอตวัต่อเน่ืองหลงัสิน้มาตรการกระตุ้น
อสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ธนาคารพาณิชย์มีความระมดัระวงัการปล่อยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมากขึน้ อย่างไรก็ตามใน
ด้านก าลงัซือ้ของผู้บริโภคน่าจะมีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้ จากเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้  ขณะท่ีอตัราดอกเบีย้
ยงัอยูใ่นระดบัต ่าซึง่สง่ผลตอ่ความสามารถในการขอสนิเช่ือโดยตรง 
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สินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยส่วนบุคคล 

หน่วย: ล้านบาท 

 
ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 

สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยในต้นปี 2560  ยังไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก เน่ืองจากไม่ได้มีนโยบาย
กระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์อย่างเข่นปีท่ีผ่านมา โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่วางแผนท่ีจะเปิดตวัโครงการมากขึน้
ในช่วงคร่ึงปีหลงั อย่างไรก็ตามความคืบหน้าการก่อสร้างและการเร่ิมด าเนินการรถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อ
ขยายยังคงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญของการขยายตัวของความต้องการท่ีอยู่อาศัยในท าเลท่ีรถไฟฟ้าก าลังจะไปถึง  
นอกจากนีโ้ครงการท่ีอยู่อาศยัใจกลางเมืองรวมทัง้แนวรถไฟฟ้ายงัได้รับความสนใจจากผู้บริโภคสงูมากขึน้ ขณะท่ี
ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศเร่ิมฟื้นตวัชัดเจนขึน้ น่าจะส่งผลให้ความเช่ือมั่นผู้บริโภคฟื้นตวัดีขึน้ ในด้าน
ผู้ประกอบการนัน้ก็มีการปรับตวัตามสถานการณ์อปุสงค์และอปุทานโดยตลอด โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีสินค้า
คงเหลือสงูยงัคงชะลอการเปิดโครงการและพยายามระบายสินค้าคงเหลืออย่างตอ่เน่ือง ในสถานการณ์ท่ียอดขาย
ยงัไม่ฟืน้ตวัดีนกั สง่ผลให้ตลาดค่อนข้างจะอยู่ในภาวะสมดลุ อย่างไรก็ตามนอกจากแนวโน้มการเติบโตของท าเล
ตา่งๆแล้ว ปัจจยัด้านราคาท่ีดินท่ีปรับตวัสงูขึน้มากและภาวะอปุทานคงค้างในบางท าเลยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัใน
การตดัสินใจพฒันาโครงการในแตล่ะท าเล 
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ด้ำนอุปสงค์ ยอดคงค้างสินเช่ือส่วนบุคคลเพื่ออสงัหาริมทรัพย์ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตวัร้อย
ละ 0.6 จากสิน้ปี 2559 

ด้ำนอุปทำน  ยอดคงค้างสินเช่ือผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตวัร้อย
ละ 2.2 จากสิน้ปี 2559 

สินค้าท่ีเปิดขายมากท่ีสุดในช่วง เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2560 ก็คืออาคารชุด โดยมีจ านวน 
12,524 หน่วยหรือร้อยละ 52 ของหน่วยขายเปิดใหม่ทัง้หมด รองลงมาก็คือทาวน์เฮาส์  9,256 หน่วย หรือร้อยละ 
38 และบ้านเด่ียว 1,045 หน่วย หรือร้อยละ 4 

ด้ำนรำคำ ดชันีราคาท่ีดินและดชันีราคาท่ีอยู่อาศัยไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตร
มาสท่ี 1 ปี 2559 โดยบ้านเดี่ยวพร้อมท่ีดิน ทาวน์เฮ้าส์พร้อมท่ีดิน และอาคารชดุ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 0.6 
และ ร้อยละ 5.8 ตามล าดบั (ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย) 

 (3) ภาวะตลาดคอนโดมิเนียม 

ตวัเลขจ านวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑล 
ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2560 มีจ านวนท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิ่มในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑลจ านวนทัง้สิน้ 18,626 หน่วย เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 
ลดลงร้อยละ 54.8 ซึ่งประกอบด้วย (1) บ้านจดัสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบการ) จ านวน 8,251 หน่วย เพิ่มขึน้
ร้อยละ 1.1 (2) บ้านสร้างเองจ านวน 5,080 หน่วย ลดลงร้อยละ 8.4 และ (3) อาคารชุดจ านวน 5,295 หน่วย 
ลดลงร้อยละ 80.7 ทัง้นีก้ารสร้างเสร็จลดลงมาก โดยเฉพาะอาคารชดุเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปี 2559 ซึ่งมี
การเร่งสร้างเสร็จเพ่ือให้ทนักบัมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์  

จ านวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึน้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (แบง่ตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั) 

หน่วย: หน่วย 

ประเภทที่อยู่อำศัย 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

บ้านจดัสรร 24,476 26,994 23,174 37,577 33,935 33,827 31,773 

อาคารชดุ 59,919 34,734 78,391 71,440 75,058 67,628 69,696 

บ้านสร้างเอง 22,498 20,128 23,437 23,285 24,446 22,375 21,914 

รวม 106,893 81,856 125,002 132,302 133,439  123,830  123,383 
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ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 

ส าหรับเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2560 โครงการอาคารชดุที่เปิดโครงการใหม่ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลมีจ านวนทัง้สิน้ 12,524 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.12 จากช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 ซึ่งมีจ านวน
อาคารชุดเปิดตวัใหม่ 11,692 หน่วย ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการชะลอการเปิดโครงการ 
เพ่ือเน้นการขายสินค้าสร้างเสร็จในช่วงท่ีมีมาตรการกระตุ้ นอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ยังไม่เร่งเปิดตัวมากขึน้นัก
เน่ืองจากสถานการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคและก าลงัซือ้ท่ียงัไม่ฟืน้ตวัเท่าที่ควร โดยสว่นใหญ่ผู้ประกอบการมีแผน
จะเปิดตวัโครงการใหม่มากขึน้ในคร่ึงปีหลงั 

จ านวนหน่วย และมลูคา่ของคอนโดมิเนียมท่ีเปิดตวัใหม่ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ประเภทที่อยู่
อำศัย 

จ ำนวน
หน่วยเปิด
ขำยใหม่ 
ปี 2558 
(หน่วย) 

จ ำนวนหน่วย
เปิดขำยใหม่ 
ปี 2559 
(หน่วย) 

อัตรำกำร
เตบิโต
(ร้อยละ) 

มูลค่ำหน่วย
เปิดขำยใหม่ 
ปี 2558  

(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำหน่วย
เปิดขำยใหม่ 
ปี 2559  

(ล้ำนบำท) 

อัตรำกำร
เตบิโต 
(ร้อยละ) 

คอนโดมิเนียม 62,833 58,350 -7.13% 238,567 192,659 -19.24% 

บ้านเด่ียว 12,564 12,146 -3.33% 96,589 82,024 -15.08% 

ทาวน์เฮ้าส์ 25,000 29,932 19.73% 69,348 69,320 -0.04% 

บ้านแฝด 5,073 7,287 43.64% 19,248 26,185 36.04% 

อาคารพาณิชย์ 2,518 2,860 13.58% 11,304 11,922 5.47% 

รวม 107,988 110,575 2.40% 435,056 382,110 -12.17% 

ท่ีมา:  (1) Agency for Real Estate Affair (AREA) 

ตวัเลขจ านวนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล จาก
ข้อมลูของกรมท่ีดิน เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2560 มีจ านวน 28,910 หน่วย ลดลงจากงวด เดือนมกราคม 
ถึง เดือนมีนาคม 2559 ท่ีจ านวน  40,996 หน่วย หรือคิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 39.86 ทัง้นี ้พิจารณาตาม
ประเภทท่ีอยู่อาศัยจะพบว่า จ านวนโอนกรรมสิทธ์ิคอนโดมิเนียมลดลงร้อยละ 46.37 บ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 
26.31 และทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อยละ 30.39 ในขณะท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านแฝดลดลงร้อยละ 29.78 และอาคาร
พาณิชย์ลดลงร้อยละ 60.51 ซึง่การลดลงของยอดโอนกรรมสิทธ์ิคอ่นข้างสงู เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ี
ผ่านมาซึง่มีการเร่งโอนกรรมสทิธ์ิเพ่ือรับประโยชน์มาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ 
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จ านวนการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัใน กทม และปริมณฑล (แบง่ตามประเภทท่ีอยูอ่าศยั) 

หน่วย: หน่วย 

ประเภทที่อยู่
อำศัย 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
อัตรำกำร
เตบิโต 
(ร้อยละ) 

คอนโดมิเนียม 73,441 60,291 66,767 74,942  66,688 71,833 90,077  25.40% 

บ้านเด่ียว 32,357 27,037 27,577 31,842  30,974 33,551 20,392  39.22% 

ทาวน์เฮ้าส์ 56,226 47,308 46,784 55,563  54,278 68,612 51,111  25.51% 

บ้านแฝด 5,486 4,201 4,392 5,456  6,299 7,490 4,491  40.04% 

อาคารพาณิชย์ 16,250 12,525 13,589 14,189  11,896 15,156 8,944  40.99% 

รวม 183,760 151,362 159,109 181,992 170,135 196,642 175,315  10.85% 

ท่ีมา: กรมท่ีดิน 

(4) กำรแข่งขันในธุรกจิพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม  

การแข่งขนัในตลาดท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมนัน้มีคู่แข่งหลายราย ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ครองสดัส่วนการตลาดสงูกว่าร้อยละ 60 ด้วยความได้เปรียบในด้านการลงทนุ และศกัยภาพใน
การด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากโดยทัว่ไปแล้วการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมต้องใช้เงินลงทนุสงูและ
ใช้ระยะเวลาในการพฒันาค่อนข้างนานอีกทัง้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคหรือ
กลุม่เป้าหมายท่ีชดัเจนรวมถึงการสร้างความแตกต่างของโครงการที่ชดัเจนเพื่อท าให้โครงการประสบความส าเร็จ
ในการขาย บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นคู่แข่งขนัหลกัของบริษัท จึงได้แก่ ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด
หลกัทรัพย์ซึ่งพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมท่ีมีท าเลท่ีตัง้ตามแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรางท่ี
เปิดให้บริการแล้วและท่ีอยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง  

ภาวะสถานการณ์ทัง้ทางด้านต้นทนุการพฒันาท่ีปรับตวัสงูขึน้และการให้สินเช่ือส าหรับผู้ประกอบการท่ี
เข้มงวดมากขึน้ รวมทัง้สถานการณ์การขายโดยรวมท่ียังไม่ฟื้นตัวมากนัก ส่งผลให้ผู้ ประกอบการต้องใช้
ความสามารถและความมีประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านการเงิน การพฒันาโครงการ และการตลาด รวมทัง้การศึกษา
ความต้องการผู้บริโภคอยา่งจริงจงั จงึจะสามารถชิงสว่นแบง่การตลาดได้มากขึน้ 



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 38 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

หากพิจารณาสภาพการแข่งขันของบริษัท นัน้ บริษัทเช่ือว่าท าเลท่ีตัง้ของโครงการต่างๆ ของบริษัท นัน้ เป็น
โครงการท่ีตัง้อยูบ่นท าเลท่ีมีศกัยภาพและเป็นท าเลใหม่ๆ ท่ีมีแนวโน้มการเตบิโตท่ีสงู เช่น พืน้ท่ีสว่นตอ่ขยายสถานี
รถไฟฟา้ หรือพืน้ท่ีใหม่ (Virgin Area) ท่ียงัมีโครงการท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมอยูน้่อย หรือ พืน้ท่ีแถบนิคม
อุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี ้ทุกโครงการของบริษัท จะเน้นการออกแบบโครงการท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
(Unique Design) และสามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีใช้สอยได้สงูสดุ ซึง่สร้างความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า และท าให้
ตดัสินใจซือ้โครงการของบริษัท อย่างต่อเน่ือง หรือเป็นการแนะน าแบบบอกต่อ (word of mouth) อีกทัง้บริษัท 
ยงัให้ความส าคญักบัการให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย ซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการเลือกซือ้
โครงการเสมือนเป็นท่ีปรึกษา รวมทัง้การให้บริการทัง้ก่อนและหลังการเข้าอยู่อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสร้างความ
ประทบัใจและความเช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภคที่ก าลงัจะตดัสินใจเลือกซือ้ เช่น การอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าใน
การขอสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั การรับบริหารโครงการนิติบคุคลอาคารชดุให้แก่โครงการท่ีบริษัท เป็นผู้พฒันา เป็นต้น 

5.2  ตำรำงสรุปงบกำรเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ และปีปัจจุบันจนถึงไตรมำสล่ำสุด พร้อมค ำอธิบำย
และกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำและปีปัจจุบันจนถึงไตรมำส
ล่ำสุด ตลอดจนปัจจัยควำมเสี่ยงซึ่งอำจมีผลกระทบต่อก ำไรของบริษัทจดทะเบียน 

5.2.1 ตำรำงสรุปงบกำรเงนิของบริษัท และบริษัทย่อย 

 งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

31 มนีาคม 60 31 ธนัวาคมธนัวาคม 59 31 ธนัวาคมธนัวาคม 
58 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

สินทรพัย ์

      สินทรพัยห์มนุเวียน       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  375,423.6    4.44   520,689.8    7.70   295,818.8    8.84  

เงนิลงทุนชัว่คราว  170.9    0.00   100,170.9    1.48   168.6    0.01  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  12,319.3    0.15   11,198.4    0.17   5,945.8    0.18  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย  
6,578,056.4   

 77.87   4,517,323.9    66.84   
2,442,136.5   

 72.95  

เงนิมดัจ าคา่ทีด่นิ  562,531.9    6.66   898,268.8    13.29   314,084.8    9.38  

เงนิจา่ยล่วงหน้า - คา่งานก่อสรา้ง  107,712.0    1.28   158,178.9    2.34   51,266.4    1.53  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  82,414.1    0.98   62,798.0    0.93   18,603.3    0.56  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 7,718,628.2    91.37  6,268,628.7    92.75  3,128,024.3    93.44  
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 มนีาคม 60 31 ธนัวาคมธนัวาคม 59 31 ธนัวาคมธนัวาคม 58 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   -      

ทีด่นิรอการพฒันา  120,349.9    1.42   8,066.9    0.12   95,216.0    2.84  

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  47,453.2    0.56   5,748.3    0.09   2,141.0    0.06  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  348,599.1    4.13   359,025.5    5.31   66,632.2    1.99  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  2,920.3    0.03   2,613.2    0.04   858.6    0.03  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  62,587.0    0.74   58,893.1    0.87   44,917.9    1.34  

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น  147,399.4    1.74   55,429.9    0.82   9,704.5    0.29  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  729,309.0    8.63   489,776.9    7.25   219,470.3    6.56  

รวมสินทรพัย ์ 8,447,937.2   100.00   6,758,405.6   100.00  3,347,494.6    100.00  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  565,263.7    6.69   198,389.3    2.94   -     -  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  
1,193,020.3   

 14.12   528,979.0    7.83   254,072.8    7.59  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสว่นทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 813,215.4    9.63   552,996.5    8.18   408,120.4    12.19  

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิที ่ถงึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

 1,787.0    0.02   1,869.4    0.03   1,987.9    0.06  

เงนิมดัจ ารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้  852,998.0    10.10   767,484.9    11.36   602,966.4    18.01  

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย  140,031.6    1.66   98,445.9    1.46   42,599.0    1.27  

เจา้หนี้คา่หุน้   -    -    -  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  18,280.6    0.22   39,337.5    0.58   7,147.8    0.21  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,584,596.6    42.43   2,187,502.5    32.37  1,316,894.4    39.34  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธจิาก
สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 743,073.5    8.80   626,009.5    9.26   277,001.3    8.27  

หุน้กูร้ะยะยาว 1,195,562.2    14.15   1,195,140.5    17.68    

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ - สุทธจิากสว่นที่
ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 1,888.2    0.02   2,320.1    0.03   4,189.8    0.13  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  3,573.0    0.04   2,940.4    0.04   981.5    0.03  

หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น  1,000.0    0.01   1,000.0    0.01    

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,945,096.9    23.02   1,827,410.5    27.04   282,172.6    8.43  

รวมหน้ีสิน 5,529,693.5    65.46   4,014,913.0    59.41  1,599,067.0    47.77  
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

31 มนีาคม 60 31 ธนัวาคมธนัวาคม 59 31 ธนัวาคมธนัวาคม 
58 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบยีน  552,887.4    6.54   552,887.4    8.18   301,575.0    9.01  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้  550,978.9    6.52   550,634.5    8.15   300,000.0    8.96  

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 1,256,976.0    14.88   1,254,097.2    18.56  1,248,411.0    37.29  

สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้บุรมิสทิธขิองบรษิทัยอ่ย  ( 9,769.3 )  (0.12)  ( 9,769.3 )  (0.14)   

ส ารองสว่นทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  3,698.0    0.04   4,580.8    0.07   2,263.2    0.07  

ก าไรสะสม-ส ารองตามกฎหมาย  55,288.7    0.65   55,288.7    0.82   26,031.0    0.78  

ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร  509,749.2    6.03   337,803.6    5.00   170,585.2    5.10  

องคป์ระกอบอื่นสว่นของผูถ้อืหุน้  856.7    0.01   856.7    0.01   856.7    0.03  

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 2,367,778.4    28.03   2,193,492.2    32.46  1,748,147.2    52.22  

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของ
บรษิทัยอ่ย 

 550,465.3    6.52   550,000.4    16.43   280.4    0.01  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,918,243.7    34.54   2,743,492.6    40.59  1,748,427.6    52.23  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 8,447,937.2   100.00   6,758,405.6    100.00  3,347,494.6    100.00  
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 ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ ส ำหรับงวดปี 2558 ปี 2559 และไตรมำส 1 ปี 2559 เปรียบเทยีบไตร
มำส 1 ปี 2560 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
31 มนีาคม 60 31 มนีาคม 59 31 ธนัวาคมธนัวาคม 59 31 ธนัวาคมธนัวาคม 58 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

ก ำไรขำดทนุ:         

รำยได้         

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์  862,720.0    98.27    520,375.2    97.89   3,153,068.5    98.56   2,010,099.6    97.81   

รายไดอ้ื่น  15,217.5    1.73    11,235.8    2.11    45,976.3    1.44    44,983.6    2.19   

รวมรำยได้  877,937.4   100.00    531,611.0   100.00   3,199,044.7   100.00   2,055,083.2   100.00   

ค่ำใช้จ่ำย         

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์  459,434.8    52.33    284,590.1    53.53   1,724,158.0    53.90   1,148,764.3    55.90   

คา่ใชจ้า่ยในการขาย  148,298.8    16.89    108,571.3    20.42    507,945.1    15.88    293,517.4    14.28   

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  51,642.3    5.88    26,985.6    5.08    158,471.8    4.95    110,774.9    5.39   

รวมค่ำใช้จ่ำย  659,375.9    75.11    420,147.0    79.03   2,390,574.9    74.73   1,553,056.6    75.57   

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 218,561.5    24.89    111,464.0    20.97    808,469.8    25.27    502,026.6    24.43   

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ  ( 61.1 ) ( 0.01 ) ( 536.7 ) ( 0.10 ) ( 6,786.8 ) ( 0.21 ) ( 17,233.2 ) ( 0.84 ) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  218,500.4    24.89    110,927.3    20.87    801,683.0    25.06    484,793.4    23.59   

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้  ( 46,590.2 )  ( 5.31 )  ( 22,746.0 )  ( 4.28 )  ( 162,088.5 )  ( 5.07 )  ( 98,313.3 )  ( 4.78 ) 

ก าไรส าหรบัปี  171,910.3    19.58    88,181.3    16.59    639,594.4    19.99    386,480.1    18.81   

ก าไรส าหรบัปีสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อื
หุน้ของบรษิทั 

 171,926.5    19.58    88,312.4    16.61    637,563.4    19.93    386,322.1    18.80   

 

5.2.2 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลด ำเนินงำน (MD&A) 

5.2.2.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

ส าหรับปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 2,055.1 ล้านบาท และ 3,199.0 ล้านบาท 
ตามล าดบั และมีก าไรสทุธิ 386.3 ล้านบาท และ 637.6 ล้านบาท  ตามล าดบั ทัง้นี ้บริษัทมีรายได้รวมเติบโตขึน้
อย่างตอ่เน่ืองจากการเติบโตขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นสว่นใหญ่ กลา่วคือ รายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์มาจากการเพิ่มขึน้ของโครงการท่ีแล้วเสร็จและได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้แก่ผู้ ซือ้ โดยมี
โครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้จากปี 2558 เน่ืองจากบริษัท มีโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2559 เพิ่มขึน้
จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana,  โครงการ Notting Hill Tiwanon - Khae Rai, โครงการ Pause 
Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge Sky River Ocean, โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset และ
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โครงการ The Cabana ตามล าดับ ดังนัน้ จากการเติบโตของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการ
บริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัท มีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ในระดบัสงู อตัราก าไร
สทุธิอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 42.85 และร้อยละ 45.32  และอตัราก าไรสทุธิ 
คิดเป็นร้อยละ 18.80 และร้อยละ 19.93 ส าหรับปี 2558 และปี 2559 ตามล าดบั 

ส าหรับไตรมาส 1 ของปี 2560 2559บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 877.9 ล้านบาท 5316เพิ่มขึน้จ านวน 
346.3 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 65.15 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 ซึ่งบริษัทมีรายได้รวม
จ านวน 531.6 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากบั 862.7 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.27 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2559 จ านวน 342.3 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 65.79 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมต่อเน่ือง
จากปี 2559 จ านวน 4 โครงการ และมีโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในเดือนมีนาคม ปี 2560 จ านวน 1 
โครงการ จึงท าให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัมีรายได้อ่ืน ส าหรับไตรมาส 1 ปี 
2560 เท่ากบั 15.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.73 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2559 จ านวน 
4.0 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.44 เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากการรับบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ  รายได้
จากบริการรับท าความสะอาด ซึง่สอดคล้องกบัโครงการท่ีโอนกรรมสทิธ์ิเพิ่มขึน้ จ านวน 4 โครงการ  และเงินมดัจ า
รับจากการยกเลิกสญัญาการจองเพิ่มขึน้  

ณ สิน้ ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 3,347.5 ล้านบาท และ 6,758.4 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย, เงินมัดจ าค่าท่ีดิน 
และท่ีดินรอการพฒันา ทัง้นี ้ณ สิน้ ปี 2558 และปี 2559 บริษัท มีหนีส้ินรวม 1,599.1 ล้านบาท และ 4,014.9 ล้าน
บาท ตามล าดบั ในขณะท่ีบริษัท มีสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 1,748.4 ล้านบาท และ 2,743.5 ล้านบาท ตามล าดบั 
ซึ่งอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็น 0.91 เท่า และ 1.46 เท่า 
ตามล าดบั และอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น คิดเป็น 0.40 เท่า และ 0.94 เท่า ตามล าดบั 
ทัง้นี ้อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และอัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 
เพิ่มขึน้จากปี 2558 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาว ตัว๋แลกเงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,447.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2559 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559) จ านวน 1,689.5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.00 เน่ืองจากบริษัทและ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์เก่ียวกับต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ท่ีดินรอการพัฒนา เพ่ือรองรับโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในส่วนของหนีส้ินรวมจ านวน 5,529.7 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 1,514.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.73 โดยหลกัเป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินกู้ ยืมระยะสัน้
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และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน การออกตัว๋แลกเงิน ส าหรับการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต เงิน
มดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า โดยปัจจบุนัมีโครงการที่เปิดจองแล้วทัง้หมดจ านวน 29 โครงการ  สว่นของ
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 2,918.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากสิน้ปี 2559 จ านวน 174.7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.44 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสะสมท่ี
เพิ่มขึน้ตามผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย  ซึง่อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ไตร
มาส 1 ปี 2560 คิดเป็น 1.89 เท่า และอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น คิดเป็น 1.14เท่า ทัง้นี ้
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และ อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2559 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ่ื้น เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจาก
ลกูค้าเพิ่มขึน้ โดยปัจจุบนัมีโครงการท่ีเปิดจองแล้วทัง้หมดจ านวน 29 โครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงรักษา
ระดบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และ อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงินก าหนด  

5.2.2.2 กำรวิ เครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนส ำห รับ ปี  2558 2559 และไตรมำส 1 ปี  2559 
เปรียบเทยีบกับไตรมำส 1 ปี 2560 

รำยได้ 

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 

บริษัทมีนโยบายในการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้ผู้ ซือ้
หลงัจากได้รับช าระเงินจากผู้ซือ้ครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส 
1 ปี 2559 และไตรมาส 1 ปี 2560 มีจ านวน 2,010.1 ล้านบาท  3,153.1 ล้านบาท 520.4 ล้านบาท และ  862.7 
ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 97.81 ร้อยละ 98.56 ร้อยละ 97.89 และร้อยละ 98.27 ของรายได้รวม
ของบริษัท ตามล าดบั  

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จ านวน 1,143.0 ล้านบาท คดิเป็นเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 56.86 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยบริษัทมีโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 6 
โค รงก าร  ไ ด้ แ ก่  โค รงก า ร  Tropicana,  โค รงก าร  Notting Hill Tiwanon - Khae Rai, โค รงก า ร  Pause 
Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge Sky River Ocean, โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset และ
โครงการ The Cabana ตามล าดบั 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบั ไตรมาส 
1 ปี 2559 จ านวน 342.3 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 65.79 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้รายได้
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จากโครงการคอนโดมิเนียมต่อเน่ืองจากปี 2559 จ านวน 4 โครงการ และมีโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิใน
เดือนมีนาคม ปี 2560 จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Pause 115 โครงการ KnightsBridge Sky River 
Ocean, โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset  ,โครงการ The Cabana และ โครงการ KnightsBridge 
Sky City ตามล าดบั โดยสามารถแสดงการรับรู้รายได้แตล่ะโครงการเทียบกบัมลูคา่โครงการได้ดงันี ้

โครงกำร 
มูลค่ำ

โครงกำร
(ล้ำนบำท) 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ ยอดโอนกรรมสิทธ์ิสะสม 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 

2558 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 

2559 

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 

2559 

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 

2560 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 

2559 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

โครงการ Kensington สขุมุวทิ 107  300.0  12.9 10.0 - 10.6 279.6 290.2 96.73% 

โครงการ Nottinghill สขุมุวทิ 107  347.2  29.2 18.2 - - 347.2 347.2 100.00% 

โครงการ The Knights  สขุมุวทิ 
107  255.9  38.4 18.2 10.8 - 255.9 255.9 100.00% 

โครงการ Knightsbridge สขุมุวทิ 
107  820.0  639.8 56.0 40.6 - 813.5 813.5 99.21% 

โครงการ B-Loft115 สขุมุวทิ 115  295.0  190.9 90.9 30.3 2.9 281.8 284.7 96.51% 

โครงการ B.Republic  สขุมุวทิ 
101/1  660.0  440.2 110.3 31.4 14.8 550.5 565.4 85.66% 

โครงการ Villa lasalle สขุมุวทิ 105  730.0  387.9 319.4 194.0 3.9 707.2 711.1 97.41% 

โครงการ Pause A,B สขุมุวทิ 107  380.0  129.4 164.3 44.4 4.6 293.7 298.3 78.50% 

โครงการ B Loft สขุมุวทิ 109  240.0  141.4 8.7 3.3 - 231.6 231.6 96.50% 

โครงการ Tropicana  665.0  - 469.1 128.9 26.2 469.1 495.3 74.48% 

โครงการ Notting Hill Tiwanon  390.0  - 170.4 36.6 19.8 170.4 190.2 48.77% 

โครงการ Knight Bridge The 
River  1,430.0  - 894.2 - 140.3 894.2 1,034.6 72.35% 

โครงการ Notting Hill  Kaset  570.0  - 269.9 - 91.2 269.9 361.0 63.34% 

โครงการ The Cabana  1,100.0  - 277.4 - 156.1 277.4 433.5 39.41% 

โครงการ Pause 115  540.0  - 275.9 - 33.1 275.9 309.0 57.23% 

โครงการ Knight Bridge Sky City  
Sapanmai  1,340.0  - - - 359.4 - 359.4 26.82% 

รวมทัง้ส้ิน 

 

2,010.1 3,153.1 520.4 862.7 6,118.2 6,980.9 
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รำยได้อื่น 

รายได้อ่ืนของบริษัท หลกัๆ ประกอบด้วยรายได้จากการรับบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ รายได้บริการรับท า
ความสะอาด และรายได้จากการยกเลกิสญัญาซือ้ขาย  

รายได้อ่ืนของบริษัท ส าหรับปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 45.0 ล้านบาท และ 46.0 ล้านบาท ตามล าดบั 
หรือคดิเป็นร้อยละ 2.19 และร้อยละ 1.44 ของรายได้รวมของบริษัท ตามล าดบั 

ในปี 2559 รายได้อ่ืนเพิ่มขึน้จ านวน 1.0ล้านบาท คดิเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.21 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 
เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากการรับบริหารนิติบุคคลอาคารชดุ รายได้บริการรับท าความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับ
โครงการท่ีโอนกรรมสทิธ์ิเพิ่มขึน้ และเงินมดัจ ารับจากการยกเลกิสญัญาการจองเพิ่มขึน้  

รายได้อ่ืนของบริษัท ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 15.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.73 ของ
รายได้รวม เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 4.0 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.44 
เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากการรับบริหารนิติบคุคลอาคารชดุ รายได้จากบริการรับท าความสะอาด ซึ่งสอดคล้อง
กบัโครงการท่ีโอนกรรมสทิธ์ิเพิ่มขึน้ จ านวน 4 โครงการ และเงินมดัจ ารับจากการยกเลิกสญัญาการจองเพิ่มขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์หลกัของบริษัท ประกอบด้วย ต้นทนุท่ีดิน และคา่ก่อสร้างอาคาร โดยระหว่าง
การก่อสร้างโครงการและยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้ บริษัทจะบนัทึกต้นทนุดงักล่าวเป็นต้นทนุโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะมีการโอนต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือขายมาเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือมีการบันทึกรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ส าหรับปี 2558 และปี 2559  เท่ากับ 1,148.8 ล้านบาท และ 
1,724.2 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 57.15 และร้อยละ 54.68 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท ตามล าดบั 

ในปี 2559 บริษัทมีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 1,724.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 575.4 ล้านบาท จากปี 
2558 เน่ืองจากบริษัทมีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิ และรับรู้รายได้เพิ่มอีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana,  
โครงการ Notting Hill Tiwanon - Khae Rai, โครงการ Pause Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge Sky 
River Ocean, โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset และโครงการ The Cabana ตามล าดบั 



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 46 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

ส าหรับไตรมาส 1 ของปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 459.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 52.33 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 174.8 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 61.44 ซึง่ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ตามรายละเอียดท่ีได้แสดงไว้
ในตารางข้างต้น 

ก ำไรขัน้ต้นและอัตรำก ำไรขัน้ต้น 

ในปี 2559 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจ านวน 1,428.9 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 45.32 ของรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 567.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.89  เน่ืองจากในปี
ดังกล่าว บริษัทมีโครงการท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายได้เพิ่มอีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana,  
โครงการ Notting Hill Tiwanon - Khae Rai, โครงการ Pause Sukhumvit115, โครงการ KnightsBridge Sky 
River Ocean, โครงการ Notting Hill Phaholyothin - Kaset และโครงการ The Cabana ตามล าดบั โดยบริษัทมี
อัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 45.32  ซึ่งปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2558 เน่ืองจาก บริษัทสามารถบริหารต้นทุนโครงการ
ใหม่ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ต้นจ านวน  403.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 46.75 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ของปี 2559 
จ านวน 167.5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 71.04 ซึ่งผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ตามท่ีกลา่วมาแล้วในข้างต้น 

รำยกำร 
ณ 31 มีนำคม 2560 ณ 31 มีนำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2558 

พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 862,720.0   100.00 520,375.2   100.0 3,153,068.5 100.00 2,010,099.6 100.00 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 459,434.8   53.25 284,590.1   54.69 1,724,158.0 54.68 1,148,764.3 57.15 

ก ำไรขัน้ต้น 403,285.1 46.75 235,785.1 45.31 1,428,910.45 45.32 861,335.3 42.85 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานฝ่ายขายและ
การตลาดค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย เป็นหลกั 
โดยคา่ใช้จ่ายในการขายส าหรับปี 2558  ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2559 และไตรมาส 1 ปี 2560 สรุปได้ดงันี ้
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รำยกำร 
31 มีนำคม 2560 31 มีนำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2558 

พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ พนับำท  ร้อยละ พนับำท  ร้อยละ 

เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั
พนกังานฝ่ายขายและการตลาด 

53,303.8 35.94 50,927.6 46.91 202,784.3 39.92 32,934.2 11.22 

ค่าภาษีธรุกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียม
ในการโอน 

37,041.0 24.98 17,419.0 16.04 133,275.5 26.24 78,925.7 26.89 

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริม
การขาย 

33,805.1 22.80 22,653.9 20.87 92,252.6 18.16 118,902.8 40.51 

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินสว่นงานขาย 8,248.0 5.56 6,774.2 6.24 30,573.1 6.02 21,771.4 7.42 

ค่าใช้จ่ายในการขายอ่ืน * 15,900.8 10.72 10,796.7 9.94 49,059.6 9.66 40,983.3 13.96 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 148,298.8 100.00 108,571.3 100.00 507,945.1 100.00 293,517.4 100.00 

สัดส่วนร้อยละค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ต่อรำยได้จำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ 

17.19 20.86 16.11 14.60 

หมายเหต ุ *ค่าใช้จ่ายในการขายอ่ืน ประกอบด้วย ค่าเช่าท่ีดินและอาคารส านักงานขาย ค่ารักษาความ
ปลอดภยัส านกังานขาย คา่สาธารณปูโภคส านกังานขาย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นหลกั 

ในปี 2559 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 507.9  ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวน 214.4 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 73.05 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย สอดคล้องกบัยอดพรีเซลท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2558 จ านวน 9 โครงการ คา่
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน ซึ่งเป็นโครงการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ในอนาคต รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตวัเปิดโครงการใหม่ เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน จากการสรรหาพนกังานเพื่อรองรับ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้เป็นหลกั 

ส าหรับไตรมาส 1 ของปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 148.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือ
เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 39.7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.59 เน่ืองจากบริษัทและ
บริษัทย่อยมีเงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน จากการสรรหาพนกังานเพ่ือรองรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้จ านวนหลายโครงการ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และ
ส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับยอดพรีเซลท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 4 โครงการ ซึ่งเป็น
โครงการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ในอนาคต ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิและภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่ง
สอดคล้องกบัรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานฝ่ายบริหารเป็นหลกัโดย
คา่ใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2558 ปี 2559  ไตรมาส 1 ปี 2559 และไตรมาส 1 ปี 2560 สรุปดงันี ้

รำยกำร 
31 มีนำคม 2560 31 มีนำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2558 

พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ พนับำท  ร้อยละ พนับำท  ร้อยละ 

เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน
ฝ่ายบริหาร * 

31,517.7 61.03 18,039.4 66.85 103,100.6 65.06 78,534.9 70.90 

ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ ** 2,912.7 5.64 2,396.8 8.88 10,251.6 6.47 9,325.5 8.42 

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินสว่นงานบริหาร 3,235.5 6.27 2,208.7 8.18 17,025.8 10.74 6,259.2 5.65 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน *** 13,976.4 27.06 4,340.7 16.09 28,093.9 17.73 16,655.3 15.04 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 51,642.3 100.00 26,985.6 100.00 158,471.8 100.00 110,774.9 100.00 

สัดส่วนร้อยละค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ต่อรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 

5.99 5.19 5.03 5.51 

หมายเหต ุ * เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสั เป็นหลกั 
 ** ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ หลักประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจดจ านอง และ 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพตา่งๆ   
 *** ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ประกอบด้วย ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าดูแล

ระบบ และคา่ตรวจสอบบญัชี เป็นหลกั 

ส าหรับปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 158.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 47.7 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.06 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558  เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน สวสัดิการพนกังาน 
ค่าเสื่อมราคา  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบริหารอ่ืนๆ เป็นหลกั ซึ่ งสอดคล้องกับการขยายตวัของบริษัท ตาม
รายละเอียดท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 51.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบ
กบั ไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 24.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 91.37 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและ
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเสื่อมราคา  คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบริหารอ่ืนๆ เป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกบัการ
ขยายตวัของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 
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ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ  

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายธนาคาร และดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าซือ้
ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 6.8 ล้านบาท ลดลงจ านวน 10.4 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อย
ละ 60.62 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้คงเหลือจากโครงการท่ีรับรู้รายได้ในปี 
2558 มากกวา่ในปี 2559 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 0.1 ล้านบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั 
ไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 0.5 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 88.61 เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของโครงการท่ีเร่ิมโอนในเดือนมีนาคม  2559 เพียง 1 โครงการ คือ โครงการ 
KnightsBridge Sky City สะพานใหม่ ซึง่ยงัคืนเงินกู้ ไม่หมด เป็นหลกั 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทส าหรับปี 2559 จ านวน 162.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 63.8 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 64.87 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยท่ีมียอดรายได้เพิ่มขึน้ตามท่ีกลา่วมาแล้วในข้างต้น 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 46.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบ
กับ ไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 23.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 104.83 ซึ่งผนัแปรตามผลการด าเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กลา่วมาแล้วในข้างต้น 

 ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรส าหรับปี 2559 จ านวน 637.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 251.2 ล้านบาท คิด
เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 65.03 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558  เน่ืองจาก บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ต้นจากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จากการรับรู้รายได้ในโครงการใหม่จ านวน 6 โครงการตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้น จ านวน 
567.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 65.89 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558   รวมทัง้บริษัทมีรายได้อ่ืนเพิ่มขึน้ 1.0 
ล้านบาท ขณะท่ี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 262.1 ล้านบาท รวมทัง้ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึน้ 63.8 
ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีกล่าวมานัน้เพิ่มขึน้ในจ านวนท่ีน้อยกว่ารายได้จึงท าให้ก าไรส าหรับงวดมีจ านวน
เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จ านวน171.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.58 
ของรายได้รวม เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 83.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 
94.68 ซึง่ผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กลา่วมาแล้วในข้างต้น 
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5.2.2.3 กำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิ 

ภำพรวมของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,447.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2559 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559) จ านวน 1,689.5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.00 เน่ืองจากบริษัทและ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์เก่ียวกับต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ท่ีดินรอการพัฒนา เพ่ือรองรับโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  เป็นหลกั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 6,758.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
101.89 จากจ านวน 3,347.5 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เก่ียวกับต้นทุน
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทนุ
ชัว่คราว เงินจ่ายลว่งหน้า-คา่งานก่อสร้าง เพิ่มขึน้เป็นหลกั   

ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  คือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัท ลงทุนเพ่ือ
พัฒนาเป็นโครงการหรือท่ีได้มีการพัฒนาเป็นโครงการแล้วพร้อมขาย  รายการนีจ้ึงเปรียบเสมือนรายการสินค้า
คงเหลือของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจผลิตสินค้าหรือซือ้มาขายไป  ต้นทุนโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย
ประกอบด้วยต้นทนุการด าเนินโครงการ ได้แก่ คา่ท่ีดินคา่ก่อสร้าง  ต้นทนุกู้ ยืมเพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์
และอ่ืนๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิ
จ านวน 2,442.1 ล้านบาท และ 4,517.3 ล้านบาท ตามล าดับ  คิดเป็นร้อยละ 72.95 และร้อยละ 66.84 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล าดบั  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 4,517.3 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 84.97 จากปี 2558 เน่ืองจาก บริษัทมีต้นทนุโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาท่ีเพิ่มขึน้จากจ านวน 
28 โครงการ ในปี 2558 เป็นจ านวน 34 โครงการ ในปี 2559  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ  6,578.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 45.62  จากปี 2559 เน่ืองจาก บริษัทมีต้นทนุโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาท่ีเพิ่มขึน้จากจ านวน 
34 โครงการ ในปี 2559 เป็นจ านวน 44 โครงการ ในไตรมาส 1 ปี 2560 
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เงนิมัดจ ำที่ดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินมดัจ าค่าท่ีดินจ านวน 898.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.29 ของ
สินทรัพย์รวม และเพิ่มขึน้ร้อยละ 186.00 สิน้ปี 2558 โดยมีการวางมัดจ าของท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการตามแผน
ขยายโครงการในอนาคต  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  บริษัทมีเงินมัดจ าค่าท่ีดินจ านวน 562.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของ
สินทรัพย์รวม โดยลดลงจากสิน้ปี 2559  ทัง้สิน้ 335.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  37.38 เน่ืองจากมีการโอน
เงินมดัจ าคา่ท่ีดินออกจากการโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิของโครงการ 

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ-ค่ำก่อสร้ำง 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของบริษัท ได้แก่ เงินจ่ายล่วงหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ของบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
จ านวน 51.3 ล้านบาท และ 158.2 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.53 และร้อยละ 2.34 ของสินทรัพย์รวม
ตามล าดบั 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิน้ปี 2558 และปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 208.54 จากสิน้ปี 2558 ซึ่ง
เพิ่มขึน้ตามโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและลดลงเม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงิน
ล่วงหน้า-ค่าก่อสร้าง จะขึน้อยู่กับเง่ือนไขการตกลงกันระหว่างบริษัท และผู้ รับเหมา โดยปกติส่วนใหญ่บริษัทจะ
ช าระคา่จ้างลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 5 ของมลูคา่ก่อสร้างตามสญัญา  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท  
จ านวน 107.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของสินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 ทัง้สิน้ 50.5 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ  31.90   

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนของบริษัท ประกอบด้วยเงินมัดจ าอ่ืน  เช่น เงินมัดจ าการซือ้ เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ตกแต่งส าหรับโครงการ ค่าเบีย้ประกันภยัจ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอ่ืน เป็นหลกั โดย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  18.6 ล้านบาท และ 62.8 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.56 และร้อยละ 0.93 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั ส าหรับปี 2559 เพิ่มขึน้เน่ืองจากมี
การจ่ายเงินมดัจ าเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ติดตัง้เข้าภายในโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึน้ 
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ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2560  บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  82.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของ
สินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 ทัง้สิน้ 19.6  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.24  โดยเพิ่มขึน้เน่ืองจากมี
การจ่ายเงินมดัจ าเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ติดตัง้เข้าภายในโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึน้ 

ที่ดนิรอกำรพัฒนำ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558 2559 และ ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัท มีท่ีดินรอการพัฒนา จ านวน 95.2 
ล้านบาท 8.1 ล้านบาท  และ 120.4 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 2.84  ร้อยละ 0.12  และร้อยละ 1.42 
ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั  

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ห้องชุดในคอนโดมิเนียม ของโครงการ Sense of 
Londonสุขุมวิท 109 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558  วันท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 
บริษัทมีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 2.1 ล้านบาท 5.7 ล้านบาท และ 47.5 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น
ร้อยละ 0.06 ร้อยละ 0.09 และร้อยละ  0.56 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั  

ทัง้นี ้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัท เป็นการโอนมาจากรายการต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เน่ืองจากบริษัทได้เข้าลงทุนในอาคารชุดของโครงการ Sense of London สขุมุวิท 109 
จ านวน 4 ห้อง  อาคารชุด Knightbridge สุขุมวิท 107 และอาคารชุด Tropicana เพ่ือปล่อยเช่าพืน้ท่ีให้แก่ราย
ย่อย เช่น ร้านซกัรีด ร้านขายของช า และโครงการ Porto Bello Mall  ศรีราชา เป็นต้น ทัง้นี ้การท่ีบริษัทลงทนุใน
ห้องชุดของโครงการดงักล่าว เพ่ือเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าผู้ซือ้บ้านภายในโครงการ  
ดงักลา่ว   

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ท่ีดินส าหรับพัฒนาโครงการโรงแรมและ/หรือ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ในนามบริษัท ออริจิน้ วนั จ ากัด (บริษัทย่อย), อาคารและสิ่งปลกูสร้างของส านักงานขาย
และส านักงานใหญ่ของบริษัท เป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2560  บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 66.6 ล้านบาท  359.0 ล้านบาท และ 348.6 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.99 ร้อยละ 5.31 และ  ร้อยละ 4.13  ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 438.82 จากสิน้ปี 2558 สาเหตหุลกัมาจาก
กลุม่บริษัท มีการลงทนุเพิ่มเตมิในอาคารและสิง่ปลกูสร้างเพิ่มขึน้  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุธิของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 จ านวน 
10.4  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.90 ซึ่งโดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของงานระหว่างก่อสร้างส านักงานขาย 
จ านวน  8 แหง่  

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดขึน้ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีรวมทัง้ผลขาดทนุทาง
ภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ ซึ่งบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกั
ภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560  บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชีจ านวน 44.9 ล้านบาท 58.9  ล้านบาท และ 62.6 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ  1.34 ร้อยละ 
0.87 และ ร้อยละ 0.74 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เพิ่มขึน้จาก สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ  
6.27 สาเหตหุลกัมาจากเงินมดัจ าและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ซึง่เป็นผลมาจากการเปิดจองโครงการใหม่ๆ ของ
กลุ่มบริษัท ซึ่งถือเป็นรายได้ทางภาษีและบริษัท ได้ช าระภาษีไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในทางบญัชีบริษัท ยงัไม่ได้
บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้ โดยจะบันทึกเป็นรายได้ขายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด ภายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ดงันัน้ จงึถือเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  

5.2.2.4 กำรวเิครำะห์แหล่งที่มำของเงนิทุน 

หนีส้ิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หนีส้ินรวมของบริษัท มีจ านวน 4,014.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 151.08 
จากจ านวน 1,599.1 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาว ตัว๋แลกเงิน 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและ
ลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีหนีส้ินรวม 5,529.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,514.8 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.73 โดยหลกัเป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
การออกตัว๋แลกเงิน ส าหรับการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจาก
ลกูค้า โดยปัจจบุนัมีโครงการท่ีเปิดจองแล้วทัง้หมดจ านวน 29 โครงการ 
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เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นของบริษัท ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าท่ีเก่ียวข้องกบังานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และ
อปุกรณ์ตกแตง่อาคาร และด้านการตลาด (งานโฆษณาประชาสมัพนัธ์) ซึ่งมีเจ้าหนีค้า่งานก่อสร้างท่ีเก่ียวข้องกบั
บริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นรายการหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2558 และ 
ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัท มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจ านวน 254.1 ล้านบาท 528.9 ล้านบาท และ 1,193.0 
ล้านบาท ตามล าดบั  

บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 108.20 จากสิน้ปี 2558 และ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 ร้อยละ 125.53   มีสาเหตหุลกัมา
จากการเพิ่มขึน้ของงานก่อสร้างจากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

เงนิมัดจ ำรับและเงนิรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 

เงินมัดจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของบริษัท คือ เงินท่ีบริษัท ได้รับจากผู้ ซือ้ก่อนถึงวันโอน
กรรมสทิธ์ิเช่น เงินจองเงินท าสญัญา และเงินดาวน์ จะถกูบนัทกึเป็นเงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าและ
จะโอนเป็นรายได้เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ ซือ้ ทัง้นี ้เงินจองเงินท าสัญญา และเงินดาวน์ โดยเฉล่ียคิดเป็น
ประมาณร้อยละ10 ถึง12 ของมูลค่าการขายห้องชุด  ขึน้อยู่กับนโยบายของแต่ละโครงการ โดย ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  บริษัทมีเงินมดัจ ารับและเงินรับลว่งหน้าจาก
ลูกค้าจ านวน 603.0 ล้านบาท  767.5 ล้านบาท และ 853.0 ล้านบาท ตามล าดับ  โดยเงินมัดจ ารับและเงินรับ
ล่วงหน้าจากลกูค้า ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.28 เน่ืองจากมีการเปิดจองโครงการใหม่เพิ่มอีก 9 โครงการ 
และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีการเปิดจองโครงการใหม่เพิ่มอีก 1 โครงการ รวมทัง้มีการเงินมดัจ ารับและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้าตอ่เน่ืองจากปี 2559 อีกจ านวน 28 โครงการ  

ภำษีเงนิได้ค้ำงจ่ำย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  บริษัทมีภาษีเงินได้ค้าง
จ่ายจ านวน 42.6 ล้านบาท  98.4 ล้านบาท และ 140.0 ล้านบาท ตามล าดับ โดยภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 
2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 131.10 จากสิน้ปี 2558 และ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560  เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 ร้อยละ  
42.24  ซึง่สอดคล้องกบัผลก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัท 

เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท 
เป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560   บริษัท มีเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมจ านวน 685.1 ล้านบาท 1,179.0 ล้านบาท  และ 1,556.3 ล้านบาท ตามล าดบั 
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เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 72.09 จากสิน้ปี 2558 และ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 ร้อยละ 32.00 ทัง้นี ้บริษัทได้ทยอยจ่ายช าระคืนเงินต้นตามการปลด
จ านองของห้องชดุส าหรับโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิแก่ลกูค้าแล้ว โดยโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้ จ านวน 6 โครงการจาก
ปี 2558 และโอนเพิ่มจากสิน้ปี 2559 จ านวน 1 โครงการ  

หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำซือ้ 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ของบริษัท เป็นรายการสญัญาเช่าการเงินของบริษัท กบับริษัทลีสซิ่งในการเช่า
ยานพาหนะเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 ปี โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้รวมจ านวน 
6.2 ล้านบาท 4.2  ล้านบาท และ 3.7 ล้านบาท ตามล าดบั ณ สิน้ปี 2559  หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ลดลงร้อยละ 
32.18 จากสิน้ปี 2558 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ลดลงจากสิน้ปี 2559 ร้อยละ 12.28 เน่ืองจากบริษัท มีการ
ทยอยช าระเงินคืนตามสญัญสญัญาเช่าซือ้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,748.4 ล้านบาท 
และ 2,743.5 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ มีสว่น
ได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย ก าไรสะสม และเพิ่มทนุจากการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามญั 
เพิ่มขึน้เป็นหลกั  และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 2,918.2 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2559 ร้อยละ 6.37 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสะสมท่ีเพิ่มขึน้ตามผลประกอบการของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

5.2.2.5 กำรวเิครำะห์สภำพคล่อง 

งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

ส าหรับปี 2558 ปี 2559  และไตรมาส 1 ปี 2560  บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
321.1 ล้านบาท 1,659.1 ล้านบาท และ 858.6 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทน าไปใช้เพ่ือการพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้การจ่ายมดัเงินมดัจ าคา่ท่ีดินของโครงการใหม่ๆ  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

ส าหรับปี 2559 บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 351.5  ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ไป
เพ่ือการลงทนุในส านกังานขายและห้องตวัอยา่ง ส าหรับโครงการท่ีเปิดขายเพิ่มขึน้จ านวน 9 โครงการ จากปี 2558   
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ทัง้นี ้บริษัทยงัมีการลงทนุซือ้ท่ีดินรอการพฒันาส าหรับพฒันาโครงการโรงแรมและ/หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ใน
นาม บริษัท ออริจิน้ วัน จ ากัด (บริษัทย่อย) และ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจ านวน 37.3 ล้านบาท ซึ่งมีการ
ลงทนุในการก่อสร้างโครงการ Portol Bello Mall ศรีราชา  และ สว่นส านกังานขายของโครงการใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ เป็น
หลกั  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 

ส าหรับปี 2559 บริษัทมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,235.5 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจาก
เงินกู้ ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการเพิ่มขึน้จ านวน 1,716.9 ล้านบาท ออกหุ้นบริุมสิทธ์ิ จ านวน 537.8 
(หลังหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้ นแล้ว) และมีการออกหุ้ นกู้ ระยะยาว จ านวน 1,195.1 ล้านบาท (หลังหัก
คา่ธรรมเนียมในการออกหุ้นแล้ว) ทัง้นีใ้นระหวา่งปี 2559 บริษัท มีการช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้และระยะยาวทัง้สิน้ 
1,223.0 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 193.2  ล้านบาท   

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 750.6 ล้านบาท โดยมีเงิน
สดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการเพิ่มขึน้จ านวน 652.2 ล้านบาท และช าระคืนเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจ านวน  274.9  ล้านบาท และรับเงินจากตัว๋แลกเงินเพิ่มจ านวน 371.6 ล้านบาท 

5.3 รำยช่ือกรรมกำร ผู้บริหำรและรำยช่ือผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก    

5.3.1 คณะกรรมกำรบริษัท ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 มีดงันี ้

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ 

2. นายสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 

6. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

7. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 

8. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ  

9. นางอารดา จรูญเอก กรรมการ  
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ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

10. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการ 

5.3.2 ผู้บริหำร ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 มีดงันี ้

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางอารดา จรูญเอก กรรมการบริหาร 

3. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการบริหาร 

4. นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ กรรมการบริหาร 

5. นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร 

6. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ กรรมการบริหาร 

7. นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 รายแรก ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

5.3.3 ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ลา่สดุของ
บริษัท มีดงันี ้

 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 462,161,695 29.96 

2. นางอารดา จรูญเอก 287,628,363 18.64 

3. นายนเรศ งามอภิชน 134,400,000 8.71 

4. บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั 77,000,000 4.99 

5 นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกลุ 74,298,100 4.82 
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 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
CORPORATION LIMITED 

71,537,520 4.63 

7. ด.ญ. รดา จรูญเอก 67,759,973 4.39 

8. ด.ช. พีระ จรูญเอก 67,759,973 4.39 

9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 29,785,800 1.93 

10. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 24,788,960 1.601 
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5.4 ข้อมูลอ่ืนที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทนุอย่ำงมีนัยส ำคัญ (ถ้ำมี) 

-ไม่มี-  

6. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับควำมพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มี
ไม่เพียงพอให้ระบุแหล่งที่มำของเงนิทุนนีด้้วย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2560 ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ แล้วมีความเห็นว่า การช าระเงิน
ของบริษัทเพ่ือตอบแทนการได้มาซึ่งทรัพย์สินข้างต้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 4,000,000,000 บาท
ดังกล่าวข้างต้น จะมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดย
แบ่งเป็นการช าระราคาหุ้ นด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 3,000,000,000 บาท โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
ดงักล่าวมีการรับประกนัการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการอาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเงิน
สดจ านวน 1,000,000,000  บาท ซึง่คาดวา่จะเพียงพอที่จะรองรับในการเข้าท ารายการนี ้

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสำระส ำคัญซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีคดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท อยา่งมีนยัส าคญั และ บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีคดีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่
สินทรัพย์ของบริษัท ท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5.0 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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8. ผลประโยชน์หรือรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันระหว่ำงบริษัท กับกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

รายการระหวา่งกนัของบริษัท และบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

1. บริษัท  
ออริจิน้ วนั 
จ ากดั 

 บริษัท ยอ่ย โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท 
ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) โดย
ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ 
วนั จ ากดั ร้อยละ 
99.99 

 กรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

- นายพีระพงศ์ จรูญ
เอก 

- นางอารดา จรูญ

1.1 เงินกู้ ยืม 

 บริษัท กู้ ยืมระยะสัน้จาก
บริษัทยอ่ย 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 

- ช าระคืนระหวา่งงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 ดอกเบีย้จ่าย 

 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 

 

 

 

- 

7,000.00 

7,000.00 

- 

36.93 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 บริษัท ได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากบริษัท 
ออริจิน้ วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีผู้
ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั โดยมี
ยอดกู้ ยืมส าหรับปี 2558 จ านวน 
7.00 ล้านบาท และได้มีการช าระคืน
เงินกู้ ยืมแก่บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั 
ทัง้จ านวน 7.00 ล้านบาท และไมมี่
การกู้ ยืมเพิ่ม ทัง้นีบ้ริษัท มีการคิด
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่
เป็นอตัราท่ีเทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุ
เงินกู้ ยืมเฉล่ียของบริษัท 

 

 ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ เม่ือ
ถือหุ้นบริษัท ถือหุ้น
บริษัทยอ่ยมากกวา่
ร้อยละ 90 ถือเป็น
รายการท่ีได้รับ
ยกเว้นการปฏิบตัิ
ตามเกณฑ์รายการท่ี
เก่ียวโยงกนั อย่างไร
ก็ตาม การให้เงิน
กู้ ยืมใช้อตัราดอกเบีย้
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

เอก 

- นายลกัษณะน้อย 
พึง่รัศมี 

- นายเมธา จนัทร์
แจ่มจรัส 

- นายอธิพงศ์ 
อมาตยกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท มีดอกเบีย้จ่ายส าหรับปี 2558 
จ านวน 0.04 ล้านบาท และส าหรับปี
บญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 
บริษัท ไมมี่ดอกเบีย้จ่าย และค้าง
จ่ายกบับริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั 

ท่ีสงูกวา่ตลาด 
(เทียบกบัอตัรา
ดอกเบีย้ MOR เฉล่ีย
ของธนาคารแหง่
ประเทศไทย) 

  1.2 เงินให้กู้ ยืม 

 บริษัทยอ่ย กู้ ยืมระยะสัน้
จากบริษัท 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 

- ช าระคืนระหวา่งงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 

 

20,200.54 

123,456.39 

73,600.54 

70,056.39 

 

 

 

70,056.39 

88,017.00 

158,073.39 

0.00 

 

 บริษัท ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั ซึง่เป็น
บริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ
ร่วมกนั โดยมียอดยกมาจากปี 2558 
จ านวน 70.06 ล้านบาท โดยมีการให้
เงินกู้ ยืมเพิ่มเติมระหวา่งงวดปีบญัชี
สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 

 

 ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
เม่ือถือหุ้นบริษัท ถือ
หุ้นบริษัทยอ่ย
มากกวา่ร้อยละ 90 
ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 

2,989.52 

1,370.16 

 

4,235.56 

0.00 

88.02 ล้านบาท และได้มีการช าระคืน
ระหวา่งงวดทัง้จ านวน 158.07 ล้าน
บาท และไมมี่การให้กู้ ยืมเพิ่มเติม 
ทัง้นีบ้ริษัท มีการคิดดอกเบีย้ในอตัรา
ร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้ตราท่ี
เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุเงินกู้ ยืม
เฉล่ียของบริษัท 

 บริษัท มีดอกเบีย้รับส าหรับปี 2558 
จ านวน 2.99 ล้านบาท และส าหรับ
งวดปีบญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 
4.24 ล้านบาท 

 บริษัท มีดอกเบีย้ค้างรับส าหรับปี 
2558 จ านวน 1.37 ล้านบาท และ
ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ 31 
ธนัวาคม 2559 บริษัท ไมมี่ดอกเบีย้

ปฏิบตัิตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยง
กนั อย่างไรก็ตาม 
การให้เงินกู้ ยืมใช้
อตัราดอกเบีย้ท่ีสงู
กวา่ตลาด (เทียบกบั
อตัราดอกเบีย้ MOR 
เฉล่ียของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย) 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

ค้างรับ 

2. บริษัท พรี
โม ่พร็อพ
เพอร์ตี ้
โซลชูัน่ 
จ ากดั 

 บริษัท ยอ่ย โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออ
ริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) โดย
ถือหุ้น บริษัท พรีโม ่
พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ากดั ร้อยละ 99.98 

 กรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

   - นายพีระพงศ์ จรูญ
เอก 

- นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 

- นายเมธา จนัทร์แจ่ม
จรัส 

2.1 การขายห้องชดุ 

 รายได้จากการขายห้องชดุ 
เพ่ือการลงทนุ 

 

 

- 

 

 

13,233.21 

 

 

 บริษัทยอ่ยฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายห้อง
ชดุของโครงการของบริษัท เพ่ือการ
ลงทนุในเดือนเม.ย. 2559 ดงันี ้

  - KNB แบร่ิง (101) ราคา 5.75 ลบ. 

  - Sense of London (219) ราคา 1.52 
ลบ. 

/ (220) ราคา 1.57 ลบ. / (221) ราคา 
1.51 ลบ. / (222) ราคา 1.41 ลบ. 

   ในเดือนต.ค. 2559 ดงันี ้

   - TC (TR#A101) ราคา 1.48 ลบ. 

รวม 6 ห้อง จ านวนเงินทัง้สิน้ 13.23 
ลบ. 

 

 เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัท ได้
ผ่านการพิจารณา
อนมุตัิจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท 
แล้ว 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

  2.2 เงินให้กู้ ยืม 

 บริษัทยอ่ย กู้ ยืมระยะสัน้
จากบริษัท 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 

- ช าระคืนระหวา่งงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

16,000.00 

16,000.00 

- 

 

255.90 

- 

 บริษัท ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท พรีโม ่พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย โดยมีการให้
เงินกู้ ยืมเพิ่มเติมระหวา่งงวดปีบญัชี
สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 
16.00 ล้านบาท และได้มีการช าระคืน
ระหวา่งงวดทัง้จ านวน 16.00 ล้านบาท 
และไมมี่การให้กู้ ยืมเพิ่มเติม ทัง้นี ้
บริษัท มีการคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อย
ละ 7.75 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้ตราท่ี
เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุเงินกู้ ยืม
เฉลี่ยของบริษัท 

 บริษัท มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปีบญัชี 
สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 0.26 
ล้านบาท และบริษัท ไมมี่ดอกเบีย้ค้าง

 ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
เม่ือถือหุ้นเบริษัท ถือ
หุ้นบริษัทยอ่ย
มากกวา่ร้อยละ 90 
ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยง
กนั อย่างไรก็ตาม 
การให้เงินกู้ ยืมใช้
อตัราดอกเบีย้ท่ีสงู
กวา่ตลาด (เทียบกบั
อตัราดอกเบีย้ MOR 
เฉล่ียของธนาคาร
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

รับ แหง่ประเทศไทย) 

 

3. บริษัท ออ
ริจิน้ 
คอนโดมิเนี
ยม จ ากดั 

 บริษัท ยอ่ย โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออ
ริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) โดย
ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ 
คอนโดมิเนียม จ ากดั 
ร้อยละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

- นายพีระพงศ์ จรูญ
เอก 

- นางอารดา จรูญเอก 

3.1 เงินให้กู้ ยืม 

 บริษัทยอ่ย กู้ ยืมระยะสัน้
จากบริษัท 

-  ยอดคงเหลือต้นงวด 

-  กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 

-  ช าระคืนระหวา่งงวด 

-  ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

170,358.00 

137,750.00 

32,608.00 

 

1,514.67 

78.62 

 

 บริษัท ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จ ากดั 
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย โดยมีการให้เงิน
กู้ ยืมเพิ่มเติมระหวา่งงวดปีบญัชีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 170.36 
ล้านบาท และได้มีการช าระคืนระหวา่ง
งวด จ านวน 137.75 ล้านบาท คงเหลือ 
32.61 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัท มีการคิด
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่
เป็นอ้ตราท่ีเทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุ
เงินกู้ ยืมเฉลี่ยของบริษัท 

 บริษัท มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปีบญัชี 

 

 ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
เม่ือถือหุ้นเบริษัท ถือ
หุ้นบริษัทยอ่ย
มากกวา่ร้อยละ 90 
ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยง
กนั อย่างไรก็ตาม 
การให้เงินกู้ ยืมใช้
อตัราดอกเบีย้ท่ีสงู
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 66 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 1.51 
ล้านบาท และมีดอกเบีย้ค้างรับ 
จ านวน 78.62 ล้านบาท 

กวา่ตลาด (เทียบกบั
อตัราดอกเบีย้ MOR 
เฉล่ียของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย) 

4. บริษัท ออ
ริจิน้ สาทร 
จ ากดั 

 บริษัท ย่อย โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออ
ริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) โดย
ถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ 
สาทร จ ากดั ร้อยละ 
23.04 

 กรรมการร่วมกนักบั

4.1 เงินลงทนุ 

เงินเพิ่มทนุจากบริษัท 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

37,250.00 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท ได้เพิ่มเงินทนุให้กบับริษัท ออ
ริจิน้ สาทร จ ากดั ซึง่เป็นบริษัท ที่มีผู้
ถือหุ้น และกรรมการร่วมกนั เป็นเงิน 
37.25 ล้านบาท ส าหรับงวดปีบญัชี
สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 รายการดงักลา่วเป็น
รายการเพิ่มทนุปกติ 
ไมเ่ข้าเง่ือนไข
รายการระหวา่งกนั 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

บริษัท  

- นายพีระพงศ์ จรูญ
เอก 

- นางอารดา จรูญเอก 

 ผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นางสาวกนกไพลนิ 
วิไลแก้ว 

 

 

 

 

4.2 การขายห้องชดุ 

 เงินมดัจ าและเงินรับ
ลว่งหน้าจากกรรมการ และ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

- คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 

- คณุสหสั ตรีทิพยบตุร 

- คณุสจุารี จนัทร์สวา่ง 

- คณุบรีุรัตน์ รัตนวานิช 

- คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 

- คณุอธิพงศ์ อมาตยกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

156.20 

120.00 

240.00 

120.00 

120.00 

120.00 

 

 

 

 กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท ได้ท าสญัญาซือ้ขายห้องชดุ
ของโครงการ Knightsbridge Prime 
Sathorn จ านวน 8 ห้อง คิดเป็น
จ านวนเงินรวม 39.42 ล้านบาท 
ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559  

 บริษัท ออริจิน้ สาทร จ ากดั ได้รับเงิน
มดัจ า และเงินรับลว่งหน้าจาก
กรรมการจ านวน 1.0 ล้านบาท 

 

 

 

 

 เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัท 

 ราคาขายห้องชดุเป็น
ราคาปกติทัว่ไปและ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาขายแก่ลกูค้า
ภายนอกรายอื่น 
ดงันัน้ จึงเห็นวา่
รายการดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

- คณุสริุนทร์ สหชาติโภ
คานนัท์ 

- 120.00  

5. บริษัท ออ
ริจิน้ วนั 
ทองหลอ่ 
จ ากดั 

 บริษัท ย่อย โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออ
ริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) โดย
ถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ 
วนั ทองหลอ่ จ ากดั 
ร้อยละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

- นายลกัษณะน้อย 
พึง่รัศมี 

- นายพีระพงศ์ จรูญ
เอก 

5.1 เงินให้กู้ ยืม 

 บริษัทยอ่ย กู้ ยืมระยะสัน้
จากบริษัท 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 

- ช าระคืนระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

50,000.00 

- 

50,000.00 

 

 876.71 

876.71 

 

 

 บริษัท ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหลอ่ จ ากดั ซึง่
เป็นบริษัทยอ่ย โดยมีการให้เงินกู้ ยืม
เพิ่มเติมระหวา่งงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 50.00 ล้าน
บาท ทัง้นีบ้ริษัท มีการคิดดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้ตราท่ี
เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุเงินกู้ ยืม
เฉล่ียของบริษัท 

 บริษัท มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปี
บญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 0.88 ล้านบาท และมี

 

 ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
เม่ือถือหุ้นบริษัท ถือ
หุ้นบริษัทยอ่ย
มากกวา่ร้อยละ 90 
ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยง
กนั อย่างไรก็ตาม 
การให้เงินกู้ ยืมใช้
อตัราดอกเบีย้ท่ีสงู
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 69 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

- นายเมธา จนัทร์แจ่ม
จรัส 

- นางอารดา จรูญเอก 

- นายอธิพงศ์ อมาตย
กลุ 

 ผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นางสาวกนกไพลิน 
วิไลแก้ว 

ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 0.88 ล้าน
บาท 

กวา่ตลาด (เทียบกบั
อตัราดอกเบีย้ MOR 
เฉล่ียของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย) 

 

6. บริษัท ออ
ริจิน้ ไพรม์ 
จ ากดั 

 บริษัท ย่อย โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออ
ริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น
บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ 
จ ากดั ร้อยละ 99.997 

6.1 เงินให้กู้ ยืม 

 บริษัทยอ่ย กู้ ยืมระยะสัน้
จากบริษัท 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

26,600.15 

 

 บริษัท ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ ไพรม์ จ ากดั ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ย โดยมีการให้เงินกู้ ยืม
เพิ่มเติมระหวา่งงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 26.60 ล้าน

 

 ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
เม่ือถือหุ้นเบริษัท ถือ
หุ้นบริษัทยอ่ย
มากกวา่ร้อยละ 90 
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 70 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

 กรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

- นายพีระพงศ์ จรูญ
เอก 

- นางอารดา จรูญเอก 

 ผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นางสาวกนกไพลิน 
วิไลแก้ว 

- ช าระคืนระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

26,600.15 

 

 198.23 

198.23 

บาท ทัง้นีบ้ริษัท มีการคิดดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้ตราท่ี
เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุเงินกู้ ยืม
เฉล่ียของบริษัท 

 บริษัท มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปี
บญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 0.20 ล้านบาท และมี
ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 0.20 ล้าน
บาท 

ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยง
กนั อย่างไรก็ตาม 
การให้เงินกู้ ยืมใช้
อตัราดอกเบีย้ท่ีสงู
กวา่ตลาด (เทียบกบั
อตัราดอกเบีย้ MOR 
เฉล่ียของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย) 

7. บริษัท ออ
ริจิน้ 
สเฟียร์ 
จ ากดั 

 บริษัท ย่อย โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท  
ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น

7.1 เงินให้กู้ ยืม 

 บริษัทยอ่ย กู้ ยืมระยะสัน้
จากบริษัท 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 บริษัท ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ จ ากดั ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ย โดยมีการให้เงินกู้ ยืม

 

 ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
เม่ือถือหุ้นเบริษัท ถือ



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 71 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

บริษัท ออริจิน้ สเฟียร์ 
จ ากดั ร้อยละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

- นายพีระพงศ์ จรูญ
เอก 

- นางอารดา จรูญเอก 

 ผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท เป็นกรรมการ 

 - นางสาวกนกไพลิน 
วิไลแก้ว 

- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 

- ช าระคืนระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 

- 

- 

- 

 

- 

- 

98,144.09 

- 

98,144.09 

 

 1,011.02 

1,011.02 

เพิ่มเติมระหวา่งงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 98.14 ล้าน
บาท ทัง้นีบ้ริษัท มีการคิดดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้ตราท่ี
เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุเงินกู้ ยืม
เฉล่ียของบริษัท 

 บริษัท มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปี
บญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 1.01 ล้านบาท และมี
ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 1.01 ล้าน
บาท 

หุ้นบริษัทยอ่ย
มากกวา่ร้อยละ 90 
ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยง
กนั อย่างไรก็ตาม 
การให้เงินกู้ ยืมใช้
อตัราดอกเบีย้ท่ีสงู
กวา่ตลาด (เทียบกบั
อตัราดอกเบีย้ MOR 
เฉล่ียของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย) 
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 72 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

8. บริษัท  
ออริจิน้ 
เวอร์ติเคลิ 
จ ากดั 

 บริษัท ยอ่ย โดยผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นบริษัท 
ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 
จ ากดั ร้อยละ 99.997 

 กรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

- นายลกัษณะน้อย พึง่
รัศมี 

- นายสหสั ตรีทิพย
บตุร 

 - พลอากาศเอกบรีุรัตน์ 
รัตนวานิช 

- นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 

8.1 เงินให้กู้ ยืม 

 บริษัทยอ่ย กู้ ยืมระยะสัน้
จากบริษัท 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 

- ช าระคืนระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

134,136.76 

- 

134,136.76 

 

 1,381.33 

1,381.33 

 

 บริษัท ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จ ากดั ซึง่
เป็นบริษัทยอ่ย โดยมีการให้เงินกู้ ยืม
เพิ่มเติมระหวา่งงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 134.14 ล้าน
บาท ทัง้นีบ้ริษัท มีการคิดดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้ตราท่ี
เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุเงินกู้ ยืม
เฉล่ียของบริษัท 

 บริษัท มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปี
บญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 1.38 ล้านบาท และมี
ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 1.38 ล้าน
บาท 

 

 ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
เม่ือถือหุ้นเบริษัท ถือ
หุ้นบริษัทยอ่ย
มากกวา่ร้อยละ 90 
ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยง
กนั อย่างไรก็ตาม 
การให้เงินกู้ ยืมใช้
อตัราดอกเบีย้ท่ีสงู
กวา่ตลาด (เทียบกบั
อตัราดอกเบีย้ MOR 
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 73 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

- นายพีระพงศ์ จรูญ
เอก 

- นางอารดา จรูญเอก 

- นายเมธา จนัทร์แจ่ม
จรัส 

- นางสาวสจุารี จนัทร์
สวา่ง 

- นายชินภทัร วิสทุธิ
แพทย์ 

- นายอธิพงษ์ อมาตย
กลุ 

เฉล่ียของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย) 

 

9. บริษัท ออ
ริจิน้ เวอร์ติ
เคิล 2

 บริษัท ย่อย โดยผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ คือ บริษัท ออ
ริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น

9.1 เงินให้กู้ ยืม 

 บริษัทยอ่ย กู้ ยืมระยะสัน้
จากบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท ได้ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล 2 จ ากดั ซึง่

 

 ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

จ ากดั บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติ
เคิล 2 จ ากดั ร้อยละ 
99.997 

 กรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

- นายพีระพงศ์ จรูญ
เอก 

- นางอารดา จรูญเอก 

 ผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท เป็นกรรมการ 

- นางสาวกนกไพลิน 
วิไลแก้ว 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- กู้ เพิ่มระหวา่งงวด 

- ช าระคืนระหว่างงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

43,646.07 

- 

43,646.07 

 

 39.14 

39.14 

เป็นบริษัทยอ่ย โดยมีการให้เงินกู้ ยืม
เพิ่มเติมระหวา่งงวดปีบญัชีสิน้สดุ 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 43.65 ล้าน
บาท ทัง้นีบ้ริษัท มีการคิดดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 8.0 ตอ่ปี ซึง่เป็นอ้ตราท่ี
เทียบเคียงกบัอตัราต้นทนุเงินกู้ ยืม
เฉล่ียของบริษัท 

 บริษัท มีดอกเบีย้รับส าหรับงวดปี
บญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 0.04 ล้านบาท และมี
ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 0.04 ล้าน
บาท 

เม่ือถือหุ้นเบริษัท ถือ
หุ้นบริษัทยอ่ย
มากกวา่ร้อยละ 90 
ถือเป็นรายการที่
ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์
รายการท่ีเก่ียวโยง
กนั อย่างไรก็ตาม 
การให้เงินกู้ ยืมใช้
อตัราดอกเบีย้ท่ีสงู
กวา่ตลาด (เทียบกบั
อตัราดอกเบีย้ MOR 
เฉล่ียของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย) 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

10. นายพีระ
พงศ์จรูญ
เอก 

 เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท โดยถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 30.00 

 เป็นสามีของนางอาร
ดา จรูญเอก 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 เป็นกรรมการผู้ มี
อ านาจลงนามผกูพนั
บริษัท 

 

10.1 ค า้ประกนัเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ 

 ค า้ประกนัเงินกู้ ยืมของ
บริษัท และบริษัทยอ่ย 

 

 

616,400.0 

 

 

 

- 

 

 

 

 บริษัท และบริษัทยอ่ยท าสญัญาเงิน
กู้ ยืมกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 
เพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ และเป็นเงินทนุ
หมนุเวียนของบริษัท  โดยนายพีระ
พงศ์ จรูญเอก ค า้ประกนัวงเงินกู้ รวม
จ านวน 1,371.1 ล้านบาท ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556  จ านวน 2,465.9 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และจ านวน 616.4 ล้านบาท ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 

 ทัง้นี ้นายพีระพงศ์ จรูญเอก ค า้
ประกนัวงเงินกู้ดงักลา่ว โดยไมไ่ด้คิด

 

 

 เป็นรายการให้ความ
ช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัท ซึง่
รายการดงักลา่วเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 
และไมไ่ด้มี
คา่ธรรมเนียมการ
ค า้ประกนัแตอ่ย่าง
ใด 

(หมายเหต ุรายการ
ดงักลา่วเป็น
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ในปี 2556 และได้
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัแตอ่ยา่ง
ใด 

 ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัท ได้รับอนมุตัิ
การขอปลดภาระการค า้ประกนัสว่น
บคุคลจากเจ้าหนีธ้นาคารทัง้หมด
แล้ว ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

เปิดเผยไว้ใน แบบ
แสดงรายการ 56-1 
ประจ าปี 2558) 

  10.2 ค า้ประกนัการเช่าซือ้
รถยนต์ 

 ค า้ประกนัการช าระหนีก้าร
เช่าซือ้รถยนต์ของบริษัท 

 

 

597.74 

 

 

597.74 

 

 

 บริษัท ท าสญัญาเช่าการเงินกบั
บริษัท ลีสซิ่งเพื่อเช่ารถยนต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยนายพีระ
พงศ์ จรูญเอก ค า้ประกนัการช าระ
หนีก้ารเช่าซือ้รถยนต์ ส าหรับปี 2558  
และส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559  จ านวนรวม 0.6 

 

 

 เป็นรายการให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัท ซึง่
รายการดงักลา่วเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 
และไมไ่ด้มี
คา่ธรรมเนียมการ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

ล้านบาท 0.6 ล้านบาท ตามล าดบั 

 ทัง้นี ้นายพีระพงศ์ จรูญเอก ค า้
ประกนัวงเงินกู้ดงักลา่ว โดยไมไ่ด้คิด
คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัแตอ่ยา่ง
ใด 

 ทัง้นี ้บริษัท อยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการขอปลดภาระค า้ประกนั
สว่นบคุคลจากเจ้าหนีบ้ริษัทลีสซิ่ง 

 

ค า้ประกนัแตอ่ย่าง
ใด 

11. นางอาร
ดา จรูญ
เอก 

 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
โดยถือหุ้นในบริษัท 
ร้อยละ 25.00 

 เป็นภรรยานายพีระ
พงศ์ จรูญเอก 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ

11.1 ค า้ประกนัเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ 

 ค า้ประกนัเงินกู้ ยืมของ
บริษัท และบริษัทยอ่ย 

 

 

616,400.0 

 

 

 

- 

 

 

 

 บริษัท และบริษัทยอ่ยท าสญัญาเงิน
กู้ ยืมกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
เพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์และเป็นเงินทนุ

 

 

 เป็นรายการให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัท ซึง่
รายการดงักลา่วเป็น
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

บริษัท และประธาน
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

 เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจ
ลงนามผกูพนับริษัท 

 

หมนุเวียนของบริษัท  โดยนางอารดา 
จรูญเอก ค า้ประกนัวงเงินกู้รวม
จ านวน 1,371.06 ล้านบาท ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 2,465.87 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และจ านวน 616.40 ล้านบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ทัง้นี ้นางอารดา จรูญเอก ค า้ประกนั
วงเงินกู้ดงักลา่ว โดยไมไ่ด้คิด
คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัแตอ่ยา่ง
ใด 

 ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัท ได้รับอนมุตัิ
การปลดภาระค า้ประกนัฯ จาก
เจ้าหนีธ้นาคารทัง้หมดแล้ว ในเดือน
ก.พ. 59 

ประโยชน์ตอ่บริษัท 
และไมไ่ด้มี
คา่ธรรมเนียมการ
ค า้ประกนัแตอ่ย่าง
ใด 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

  11.2 ค า้ประกนัการเช่าซือ้
รถยนต์ 

 ค า้ประกนัการช าระหนีก้าร
เช่าซือ้รถยนต์ของบริษัท 

 

 

6,868.42 

 

 

6,868.42 

 

 

 บริษัท ท าสญัญาเช่าการเงินกบั
บริษัท ลีสซิ่งเพื่อเช่ารถยต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยนางอาร
ดา จรูญเอก ค า้ประกนัการช าระหนี ้
การเช่าซือ้รถยนต์ส าหรับปี 2558  
และส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 จ านวนรวม 6.90 
ล้านบาท 6.90 ล้านบาท ตามล าดบั 

 ทัง้นี ้นางอารดา จรูญเอก ค า้ประกนั
วงเงินกู้ดงักลา่ว โดยไมไ่ด้คิด
คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัแตอ่ยา่ง
ใด 

 ทัง้นี ้บริษัท อยูร่ะหวา่งการ

 

 

 เป็นรายการให้ความ
ช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัท ซึง่
รายการดงักลา่วเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 
และไมไ่ด้มี
คา่ธรรมเนียมการ
ค า้ประกนัแตอ่ย่าง
ใด 



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 80 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

ด าเนินการขอปลดภาระค า้ประกนั
สว่นบคุคลจากเจ้าหนีบ้ริษัทลีสซิ่ง 

12. นาย
ลกัษณะ
น้อย พึง่
รัศมี 

 ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการของบริษัท 

 เป็นกรรมการผู้ มี
อ านาจลงนามผกูพนั
บริษัท 

 

12.1 การขายห้องชดุ 

 เงินมดัจ าและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,621.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

508.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ได้ท า
สญัญาซือ้ขายห้องชดุของโครงการ 
Notting Hill พหล-เกษตร จ านวน 1 
ห้อง และโครงการ Knightsbridge 
Ocean Sriracha จ านวน 1 ห้อง คิด
เป็นจ านวนเงินรวม 6.15 ล้านบาท 
ส าหรับปี 2558 และส าหรับงวดปี
บญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
บริษัท ได้รับเงินมดัจ า จ านวน 1.62 
ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ได้ท าสญัญา

 

 เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัท 

 ราคาขายห้องชดุ
เป็นราคาปกติทัว่ไป
และเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่
ลกูค้าภายนอกราย
อ่ืน ดงันัน้ จึงเห็นวา่
รายการดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

 เป็นรายการธุรกิจ
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

 รายได้การขายห้องชดุ  

- 

 

9,233.74 

ซือ้ขายห้องชดุ และได้โอนกรรมสทิธ์ิ
ห้องชดุโครงการ Tropicana เอราวณั 
จ านวน 1 ห้อง จ านวนเงิน 1.51 ล้าน
บาท โครงการ Knignhtsbride Sky 
River Ocean จ านวน 2 ห้อง จ านวน
เงิน 7.72 ล้านบาท รวมโอนกรรมสทิธ์ิ
ทัง้ 3 ห้องเป็นจ านวนเงิน 9.23 ล้าน
บาท ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 

ปกติของบริษัท 

 ราคาขายห้องชดุ
เป็นราคาปกติทัว่ไป
และเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่
ลกูค้าภายนอกราย
อ่ืน ดงันัน้ จึงเห็นวา่
รายการดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

  12.2 คา่ใช้จ่ายคา่ท่ีปรึกษา
ของบริษัท 

 คา่ท่ีปรึกษา 

 

 

50.00 

 

 

- 

 

 

 

 บริษัท วา่จ้างนายลกัษณะน้อย พึง่
รัศมี เป็นท่ีปรึกษาของบริษัท โดย
สญัญาท่ีปรึกษามีระยะเวลา 2 ปี 

 

 
 เป็นรายการ
สนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของบริษัท  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

ตัง้แตเ่ดือนก.พ.  2556 และอตัรา
คา่ท่ีปรึกษาเดือนละ 50,000 บาท 
ทัง้นีภ้ายหลงัครบระยะเวลา 2 ปี เม่ือ
เดือนมกราคม 2558 บริษัท ไมไ่ด้ตอ่
อายสุญัญาท่ีปรึกษาแล้ว จงึไมมี่
รายการระหวา่งกนัเกิดขึน้อีกใน
อนาคต 

 

 อตัราค่าท่ีปรึกษา
เทียบเคียงได้กบั
อตัราค่าท่ีปรึกษา
รายอ่ืนท่ีบริษัท
วา่จ้าง ดงันัน้ จงึ
เหน็วา่รายการ
ดงักลา่วมี 
สมเหตสุมผล และ
เป็นอตัราเดิมท่ีได้
เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี
ของบริษัท 

13. บริษัท ซีโอ
แอล จ ากดั
(มหาชน) 

 เป็นกิจการท่ีมี
กรรมการร่วมกนักบั
บริษัท ได้แก่ นายสหสั 

13.1 ซือ้อปุกรณ์ส านกังาน 

 คา่ใช้จ่ายอปุกรณ์
ส านกังาน 

 

506.93 

 

 

1,540.82 

 

 

 บริษัท ซือ้อปุกรณ์ส านกังาน เช่น 
เคร่ืองเขียน กระดาษ เป็นต้น จาก

 

 ราคาซือ้สนิค้าเป็น
ราคาตลาดทัว่ไปที่
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

ตรีทิพยบตุร ซงึด ารง
ต าแหน่งกรรมการและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท 

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย - 

 

258.18 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เพ่ือ
ใช้ในการด าเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษัท 
โดยในปี 2558 และส าหรับงวดปีบญัชี 
สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัท 
มีคา่ใช้จ่ายอปุกรณ์ส านกังาน จ านวน 
0.51 ล้านบาท และ 1.54 ล้านบาท 
ตามล าดบั และมีคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย 
ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 0.26 ล้านบาท 

บริษัท ซีโอแอล 
จ ากดั (มหาชน) 
ขายให้กบัลกูค้าราย
อ่ืน ดงันัน้ จึงเห็นวา่
รายการดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

14. นายสหสั 
ตรีทิพย
บตุร 

 ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
และประธาน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท 

 

14.1 การขายห้องชดุ 

 เงินมดัจ าและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 

 

- 

 

321.00 

 

 นายสหสั ตรีทิพยบตุร ได้ท าสญัญา
ซือ้ขายห้องชดุของโครงการ 
Knightsbridge The Ocean จ านวน
เงินรวม 3.31 ล้านบาท ตามสญัญา
ซือ้ขายเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2559 

 

 เป็นรายการธุรกิจ
ปกตขิองบริษัท  

 ราคาขายห้องชดุ
เป็นราคาปกติทัว่ไป
และเทียบเคียงได้
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

โดยส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 บริษัท ได้รับเงิน
มดัจ าและเงินรับลว่งหน้า จ านวน 
0.32 ล้านบาท 

กบัราคาขายแก่
ลกูค้าภายนอกราย
อ่ืน ดงันัน้ จึงเห็นวา่
รายการดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

15. นางสาวรวี
กร บญุ
พรม 

 ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารของบริษัท 

15.1 การขายห้องชดุ 

 เงินมดัจ าและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 

 

 

90.90 

 

- 

 

 นางสาวรวีกร บญุพรม ได้ท าสญัญา
ซือ้ขายห้องชดุของโครงการ The 
Cabana ส าโรง จ านวน 1 ห้อง 
จ านวนเงินรวม 1.5 ล้านบาท ตาม
สญัญาซือ้ขายเม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 
2557 โดยในปี 2558 บริษัท ได้รับ
เงินมดัจ าและเงินรับลว่งหน้า จ านวน 
0.09 ล้านบาท 

 

 เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัท  

 ราคาขายห้องชดุ
เป็นราคาปกติทัว่ไป
และเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่
ลกูค้าภายนอกราย
อ่ืน ดงันัน้ จึงเห็นวา่
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

 อยา่งไรก็ตาม นางสาวรวีกร บญุ
พรหม ได้แจ้งความประสงค์ยกเลิก
การซือ้ห้องชดุของโครงการ The 
Cabana ส าโรง โดยบริษัท ได้คืนเงิน
จองและเงินดาวน์ทัง้หมดแล้ว โดย
ผู้บริหารของบริษัท ได้รับเงินคืน
เทา่กบัต้นทนุ และไมมี่ก าไรจากการ
คืนห้องชดุดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

 ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัท คืนห้องชดุ
ดงักลา่ว เน่ืองจากพิจารณาเหน็วา่
ยงัมีความต้องการห้องชดุจากลกูค้า
หลายรายในโครงการดงักลา่ว และ
เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท จึงได้คืน
ห้องชดุดงักลา่ว และปัจจบุนั  บริษัท 
ได้ขายห้องชดุได้แล้ว ในราคาขาย 

รายการดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

re-sale ท่ีสงูกว่าราคาเดิม 

16. นายค
มกฤช 
ตรีทิพย
บตุร 

 บตุรของนายสหสั 
ตรีทิพยบตุร ซึง่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท 

16.1 การขายห้องชดุ 

 เงินมดัจ าและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 

 

 

265.00 

 

316.80 

 

 นายคมกฤช ตรีทิพยบตุร ได้ท า
สญัญาซือ้ขายห้องชดุของโครงการ 
The Tropicana เอราวณั จ านวน 1 
ห้อง จ านวนเงินรวม 2.5 ล้านบาท 
ตามสญัญาซือ้ขายเม่ือวนัท่ี 25 
กนัยายน 2557 โดยในปี 2558 และ
ส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 บริษัท ได้รับเงินมดั
จ าและเงินรับลว่งหน้า จ านวน 0.27 
ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 

 เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัท  

 ราคาขายห้องชดุ
เป็นราคาปกติทัว่ไป
และเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่
ลกูค้าภายนอกราย
อ่ืน ดงันัน้ จึงเห็นวา่
รายการดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

17. นายสธีุร์ 
จนัทร์แจ่ม

 น้องชายของนายเมธา 
จนัทร์แจ่มจรัส ซงึด ารง

17.1 การขายห้องชดุ     
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

จรัส ต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท 

 เงินมดัจ าและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า 

 

107.40 294.30  นายสธีุร์ จนัทร์แจ่มจรัส ได้ท า
สญัญาซือ้ขายห้องชดุของโครงการ 
Knightsbridge Sky City สะพาน
ใหม ่จ านวน 1 ห้อง จ านวนเงินรวม 
2.7 ล้านบาท ตามสญัญาซือ้ขายเม่ือ
วนัท่ี 15 มิ.ย. 2558 โดยในปี 2558 
และส าหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 บริษัท ได้รับเงิน
มดัจ าและเงินรับลว่งหน้า จ านวน 
0.11 ล้านบาท และ 0.29 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัท  

 ราคาขายห้องชดุ
เป็นราคาปกติทัว่ไป
และเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่
ลกูค้าภายนอกราย
อ่ืน ดงันัน้ จึงเห็นวา่
รายการดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

 

18. นางสาว
กนกไพลนิ 
วิไลแก้ว 

 ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารของบริษัท 

18.1 การขายห้องชดุ 

 รายได้การขายห้องชดุ 

 

- 

 

 

1,634.00 

 

 นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้ท า
สญัญาซือ้ขายห้องชดุ และได้โอน

 

 เป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัท 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ์ 
ลักษณะของรำยกำร

ระหว่ำงกัน 

มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) 

ควำมจ ำเป็น/ ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบ งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31 ธันวำคม 
2558 

งวดปีบัญชี
สิน้สุด  

31ธันวำคม 
2559 

กรรมสทิธ์ิห้องชดุโครงการ Villa 
Lasalle จ านวน 1 ห้อง จ านวนเงิน 
1.63 ล้านบาท ส าหรับงวดปีบญัชี 
สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ราคาขายห้องชดุ
เป็นราคาปกติทัว่ไป
และเทียบเคียงได้
กบัราคาขายแก่
ลกูค้าภายนอกราย
อ่ืน ดงันัน้ จึงเห็นวา่
รายการดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 
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9. สรุปสำระของสัญญำที่ส ำคัญในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

 สรุปสำระส ำคัญของเงื่อนไขและข้อตกลงตำมสัญญำซือ้ขำยหุ้น 

1. สัญญำซือ้ขำยหุ้นของ บริษัท พรำวด์ เรสซเิดนซ์ จ ำกัด (“บริษัท”) ระหว่ำง บริษัท พรำว บีชคลับ 
หัวหนิ จ ำกัด กับ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  

วนัลงนามสญัญา วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

คูส่ญัญา 1. บริษัท พราว บีชคลบั หวัหิน จ ากดั ในฐานะผู้ ซือ้ (“ผู้ขำย”) 

2. บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ขาย(“ผู้ซือ้”) 

จ านวนหุ้นท่ีซือ้ขาย  หุ้นสามญั จ านวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท 

ราคาซือ้ขายหุ้น  ผู้ขายตกลงโอนหุ้นสามญั จ านวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้น
ทัง้หมดของบริษัท โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ ให้ผู้ ซือ้ และผู้ ซือ้ตกลงรับ
โอนหุ้ น และช าระราคาซื อ้ขายหุ้ นตามสัญญ าให้แก่ผู้ ข าย  จ านวน 
2,800,000,000 บาท ดงันี ้

1. ช าระด้วยเงินสด 700,000,000 บาท  

2. ช าระด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งออกโดยผู้ ซือ้และได้รับการประกนัการใช้เงิน
ทัง้จ านวนด้วยการอาวลัโดยธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้สิน้
จ านวน 2,100,000,000 บาท  

หลกัประกนัตามสญัญา เพ่ือเป็นประกนัการช าระหนีข้องตนภายใต้สญัญาฉบบันี ้คู่สญัญาแต่ละฝ่าย
ตกลงวางหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในวันท่ีลงนามใน
สญัญาฉบบันี ้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ซือ้ตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค า้
ประกัน (Bank Guarantee) ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
จ านวนรวม 140,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขาย  

2. ผู้ ขายตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค า้
ประกัน (Bank Guarantee) ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
จ านวนรวม 140,000,000 บาท ให้แก่ผู้ ซือ้ 

โดยแต่ละฝ่ายจะด าเนินการคืนหนงัสือค า้ประกนัท่ีสง่มอบเพ่ือเป็นหลกัประกนั
สัญญาให้แก่ อีกฝ่ายหนึ่งในวัน ท่ีก าหนดให้มีการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ 
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(Closing Date) 

วนัท่ีก าหนดให้มีการซือ้ขาย
เสร็จสมบรูณ์ (Closing 
Date) 

คู่สัญญาตกลงให้วันท่ีก าหนดให้มีการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ คือวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2560  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ซือ้หรือผู้ขายไม่สามารถท าให้เง่ือนไขบงัคบัก่อนบางประการ
ตามท่ีตกลงกันส าเร็จได้ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ให้ผู้ ซือ้มีสิทธิขอเลื่อน
วนัท่ีก าหนดให้มีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ออกไปเป็นวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 โดย
ผู้ ซือ้ต้องแจ้งให้ผู้ ขายทราบล่วงหน้าเป็นหนังสืออย่างน้อย 7 วนัท าการก่อน
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

เง่ือนไขส าคญั ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายหุ้น นอกจากเป็นไปตามเง่ือนไข
บังคับก่อนประการอ่ืนท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทั่วไปของสัญญาซือ้ขายหุ้ นแล้ว 
หน้าท่ีของผู้ ซือ้และผู้ ขายในการท าให้การซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์จะเกิดขึน้ก็
ต่อเม่ือคู่สญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบดุงัต่อไปนีค้รบถ้วน
สมบรูณ์ทกุประการ 

1. บริษัทได้รับการผ่อนผันจากสถาบันการเงินเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ผู้ ขาย
สามารถโอนหุ้นตามสญัญาให้แก่ผู้ ซือ้ตามสญัญาฉบบันีไ้ด้โดยไม่ถือว่า
เป็นเหตผุิดสญัญาภายใต้สญัญากู้ ยืมเงินระหวา่งบริษัทกบัสถาบนัการเงิน
ดงักล่าว และการได้รับผ่อนผนันัน้จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด
อ่ืนใดของสญัญากู้ ยืมเงินดังกล่าวในทางท่ีไม่เป็นคุณในสาระส าคัญแก่
บริษัท เว้นแต ่ผู้ ซือ้และผู้ขายตกลงร่วมกนั 

2. ไม่มีการฟ้องร้องหรือการด าเนินคดีใดๆ ต่อผู้ขาย และ/หรือบริษัทซึ่งผู้ ซือ้
เห็นว่าส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าท าสญัญาฉบับนีข้องผู้ ซือ้ ทัง้นี ้ในกรณี
ของคดีแพ่ง จ านวนทุนทรัพย์จะต้องไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท จงจะ
ถือวา่สง่ผลตอ่การตดัสินใจเข้าท าสญัญาฉบบันีข้องผู้ ซือ้  

3. ผู้ ซือ้ด าเนินการให้ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้ ซือ้เพ่ือมี
มติอนมุตัิให้เข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นตามสญัญา  

4. ผู้ ซือ้ได้รับอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยท าให้ได้รับเงินสด
และได้รับการสนบัสนนุทางการเงินโดยการอาวลัตัว๋สญัญาใช้เงินเพียงพอ
ส าหรับการช าระราคาซือ้ขายหุ้นตามสญัญา  

5. ผู้ขายด าเนินการให้บริษัทด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัโครงการพาร์ค 24 

(1) บริษัทได้รับช าระเงินท่ีคงค้างอยู่ทัง้หมดภายใต้สัญญาจะซือ้จะ
ขายห้องชดุท่ีบริษัทได้เข้าท ากบักลุ่มผู้ ถือหุ้นในปัจจบุนัของบริษัท 
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(รวมถึงบคุคลในครอบครัว)  

(2) บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุท่ีจะได้รับช าระเงินท่ีคงค้าง
อยู่ทัง้หมดภายใต้สญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุท่ีบริษัท ได้เข้าท ากบั
ลกูค้าภายใต้โครงการพาร์ค 24  

6. ผู้ขายด าเนินการท าให้บริษัทลงนามหนงัสือสญัญาบริหารจดัการโครงการ
กบันายธงชยั บศุราพนัธ์ และสญัญาจ้างบคุลากรหลกัตามท่ี นายธงชยั บุศ
ราพันธ์ เห็นสมควรเพ่ือท าให้หน้าท่ีของ นายธงชัย บุศราพันธ์ ภายใต้
สญัญาบริหารจดัการโครงการส าเร็จ 

7. ผู้ขายด าเนินการท าให้ The Emporium Group มีหนงัสืออนญุาตให้บริษัท
ใช้ค าว่า “The Park at EmDistrict” ในโครงการพาร์ค 24 เป็นระยะเวลา
ตามท่ีคูส่ญัญาตกลงกนั 

ทัง้นี ้การสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนข้างต้นจะต้องกระท าเป็นหนงัสือโดยผู้
ซือ้หรือผู้ขายแล้วแตก่รณี  

หน้าท่ีภายหลงัการซือ้ขาย
หุ้นท่ีส าคญั 

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัท่ีการซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์ ผู้ขายตกลง
ท่ีจะด าเนินการให้บริษัทรับผิดชอบระบบ Back office ของบริษัท ซึ่งรวมถึง
ระบบด้านบญัชี (รวมถึงการจดัท างบการเงินและการปิดบญัชี) การเงิน และ
งานด้านกฎหมายของบริษัท ต่อไป โดยคิดค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 
1,000,000 บาท  

การเลิกสญัญา 1. ก่อนวนัท่ีมีการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิก
สญัญาฉบับนีโ้ดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
หากเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสญัญาและ/หรือค ารับรองใน
ข้อท่ีเป็นสาระส าคญั และคู่สญัญาอีกฝ่ายได้บอกกล่าวให้แก้ไขแล้ว
ไม่ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอนัสมควรใด ๆ ภายใน 
15 วนันบัจากวนัท่ีได้รับค าบอกกลา่วเป็นหนงัสือ โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ี
มิได้ผิดสัญญาอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามท่ี
คูส่ญัญาฝ่ายท่ีมิได้ผิดสญัญาเห็นสมควร ทัง้นี ้ย่อมไม่เสื่อมสิทธิท่ีจะ
เรียกเงินค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันจะพึงเรียกได้จาก
การผิดสญัญา 

2) มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบตัิของหน่วยราชการซึง่เป็นผลให้ 

(1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งไม่สามารถปฏิบัติตาม
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ข้อตกลงและหรือเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีระบใุนสญัญาฉบบั
นีไ้ด้ ทัง้นี ้ข้อตกลงและ/หรือเง่ือนไขนัน้ถือเป็นสาระส าคญัของ
สญัญาฉบบันี ้หรือ 

(2) ผู้ ซือ้หรือผู้ ขายไม่สามารถซือ้หรือขายหุ้ นตามสัญญาภายใต้
เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ตามท่ีระบใุนสญัญาฉบบันี ้หรือ 

(3) การปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีเ้ป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อ
ห้ามโดยชอบด้วยกฎหมาย 

3) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้ ล้มละลาย ถูกค าสัง่พิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด ถูกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนเข้าจัดการ
ทรัพย์สินของคู่สญัญาทัง้หมด หรือด าเนินการช าระบัญชี หรือเลิก
บริษัท 

2. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบับนีก้่อนวันท่ีมีการซือ้
ขายเสร็จสมบูรณ์หากพบว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขบงัคบัก่อนได้ครบถ้วน เว้นแตคู่่สญัญาท่ีมีสิทธิบอกเลิกจะได้ยกเว้น
หรือสละสิทธิในเง่ือนไขบงัคบัก่อนนัน้ ๆ เป็นหนงัสือ  

ผลของการเลิกสญัญา ในกรณีท่ีคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิเลิกสญัญาตามข้อ สญัญา และคู่สญัญา
ฝ่ายนัน้ได้รับความเสียหายจากการผิดสญัญาหรือผิดค ารับรอง (แล้วแต่กรณี) 
ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายท่ีมิได้ผิดสัญญามีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดสัญญามี
หน้าท่ีชดใช้ค่าเสียหายตามคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งถงึเหตแุหง่ความเสียหายดงักลา่ว 
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2. สัญญำซือ้ขำยหุ้นของ บริษัท พรำวด์ เรสซเิดนซ์ จ ำกัด (“บริษัท”)  ระหว่ำง บริษัท พีเอ็น 
แคปปิตอล จ ำกัด กับ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 

วนัลงนาม
สญัญา 

17 พฤษภาคม 2560 

คูส่ญัญา 1. บริษัท พีเอน็ แคปปิตอล จ ากดั ในฐานะผู้ขาย (“ผู้ขำย”) 

2. บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ ซือ้ (“ผู้ซือ้”) 

จ านวนหุ้น
ท่ีซือ้ขาย 

หุ้นสามญัจ านวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท  

ราคาซือ้
ขายหุ้น 

ผู้ขายตกลงโอนหุ้นสามญั จ านวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท 
โดยปราศจากภาระผกูพนัใดๆ ให้ผู้ ซือ้ และผู้ ซือ้ตกลงรับโอนหุ้นและช าระราคาซือ้ขายหุ้นตาม
สญัญาให้แก่ผู้ขาย จ านวน 1,200,000,000 บาท ดงันี ้

1) ช าระด้วยเงินสด 300,000,000 บาท  

2) ช าระด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งออกโดยผู้ ซือ้และได้รับการประกันการใช้เงินทัง้จ านวนด้วย
การอาวลัโดยธนาคารพาณิชย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้สิน้จ านวน 900,000,000 บาท  

หลกัประกนั
ตามสญัญา 

เพ่ือเป็นประกันการช าระหนีข้องตนภายใต้สัญญาฉบับนี ้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงวาง
หลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในวันท่ีลงนามในสัญญาฉบับนี  ้ตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ซือ้ตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค า้ประกัน (Bank 
Guarantee) ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จ านวนรวม 60,000,000 บาท 
ให้แก่ผู้ขาย  

2. ผู้ ขายตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค า้ประกัน (Bank 
Guarantee) ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จ านวนรวม 60,000,000 บาท 
ให้แก่ผู้ ซือ้ 

โดยแต่ละฝ่ายจะด าเนินการคืนหนงัสือค า้ประกันท่ีส่งมอบเพ่ือเป็นหลกัประกันสญัญาให้แก่
อีกฝ่ายหนึง่ในวนัท่ีก าหนดให้มีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (Closing Date) 

วนัท่ี
ก าหนดให้มี
การซือ้ขาย

คูส่ญัญาตกลงให้วนัท่ีก าหนดให้มีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์คือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ซือ้หรือผู้ขายไม่สามารถท าให้เง่ือนไขบงัคบัก่อนบางประการตามท่ี
ตกลงกนัส าเร็จได้ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ให้ผู้ ซือ้มีสิทธิขอเลื่อนวนัท่ีก าหนดให้
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เสร็จ
สมบรูณ์ 
(Closing 
Date) 

มีการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ออกไปเป็นวันท่ี  2 ตุลาคม 2560 โดยผู้ ซือ้ต้องแจ้งให้
ผู้ ขายทราบล่วงหน้าเป็นหนังสืออย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2560 

เง่ือนไข
ส าคญั 

ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายหุ้น นอกจากเป็นไปตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ประการอื่นที่เป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปของสญัญาซือ้ขายหุ้นแล้ว หน้าท่ีของผู้ ซือ้และผู้ขายในการ
ท าให้การซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์จะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือคูส่ญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ตามท่ีระบดุงัตอ่ไปนีค้รบถ้วนสมบรูณ์ทกุประการ 

1. บริษัทได้รับการผ่อนผนัจากสถาบนัการเงินเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ผู้ขายสามารถโอนหุ้นตาม
สญัญาให้แก่ผู้ ซือ้ตามสญัญาฉบบันีไ้ด้โดยไม่ถือว่าเป็นเหตผุิดสญัญาภายใต้สญัญากู้ ยืม
เงินระหวา่งบริษัทกบัสถาบนัการเงินและการได้รับผ่อนผนันัน้จะต้องไมมี่การเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดอ่ืนใดของสญัญากู้ ยืมเงินดงักล่าวในทางท่ีไม่เป็นคณุในสาระส าคญัแก่บริษัท 
เว้นแต ่ผู้ ซือ้และผู้ขายตกลงร่วมกนั 

2. ไม่มีการฟ้องร้องหรือการด าเนินคดีใดๆ ต่อผู้ขาย และ/หรือบริษัทซึ่งผู้ ซือ้เห็นว่าส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าท าสัญญาฉบับนีข้องผู้ ซือ้ ทัง้นี ้ในกรณีของคดีแพ่ง จ านวนทุนทรัพย์
จะต้องไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท จึงจะถือว่าสง่ผลต่อการตดัสินใจเข้าท าสญัญาฉบบั
นีข้องผู้ ซือ้  

3. ผู้ ซือ้ด าเนินการให้ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้ ซือ้เพ่ือมีมติอนมุตัิให้เข้า
ท าธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นตามสญัญา  

4. ผู้ ซือ้ได้รับอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยท าให้ได้รับเงินสดและได้รับการ
สนบัสนนุทางการเงินโดยการอาวลัตัว๋สญัญาใช้เงินเพียงพอส าหรับการช าระราคาซือ้ขาย
หุ้นตามสญัญา  

5. ผู้ขายด าเนินการให้บริษัทด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัโครงการพาร์ค 24 

(1) บริษัทได้รับช าระเงินท่ีคงค้างอยู่ทัง้หมดภายใต้สญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุท่ีบริษัท
ได้เข้าท ากบักลุม่ผู้ ถือหุ้นในปัจจบุนัของบริษัท (รวมถึงบคุคลในครอบครัว) 

(2) บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดท่ีจะได้รับช าระเงินท่ีคงค้างอยู่ทัง้หมด
ภายใต้สัญญาจะซือ้จะขายห้องชุดท่ีบริษัท ได้เข้าท ากับลูกค้าภายใต้ โครงการ
พาร์ค 24  

6. ผู้ขายด าเนินการท าให้บริษัทลงนามหนังสือสญัญาบริหารจัดการโครงการกับนายธงชัย  
บุศราพนัธ์ และสญัญาจ้างบุคลากรหลกัตามท่ี นายธงชยั บุศราพนัธ์ เห็นสมควรเพ่ือท าให้
หน้าท่ีของ นายธงชยั บศุราพนัธ์ ภายใต้สญัญาบริหารจดัการโครงการส าเร็จ 
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7. ผู้ขายด าเนินการท าให้ The Emporium Group มีหนังสืออนุญาตให้บริษัทใช้ค าว่า “The 
Park at EmDistrict” ในโครงการพาร์ค 24 เป็นระยะเวลาตามท่ีคูส่ญัญาตกลงกนั 

ทัง้นี ้การสละสิทธิในเง่ือนไขบังคับก่อนข้างต้นจะต้องกระท าเป็นหนังสือโดยผู้ ซือ้หรือ
ผู้ขายแล้วแตก่รณี  

หน้าท่ี
ภายหลงั
การซือ้ขาย
หุ้นท่ีส าคญั 

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัท่ีการซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์ ผู้ขายตกลงท่ีจะด าเนินการ
ให้บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากดั รับผิดชอบระบบ Back office ของบริษัท ซึ่งรวมถึงระบบ
ด้านบญัชี (รวมถึงการจดัท างบการเงินและการปิดบญัชี) การเงิน และงานด้านกฎหมายของ
บริษัท ตอ่ไป โดยคิดคา่ตอบแทนในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท  

การเลิก
สญัญา 

1. ก่อนวนัท่ีมีการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันีโ้ดย
การบอกกลา่วเป็นหนงัสือไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสญัญาและ/หรือค ารับรองในข้อท่ีเป็นสาระส าคญั และ
คู่สญัญาอีกฝ่ายได้บอกกล่าวให้แก้ไขแล้วไม่ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุ
อนัสมควรใด ๆ ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีได้รับค าบอกกลา่วเป็นหนงัสือ โดยคู่สญัญา
ฝ่ายท่ีมิได้ผิดสญัญาอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดงักล่าวได้ตามท่ีคู่สญัญาฝ่ายท่ี
มิได้ผิดสญัญาเห็นสมควร ทัง้นี ้ย่อมไม่เสื่อมสิทธิท่ีจะเรียกเงินค่าเสียหายและ/หรือ
คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัจะพงึเรียกได้จากการผิดสญัญา 

2)  มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบตัิของหน่วยราชการซึง่เป็นผลให้ 

(1) คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงและหรือเง่ือนไขข้อใดข้อ
หนึ่งตามท่ีระบุในสัญญาฉบับนีไ้ด้ ทัง้นี ้ข้อตกลงและ/หรือเง่ือนไขนัน้ถือเป็น
สาระส าคญัของสญัญาฉบบันี ้หรือ 

(2) ผู้ ซือ้หรือผู้ ขายไม่สามารถซือ้หรือขายหุ้ นตามสัญญาภายใต้เง่ือนไขและ
หลกัเกณฑ์ตามท่ีระบใุนสญัญาฉบบันี ้หรือ 

(3) การปฏิบัติตามสญัญาฉบับนีเ้ป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อห้ามโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

3) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้ ล้มละลาย ถกูค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถกูค าสัง่
ให้ฟื้นฟูกิจการ หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนเข้าจัดการทรัพย์สินของคู่สัญญาทัง้หมด หรือ
ด าเนินการช าระบญัชี หรือเลกิบริษัท 

2. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีก้่อนวนัท่ีมีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์
หากพบว่าคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนได้ครบถ้วน เว้น
แต่คู่สัญญาท่ีมีสิทธิบอกเลิกจะได้ยกเว้นหรือสละสิทธิในเง่ือนไขบังคับก่อนนัน้ ๆ เป็น



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 96 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 

หนงัสือ  

ผลของการ
เลิกสญัญา 

ในกรณีท่ีคู่สญัญาฝ่ายหนึง่ใช้สิทธิเลิกสญัญาตามข้อ สญัญา และคู่สญัญาฝ่ายนัน้ได้รับความ
เสียหายจากการผิดสญัญาหรือผิดค ารับรอง (แล้วแต่กรณี) ของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ คูส่ญัญา
ฝ่ายท่ีมิได้ผิดสญัญามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง โดยคู่สญัญา
ฝ่ายท่ีผิดสญัญามีหน้าท่ีชดใช้ค่าเสียหายตามคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องภายใน 15 วนันบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งถงึเหตแุหง่ความเสียหายดงักลา่ว 

 
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมช่ือกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 รำย เป็นผู้รับมอบฉันทะ

จำกผู้ถือหุ้น  

ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 ของหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

 

บริษัท ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 นายพีระพงศ์ จรูญเอก  
     (นายพีระพงศ์ จรูญเอก) 
กรรมการ และประธานบริหาร 

 


