
 

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                           
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม                         
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก                            
ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้       
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 
 
 
 

เติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4501 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกำยน 2562 



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กันยายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 1,317,744            1,819,169            464,064            734,517               

ลูกหน้ีอื่น 2 443,593               135,306               714,772            221,431               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 116,543               7,000                   6,836,969         4,655,644            

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือ่ขาย 4 21,712,482          20,151,371          1,658,306         2,159,725            

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 1,068,073            1,009,355            -                        97,952                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง 155,634               152,151               22,132              21,821                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 5 541,638               230,803               89,996              91,519                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 25,355,707          23,505,155          9,786,239         7,982,609            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           6,996,707         6,209,623            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 2,539,400            1,780,374            1,039,062         1,267,528            

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8,000                   8,000                   -                        -                           

ท่ีดินรอการพฒันา 8 28,235                 28,235                 8,067                8,067                   

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 9 366,404               372,905               32,160              29,805                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,615,505            765,896               101,191            122,125               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 237,687               237,277               34,747              32,530                 

ค่าความนิยม 190,416               190,416               -                        -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 93,640                 150,639               30,203              15,216                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 141,400               164,430               5,693                5,744                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,220,687            3,698,172            8,247,830         7,690,638            

รวมสินทรัพย์ 30,576,394          27,203,327          18,034,069       15,673,247          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กันยายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 11 1,192,940            1,780,216            600,000            805,000               

ตัว๋แลกเงิน 12 357,602               763,835               357,602            763,835               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 2 2,604,418            2,603,096            855,880            1,208,088            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 2,906                   2,626                   -                        -                           

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 2,606,674            4,271,083            170,154            300,808               

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 3,197,392            1,198,563            3,197,392         1,198,563            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 403                      936                      403                   936                      

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2 1,265,599            2,009,878            26,660              81,202                 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 2 966                      2,531                   2,313                9,305                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 340,405               481,626               13,687              182,703               

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 142,609               68,987                 56,230              41,172                 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 11,711,914          13,183,377          5,280,321         4,591,612            

หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 2,641,872            487,944               -                        -                           

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 5,541,082            4,024,986            5,541,082         4,024,986            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 212                      517                      212                   517                      

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22,058                 15,559                 10,522              7,892                   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 682,934               687,826               -                        -                           

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 1,917                   1,800                   -                        -                           

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 8,890,075            5,218,632            5,551,816         4,033,395            

รวมหนี้สิน 20,601,989          18,402,009          10,832,137       8,625,007            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กันยายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 15

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั  3,091,552,445 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

      (31 ธนัวาคม 2561: หุน้สามญั 3,085,208,279 หุน้

            มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 1,545,776            1,542,604            1,545,776         1,542,604            

   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั  2,449,073,932 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 1,224,537            1,224,537            1,224,537         1,224,537            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,299,052            2,299,052            2,299,052         2,299,052            

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย (26,570)                (26,570)                -                        -                           

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 16 25,439                 -                           25,439              -                           

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 77,458                 50,014                 77,458              50,014                 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 154,260               154,260               154,260            154,260               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,048,885            3,734,019            3,421,186         3,320,377            

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (37,948)                1,995                   -                        -                           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 8,765,113            7,437,307            7,201,932         7,048,240            

ส่วนของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,209,292            1,364,011            -                        -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,974,405            8,801,318            7,201,932         7,048,240            

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30,576,394          27,203,327          18,034,069       15,673,247          

-                           -                           -                        -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,153,556       3,224,657       318,639          1,572,615       
รายไดค่้าบริหารโครงการ 2 358,391          433,664          33,164            401,871          
เงินปันผลรับ 2, 6 -                      -                      193,605          -                      
กาํไรจากการโอนสิทธิสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                      -                      7,497              4,242              
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2 35,006            314,822          34,985            -                      
รายไดอ่ื้น 81,533            62,178            74,126            59,115            
รวมรายได้ 3,628,486       4,035,321       662,016          2,037,843       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,797,174       1,923,128       145,418          837,961          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 585,934          562,252          64,174            284,939          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุน 6, 7 -                      -                      140,640          -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 120,007          102,234          44,333            73,434            
รวมค่าใช้จ่าย 2,503,115       2,587,614       394,565          1,196,334       
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,125,371       1,447,707       267,451          841,509          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (110,771)         (186,420)         -                      -                      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,014,600       1,261,287       267,451          841,509          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (74,939)           (73,433)           (88,756)           (56,931)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 939,661          1,187,854       178,695          784,578          
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17 (206,154)         (284,697)         1,833              (161,334)         
กําไรสําหรับงวด 733,507          903,157          180,528          623,244          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 733,507          903,157          180,528          623,244          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 687,311          891,567          180,528          623,244          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 46,196            11,590            

733,507          903,157          
การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 687,311          891,567          180,528          623,244          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 46,196            11,590            

733,507          903,157          

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 18
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.2806            0.3648            0.0737            0.2550            
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.2805            0.3642            0.0737            0.2546            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 8,979,768       8,837,233       1,507,918       5,161,497       
รายไดค่้าบริหารโครงการ 2 781,086          1,037,353       269,674          972,223          
เงินปันผลรับ 2, 6 250                 -                      1,193,759       -                      
กาํไรจากการโอนสิทธิสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                      311,977          7,497              323,941          
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2 307,057          314,822          84,385            -                      
รายไดอ่ื้น 350,095          191,208          216,934          167,768          
รวมรายได้ 10,418,256     10,692,593     3,280,167       6,625,429       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 5,113,139       5,271,228       816,859          2,764,060       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,712,128       1,362,572       507,318          724,279          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุน 6, 7 -                      -                      149,016          -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 374,959          287,858          202,045          199,359          
รวมค่าใช้จ่าย 7,200,226       6,921,658       1,675,238       3,687,698       
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,218,030       3,770,935       1,604,929       2,937,731       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (224,775)         (451,588)         -                      -                      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,993,255       3,319,347       1,604,929       2,937,731       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (198,351)         (177,326)         (240,975)         (166,548)         
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,794,904       3,142,021       1,363,954       2,771,183       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (603,929)         (730,624)         (36,581)           (561,590)         
กําไรสําหรับงวด 2,190,975       2,411,397       1,327,373       2,209,593       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,190,975       2,411,397       1,327,373       2,209,593       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,145,198       2,399,794       1,327,373       2,209,593       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 45,777            11,603            

2,190,975       2,411,397       
การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,145,198       2,399,794       1,327,373       2,209,593       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 45,777            11,603            

2,190,975       2,411,397       

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 18
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.8759            0.9825            0.5420            0.9047            
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.8754            0.9800            0.5417            0.9023            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกิน (ตํ่า) กวา่ทุน ส่วนของ
ส่วนตํ่ากวา่มูลคา่ เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ สาํรองส่วนทุนจาก จากการเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน หุน้บุริมสิทธิ จากการใชส้ิทธิ การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ สัดส่วนการถือหุน้ ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ
ที่ออกและชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ของบริษทัยอ่ย ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หุน้เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 813,149                 2,233,575              (16,318)                  -                            23,002                   102,468                 1,965,768              857                        5,122,501              1,289,993              6,412,494              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,399,794              -                            2,399,794              11,603                   2,411,397              
ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3,212                     65,477                   -                            -                            (23,660)                  -                            -                            -                            45,029                   -                            45,029                   
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            -                            41,726                   -                            -                            -                            41,726                   -                            41,726                   
เรียกชาํระคา่หุน้และออกหุน้สามญัเพิ่มทุน
   ของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            136                        1,138                     1,274                     1,276                     2,550                     
ออกหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย -                            -                            (10,252)                  -                            -                            -                            -                            -                            (10,252)                  414,000                 403,748                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                            -                            -                            -                            -                            -                            (896,063)                -                            (896,063)                -                            (896,063)                
บริษทัยอ่ยจ่ายปันผลใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,240)                    (1,240)                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 816,361                 2,299,052              (26,570)                  -                            41,068                   102,468                 3,469,635              1,995                     6,704,009              1,715,632              8,419,641              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,224,537              2,299,052              (26,570)                  -                            50,014                   154,260                 3,734,019              1,995                     7,437,307              1,364,011              8,801,318              
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื่องจาก
   นาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 1.7) -                            -                            -                            -                            -                            -                            406,449                 -                            406,449                 -                            406,449                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - หลังปรับปรุง 1,224,537              2,299,052              (26,570)                  -                            50,014                   154,260                 4,140,468              1,995                     7,843,756              1,364,011              9,207,767              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,145,198              -                            2,145,198              45,777                   2,190,975              
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            -                            27,444                   -                            -                            -                            27,444                   -                            27,444                   
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้จากการใชส้ิทธิ
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            25,439                   -                            -                            -                            -                            25,439                   -                            25,439                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,236,781)             -                            (1,236,781)             -                            (1,236,781)             
บริษทัยอ่ยจ่ายปันผลใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1)                           (1)                           
ซื้อหุน้บุริมสิทธิจากผูถ้ือหุน้เดิม (หมายเหตุ 6.3) -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (37,200)                  (37,200)                  (200,000)                (237,200)                
การซื้อหุน้จากผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (2,743)                    (2,743)                    (495)                       (3,238)                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1,224,537              2,299,052              (26,570)                  25,439                   77,458                   154,260                 5,048,885              (37,948)                  8,765,113              1,209,292              9,974,405              

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ สาํรองส่วนทุนจาก
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการใชส้ิทธิ การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หุน้เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 813,149                2,233,575             -                                 23,002                  102,468                2,394,745             5,566,939             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                                 -                           -                           2,209,593             2,209,593             
ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3,212                    65,477                  -                                 (23,660)                -                           -                           45,029                  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 16) -                           -                           -                                 41,726                  -                           -                           41,726                  
เงินปันผลจ่าย  (หมายเหตุ 21) -                           -                           -                                 -                           -                           (896,063)              (896,063)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 816,361                2,299,052             -                                 41,068                  102,468                3,708,275             6,967,224             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,224,537             2,299,052             -                                 50,014                  154,260                3,320,377             7,048,240             
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื่องจาก
   นาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 1.7) -                           -                           -                                 -                           -                           10,217                  10,217                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - หลังปรับปรุง 1,224,537             2,299,052             -                                 50,014                  154,260                3,330,594             7,058,457             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                                 -                           -                           1,327,373             1,327,373             
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 16) -                           -                           -                                 27,444                  -                           -                           27,444                  
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิ
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 16) -                           -                           25,439                       -                           -                           -                           25,439                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                           -                           -                                 -                           -                           (1,236,781)           (1,236,781)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1,224,537             2,299,052             25,439                       77,458                  154,260                3,421,186             7,201,932             

-                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 2,794,904            3,142,021         1,363,954         2,771,183         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 86,862                 93,010              36,564              41,723              
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                        31,220              -                        
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          -                        117,795            -                        
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (307,057)             (314,822)           (84,385)             -                        
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 13,435                 5,040                (420)                  5,037                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,499                   4,395                2,630                2,104                
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 27,444                 41,726              14,657              31,766              
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 224,775               451,588            -                        -                        
   เงินปันผลรับ (250)                    -                        (1,193,759)        -                        
   ดอกเบ้ียรับ (6,707)                 (2,143)               (185,089)           (109,327)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 198,351               177,326            240,975            166,548            
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 3,038,256            3,598,141         344,142            2,909,034         
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีอ่ืน (271,297)             (138,907)           (47,565)             (113,798)           
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (2,586,786)          (2,499,276)        517,394            1,841,347         
   เงินมดัจาํค่าท่ีดิน (58,718)               (211,020)           97,952              336,194            
   เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง (22,320)               112,456            (311)                  11,162              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (34,955)               (100,619)           14,294              12,401              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23,030                 (196,070)           51                     2,471                
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 181,904               609,532            (196,863)           46,565              
   เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (725,343)             (125,966)           (54,542)             (321,199)           
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (1,565)                 (782)                  (6,992)               10,813              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 73,780                 32,979              15,058              14,076              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 117                      (1,048)               -                        -                        
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (383,897)             1,079,420         682,618            4,749,066         
   จ่ายดอกเบ้ีย (431,320)             (383,716)           (248,361)           (188,858)           
   จ่ายภาษีเงินได้ (765,962)             (897,593)           (223,139)           (837,172)           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,581,179)          (201,889)           211,118            3,723,036         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                          9,422                -                        171                   
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          (8,000)               -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (109,543)             -                        (2,181,325)        (2,715,671)        
เงินปันผลรับ 250                      -                        1,013,759         -                        
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                          -                        (1,297,490)        (958,730)           
เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 19) 360,548               129,589            126,685            278,263            
เงินสดรับจากการยกเลิกหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย -                          -                        165,936            -                        
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในการร่วมคา้ (432,310)             (968,821)           (48,300)             (375,131)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          -                        234,716            326,400            
จ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าหุน้ -                          (2,000,000)        -                        (2,000,000)        
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา -                          (17,660)             -                        -                        
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (88)                      (9,757)               -                        -                        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (942,580)             (271,063)           (9,918)               (28,242)             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,543)               (27,350)             (8,549)               (20,491)             
เงินรับจากการถูกเวนคืนท่ีดินรอพฒันา -                          11,528              -                        -                        
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 480                      -                        480                   -                        
ดอกเบ้ียรับ 4,457                   1,397                127,305            84,560              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,132,329)          (3,150,715)        (1,876,701)        (5,408,871)        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 231,939               936,486            (205,000)           705,100            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 280                      2,626                -                        -                        
ตัว๋แลกเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (410,000)             70,000              (410,000)           70,000              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 4,354,950            5,308,738         -                        1,588,718         
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (3,871,872)          (5,390,415)        (137,095)           (2,862,783)        
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 3,526,000            2,800,000         3,526,000         2,800,000         
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ (19,599)               (15,282)             (19,599)             (15,282)             
ชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (890)                    (1,582)               (890)                  (1,582)               
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (240,438)             -                        -                        -                        
เงินสดรับจากการออกหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย -                          414,000            -                        -                        
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้บุริมสิทธิ -                          (10,252)             -                        -                        
เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย -                          2,550                -                        -                        
เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 25,439                 45,029              25,439              45,029              
จ่ายเงินปันผล (1,383,725)          (896,063)           (1,383,725)        (896,063)           
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                        (1,240)               -                        -                        
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 2,212,083            3,264,595         1,395,130         1,433,137         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (501,425)             (88,009)             (270,453)           (252,698)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,819,169            820,323            734,517            575,934            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,317,744            732,314            464,064            323,236            

-                          -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
      เพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
      และพนกังานของบริษทัยอ่ย -                          -                        (12,787)             (9,960)               

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเปล่ียนเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 356,245               65,112              75,745              -                        
   ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 35,475                 240,028            35,475              -                        
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                          7,696                -                        -                        
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นตน้ทุนโครงการ
      พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 93                        156,824            1                       252                   
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย
      ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,488                   -                        3,488                -                        
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย
      ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 32,945                 -                        -                        -                        
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนลดลง -                          247                   -                        -                        
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการสร้างอาคารและซ้ืออุปกรณ์ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 33,801                 (107,675)           (83)                    (9,992)               
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 2,093                   (761)                  1,775                7                       
   โอนสาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
      เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ -                          23,660              -                        23,660              
   ลูกหน้ีเงินปันผลเพิ่มข้ึน -                          -                        180,000            -                        
   เจา้หน้ีเงินปันผลลดลง 146,944               -                        146,944            -                        
   ลูกหน้ีค่าหุน้จากการยกเลิกหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                          -                        172,517            -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา
อสังหาริมทรัพยแ์ละการลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 496 หมู่ท่ี 9 
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 กำรเปลีย่นประเภทเงินลงทุนจำกบริษัทย่อยเป็นกำรร่วมค้ำ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาร่วมทุนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และไดจ้ าหน่าย
หุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 3 แห่ง ดงัต่อไปน้ี 

1) ในเดือนมกราคม 2562 บริษัท พาร์ค ลักชัวร่ี จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษัท พาร์ค ออริจ้ิน จ ากัด”)                                        
(บริษัทย่อย) ได้เข้าท าสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง                                                                 
และไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบริษทั พาร์ค ออริจ้ิน พระราม 4 จ ากดั (บริษทัยอ่ย) จ านวน 49,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญทั้ งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจ านวน 213 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 

2) ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมทุนกบับริษทัในต่างประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง และได้จ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษทั ออริจ้ิน ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ จ ากัด จ านวน 
7,228,480 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสามญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไร
จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่าวจ านวน 59 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ                                 
49 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

3) ในเดือนกนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาร่วมทุนกบับริษทัในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั                   
แห่งหน่ึง และไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั จ านวน 49,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสามญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจ านวน 35 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว ท าใหก้ลุ่มบริษทัเหลือเพียงอ านาจควบคุมร่วมใน
บริษทันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้  
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 ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม กลุ่มบริษทัจะตอ้งรับรู้เงินลงทุนท่ีมีอยูด่ว้ยมูลค่ายติุธรรมและ
ถือเป็นราคาทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดท้ าการประเมินแลว้
เห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัดังกล่าว มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าสุทธิตามบัญชี ดังนั้น                                      
กลุ่มบริษทัจึงใชมู้ลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม เป็นราคาทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุน
ในการร่วมคา้ขา้งตน้ 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) และ                                            
จดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี
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บริษัทย่อยท่ีจัดตั้งใหม่ 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน    
เงินลงทุน รายละเอียด จ านวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับาท) 
บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั เบลกราเวีย บางนา 
จ ากดั  (เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค 
ออริจ้ิน วิลล่า                       
อ่อนนุช จ ากดั” ) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 

100 
 

หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
 

1,000 
 

 บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 
 บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 
 บริษทั ออริจ้ิน รามอินทรา 

จ ากดั 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 
100 หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

 
1,000 

 บริษทั นอตต้ิง ฮิลล ์ดิสทริคท ์
ระยอง จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

      
บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ  ากดั 
 (เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน จ ากดั”) 

บริษทั ออริจ้ิน ลาดพร้าว จ ากดั
(เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค พิลลาร์ 
จ ากดั” ) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

 บริษทั พาร์ค รัชดา จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 
      
บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ากดั บริษทั วนั รามอินทรา จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 
      
บริษทั บริทาเนีย จ ากดั  
 (เดิมช่ือ “บริษทั ออริจ้ิน เฮาส์ จ ากดั”) 

บริษทั เบลกราเวีย ราชพฤกษ ์  
จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 

100 
 

หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
 

1,000 
 

 
 

บริษทั บริทาเนีย วงแหวน                       
รามอินทรา จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 
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การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 
   สดัส่วนเงินลงทุน  

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เดิม                  ใหม่                  รายละเอียด 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ  ากดั                                        
(เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน จ ากดั”)  

บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน พระราม 4  
 จ ากดั  

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
  

100 
  

51  สูญเสียอ านาจการควบคุมจากการจ าหน่ายหุน้สามญัใหแ้ก่
บุคคลภายนอก (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินขอ้ 1.2) 

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
(มหาชน)  

 

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์
เทพารักษ ์จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 51 สูญเสียอ านาจการควบคุมจากการจ าหน่ายหุน้สามญัใหแ้ก่
บุคคลภายนอก (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินขอ้ 1.2) 

 บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 51 สูญเสียอ านาจการควบคุมจากการจ าหน่ายหุน้สามญัใหแ้ก่
บุคคลภายนอก (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินขอ้ 1.2) 
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1.5  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                         
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ  ซ่ึงมี                               
ผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562                                            
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน                                      
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มี                                     
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                          
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได ้            
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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กลุ่มบริษทัรับรู้ผลสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงกบั
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.7  

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี                                    
ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี                  
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ                          
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                                        
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน              
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือปฏิบติั
ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากับลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็น
ค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อ              
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กบัลูกค้า 

กลุ่มบริษทับนัทึกส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายใหก้บัลูกคา้หกัจากรายไดท่ี้รับรู้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

1.7 ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
โดยบนัทึกปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวด 2562 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562   
ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 259 13 
ค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (52) (3) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 199 - 

รวม 406 10 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี                                             
30 กันยายน 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี   

งบการเงินรวม 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ตามนโยบาย                         
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 363 179 542 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,242 297 2,539 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 130 (36) 94 

รวมสินทรัพย์ 2,735 440 3,175 

หนีสิ้น    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 340 - 340 

รวมหนีสิ้น 340 - 340 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม 4,763 440 5,203 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,763 440 5,203 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,103 440 5,543 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ตามนโยบาย                      
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน:    
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 3,381 (227) 3,154 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 786 (200) 586 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 211 (5) 206 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 174 (63) 111 
ก ำไรส ำหรับงวด 2,210 41 2,251 

กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 646 41 687 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 46 - 46 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.2634 0.0172 0.2806 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.2633 0.0172 0.2805 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน:    
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 9,443 (463) 8,980 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,094 (382) 1,712 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 620 (16) 604 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 323 (98) 225 
ก ำไรส ำหรับงวด 6,406 33 6,439 

กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,112 33 2,145 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 46 - 46 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.8623 0.0136 0.8759 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.8618 0.0136 0.8754 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ตามนโยบาย                        
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 85 5 90 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 (1) 30 

รวมสินทรัพย์ 116 4 120 

หนีสิ้น    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14 - 14 

รวมหนีสิ้น 14 - 14 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม 3,571 4 3,575 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,571 4 3,575 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,585 4 3,589 

    
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ตามนโยบาย                    
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 416 (97) 319 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 158 (94) 64 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (1) (1) 

ก ำไรส ำหรับงวด 258 (2) 256 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.0731 0.0006 0.0737 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.0731 0.0006 0.0737 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ตามนโยบาย                              
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 1,713 (205) 1,508 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 703 (196) 507 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 39 (2) 37 
ก ำไรส ำหรับงวด 971 (7) 964 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.5393 0.0027 0.5420 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.5390 0.0027 0.5417 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค่้าบริหารโครงการ - - 20 29 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค่้านายหนา้ขายอสังหาริมทรัพย ์ - - 7 4 ร้อยละ 3 ของราคาท่ีดิน 
เงินปันผลรับ - - 194 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 67 43 ร้อยละ 4.5 - 5.0 ต่อปี                       

(2561: ร้อยละ 4.5 - 5.5 ต่อปี) 
ค่าบริการจ่าย - - 5 36 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดค่้าบริหารโครงการ 358 434 14 373 ราคาตามสัญญาโครงการโดย

อตัราค่าบริการอา้งอิงจาก
มูลค่าโครงการ 

ดอกเบ้ียรับ 1 - - - ร้อยละ 4.5 - 5.0 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 5 11 - - ราคาตลาด 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค่้าบริหารโครงการ - - 77 72 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค่้านายหนา้ขายอสังหาริมทรัพย ์ - - 7 12 ร้อยละ 3 ของราคาท่ีดิน 
เงินปันผลรับ - - 1,194 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 184 109 ร้อยละ 4.5 - 5.5 ต่อปี            

(2561: ร้อยละ 4.5 - 8.00 ต่อปี) 
ค่าบริหารส่วนกลาง - 

 
- 
 

19 
 

- 
 

ร้อยละ 6 ของราคา  
   บวกจากตน้ทุน 

ค่าบริการจ่าย - - 37 64 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดค่้าบริหารโครงการ 781 1,037 174 900 ราคาตามสัญญาโครงการโดย

อตัราค่าบริการอา้งอิงจาก
มูลค่าโครงการ 

ดอกเบ้ียรับ 5 - - - ร้อยละ 4.5 - 5.5 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 5 11 - - ราคาตลาด 

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ                 
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 489,747 169,787 
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีเงินปันผล - - 180,000 - 
การร่วมคา้ 351,511 92,851 5,568 34,876 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 351,511 92,851 675,315 204,663 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 513,677 613,352 
การร่วมคา้ 4,995 5,085 31 111 
กรรมการของบริษทัยอ่ย - 17 - - 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,995 5,102 513,708 613,463 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินมัดจ ำรับและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ                                                                 

- บุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน 
   

ผูถื้อหุน้และกรรมการของกลุ่มบริษทั 4,738 2,441 - - 
รวมเงินมัดจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า                                                                   
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,738 2,441 - - 

รำยได้รับล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 2,313 9,303 
รวมรายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,313 9,303 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นการกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีไม่มีหลักประกัน                 
ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ                           
ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ                            
ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2562 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
กิจการร่วมคา้     
บริษทั ออริจ้ิน วนั พร้อมพงษ ์จ ากดั 7,000 94,281   -     101,281   
บริษทั ออริจ้ิน วนั สุขมุวิท 24 จ ากดั  -  15,262    -     15,262   

รวม 7,000 109,543   -     116,543   
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ                           

ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง 
ยอดคงเหลือ                            
ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2562 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2562 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ากดั 986,048  212,287    (678,559)  519,776   
บริษทั ออริจ้ิน อีอีซี จ ากดั 137,500  104,917    (78,009)  164,408   
บริษทั บริทาเนีย จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั  
   ออริจ้ิน เฮา้ส์ จ ากดั”) 632,836 

 
 1,258,906   

 
 (166,150) 

 
 1,725,592   

บริษทั ออริจ้ิน วนั ระยอง จ ากดั 29,740 -  (29,740) - 
บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ากดั -  136,723    (136,723) - 
บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
พาร์ค ออริจ้ิน จ ากดั”)                  2,496,830 

  
1,735,500   

  
(833,457) 

  
3,398,873   

บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ากดั 233,500  252,595   -  486,095   
บริษทั ออริจ้ิน รามค าแหง อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั 1,000  54,081   -  55,081   
บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพารักษ ์จ ากดั 63,000  51,281    (114,281) - 
บริษทั พาร์ค พิลลาร์ อาร์4 จ ากดั (เดิมช่ือ           

“บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์พระโขนง  
    จ ากดั”) 75,190  6,728    (81,918)  - 
บริษทั ดิสทริค แกรนด ์เรียลเอสเตท จ ากดั -  2,000   (2,000)  - 
บริษทั เบลกราเวีย บางนา จ ากดั (เดิมช่ือ    

“บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน วิลล่า อ่อนนุช จ ากดั”) -  48,428   (48,428)  - 
บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ากดั - 28,777 - 28,777 
บริษทั ออริจ้ิน ลาดพร้าว จ ากดั (เดิมช่ือ             

“บริษทั พาร์ค พลิลาร์ จ ากดั”) - 95,000 - 95,000 
บริษทั ออริจ้ิน รามอินทรา จ ากดั - 363,367    - 363,367     
รวม 4,655,644 4,350,590     (2,169,265) 6,836,969   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันเป็นการกู้ยืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีไม่มีหลกัประกัน                           
ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และการเคล่ือนไหวของ
เงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2562 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2562 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลที่เกีย่วข้องกนั      
กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,626  280   -  2,906   
รวม 2,626  280   -  2,906   
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น  12,733   10,461 9,174   9,016 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  882   273 821   273 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้        
เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 16) 

  
1,999    11,398 1,232   9,491 

รวม 15,614   22,132 11,227   18,780 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 44,892   32,691 35,684   29,603 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,999   820 1,862   820 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้        
เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 16) 9,920 19,737 7,037 15,531 

รวม 56,811 53,248 44,583 45,954 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ 22.5  
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3.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด  2,067   1,258  646   535 
เงินฝากธนาคาร  1,315,677   1,817,911  463,418   733,982 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,317,744   1,819,169  464,064   734,517 

4. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

4.1 กลุ่มบริษทัได้น าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองไวก้ับธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ การออกหนงัสือค ้าประกนัและการออกตัว๋อาวลัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 14,061 15,468 696 1,000 

4.2 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของโครงการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (ลา้นบาท) 86 56 6 5 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.00 - 5.50 4.03 - 5.50 4.19 - 5.50 4.12 - 5.50 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (ลา้นบาท) 253 246 19 54 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.00 - 5.50 4.03 - 6.00 4.15 - 5.50 4.12 - 6.00 

5.   สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินมดัจ าฝ่ายโครงการ  96,848  101,755  11,143  14,650 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  162,560  85,967  62,163  60,624 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญา  177,822  -  4,394  - 
ภาษีซ้ือรอขอคืน  52,806  14,965  1,959  2,299 
อ่ืนๆ  51,602  28,116  10,337  13,946 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  541,638  230,803  89,996  91,519 

6.   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

6.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 
    (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ากดั 1,000,000 400,000 100 100 1,010,606 406,667 
บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ  ากดั (“PSS”)      53,500 53,500 100 100 58,362 57,463 
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ากดั 500,000  500,000 100 100 503,571 500,283 
บริษทั บริทาเนีย จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ออ

ริจ้ิน เฮา้ส์ จ ากดั”) 
120,000 120,000 100 100 122,933 121,321 

บริษทั ออริจ้ิน สาทร จ ากดั 150,000 37,500 100 100 150,000 37,500 
  550,001 * 550,001 *   - - 
บริษทั ออริจ้ิน อีอีซี จ ากดั 250,000 250,000 100 100 250,000 250,000 
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   (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 
    (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ากดั  414,240   210,000 100 100 377,040 210,000 
  200,000 *   200,000 *   237,200 - 
บริษทั ออริจ้ิน วนั ระยอง จ ากดั - 1,000 - 100 - 1,000 
บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั   1,000,000   1,000,000 100 100 4,003,845 4,001,547 
พาร์ค ออริจ้ิน จ ากดั”)                  - 338,452 *   - 369,673 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ  ากดั  90,000   90,000 100 100 90,000 90,000 
  200,000 *   200,000 *   - - 
บริษทั ออริจ้ิน รามค าแหง อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั  1,000   1,000 100 100 1,000 1,000 
บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพารักษ ์จ ากดั - 1,000 - 100 - 1,000 
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล คอลลาจ 107 จ ากดั  64,000   52,600 100 100 64,000 52,600 
  100,000 *  100,000 *   - - 
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล พระราม 9 จ ากดั  120,120   103,290 100 100 120,120 103,290 
  314,000 *  314,000 *   - - 
Origin Global (Hong Kong) Limited 30,000 

เหรียญสหรัฐ 
30,000 

เหรียญสหรัฐ 
100 100 968 968 

บริษทั สเตเบิ้ล โฮม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - 1,000 - 100 - 1,000 
บริษทั ดิสทริคท ์แกรนด ์เรียลเอสเตท จ ากดั - 1,000 - 100 - 1,000 
บริษทั พาร์ค พิลลาร์ อาร์4 จ ากดั  
     (เดิมช่ือ “บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์ 
     พระโขนง จ ากดั”) 

- 1,000 - 100 - 1,000 

บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ากดั 1,000   - 100 - 1,000 - 
บริษทั ออริจ้ิน ลาดพร้าว จ ากดั (เดิมช่ือ         

“บริษทั พาร์ค พิลลาร์ จ ากดั”) 
 1,000   - 100 - 1,000 - 

บริษทั ออริจ้ิน รามอินทรา จ ากดั  1,000   - 100 - 1,000 - 
บริษทั นอตต้ิงฮิลล ์ดิสทริค ระยอง จ ากดั  1,000   - 100 - 1,000 - 
บริษทัยอ่ยของ PSS       
 บริษทั พรีโม เรียลเตอร์ จ ากดั     1,538 1,360 
 บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท ์จ ากดั     1,159 631 
 บริษทั พรีโม เดคคอร์ จ ากดั (เดิมช่ือ         

 “บริษทั เวิร์ค เอเจนซ่ี จ ากดั”) 
    

313 287 
 บริษทั อูโน่ เซอร์วิส จ ากดั     43 24 
     บริษทั คราวน์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั     9 9 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     6,996,707 6,209,623 

* ทุนหุน้บุริมสิทธิเรียกช าระแลว้  

6.2  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส าหรับงวดสามเดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน             
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ากดั - - 300,000 - 
บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค 
ออริจ้ิน จ ากดั”) 

 
193,605 

 
- 

 
893,759 

 
- 

รวม 193,605 - 1,193,759 - 
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6.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 บริษัทย่อยท่ีจัดตั้งใหม่ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จ านวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั เบลกราเวีย บางนา จ ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน 
วิลล่า ออ่นนุช จ ากดั”) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั 
บริษทั ออริจ้ิน รามอินทรา 
จ ากดั 

บริษทั นอตต้ิง ฮิลล ์ดิสทริคท ์
ระยอง จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

100 
100 

 
100 

หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

 
หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

1,000 
1,000 

 
1,000 

   รวม 5,000 
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การลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จ านวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย จ านวน 60 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 
10 บาท (เรียกช าระค่าหุน้ 10 บาท) จ านวนเงิน 600 ลา้นบาท ท าให ้                               
บริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ร้อยละ 100 

600,000 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 
พระราม 9 จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 

100 
 

ช าระเงินค่าหุน้เพิ่มเติม หุน้ละ 0.51 บาท จ านวน 33 ลา้นหุน้ จ านวนเงิน       
16.8 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ร้อยละ 36.4 

16,830 

บริษทั ออริจ้ิน สาทร จ ากดั 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 ช าระเงินค่าหุน้เพิ่มเติม หุน้ละ 7.50 บาท จ านวน 15 ลา้นหุน้ จ านวนเงิน      
112.5 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ร้อยละ 100 

112,500 

บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 

100 
 

ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย จ านวน 29 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 
10 บาท (เรียกช าระค่าหุน้ 5.76 บาท) จ านวนเงิน 167 ลา้นบาท ท าให ้                 
บริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ร้อยละ 75.4 และในระหวา่งงวดได ้                              
ซ้ือหุน้บุริมสิทธิจากผูถื้อหุน้เดิม ในราคาหุน้ละ 11.86 บาท จ านวน 20 ลา้นหุน้ 
เป็นจ านวนเงินรวม 237.2 ลา้นบาท        

404,240 

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์
เทพารักษ ์จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 

100 
 

ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย จ านวน 14.7 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 
10 บาท (เรียกช าระค่าหุน้ 10 บาท) จ านวนเงิน 146.5 ลา้นบาท ท าให ้                       
บริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ร้อยละ 100 

146,520 
 
 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 
คอลลาจ 107 จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 

100 
 

ช าระเงินค่าหุน้เพิ่มเติม หุน้ละ 0.57 บาท จ านวน 20 ลา้นหุน้ จ านวนเงิน 11.4 
ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ร้อยละ 32 

11,400 
 

   รวม 1,291,490 
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การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จ านวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั ออริจ้ิน วนั ระยอง 
จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ าหน่ายหุน้สามญัทั้งหมดจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
ใหแ้ก่บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในราคาทุน 

1,000 

บริษทั สเตเบ้ิล โฮม                
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ าหน่ายหุน้สามญัทั้งหมดจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
ใหแ้ก่บริษทั บริทาเนีย จ ากดั (เดิมช่ือ “ออริจ้ิน เฮา้ส์ จ  ากดั”) ซ่ึงเป็น      
บริษทัยอ่ยในราคาทุน  

1,000 

บริษทั ดิสทริคท ์แกรนด ์               
เรียลเอสเตท จ ากดั 

 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ าหน่ายหุน้สามญัทั้งหมดจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
ใหแ้ก่บริษทั บริทาเนีย จ ากดั (เดิมช่ือ “ออริจ้ิน เฮา้ส์ จ  ากดั”) ซ่ึงเป็น      
บริษทัยอ่ยในราคาทุน  

1,000 

บริษทั เบลกราเวีย บางนา จ ากดั
(เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน
วิลล่า ออ่นนุช จ ากดั”) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ าหน่ายหุน้สามญัทั้งหมดจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
ใหแ้ก่บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน จ ากดั”)                 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในราคาทุน 

1,000 

บริษทั พาร์ค พิลลาร์ อาร์4 จ ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั ออริจ้ิน     
ไนทบ์ริดจ ์พระโขนง จ ากดั”) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ าหน่ายหุน้สามญัทั้งหมดจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
ใหแ้ก่บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน จ ากดั”)                 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในราคาทุน 

1,000 

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์
เทพารักษ ์จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ าหน่ายหุน้สามญัจ านวน 7.2 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาทใหแ้ก่บริษทั
ในต่างประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 1.2) และบริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 7.5 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาทเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

147,520 

บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ าหน่ายหุน้สามญัจ านวน 0.05 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาทใหแ้ก่
บริษทัในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 1.2) และบริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 
0.05 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาทเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

1,000 

   รวม 153,520 
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การลดทุนของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จ านวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ  ากดั 
 (เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน 
จ ากดั”) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 

100 
 

ลดทุนจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิ จ านวน 3.38 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท 
จ านวนเงิน 338.45 ลา้นบาท ในราคาทุนจ านวน 369.67 ลา้นบาท ท าใหเ้กิด
ขาดทุนจากการลดทุนดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 31.22              
ลา้นบาท 

369,673 
 

   รวม 369,673 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จ านวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั ออริจ้ิน ลาดพร้าว จ ากดั 
(เดิมช่ือ “ บริษทั พาร์ค พิลลาร์ 
จ ากดั”) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท                         
จากบริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน จ ากดั”)                              
ในราคาทุน 

1,000 
 
 

   รวม 1,000 
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การออกใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

บริษทัฯบนัทึกราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากการท่ีบริษทัฯออกใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของ
บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน จ านวนเงิน 
  (ร้อยละ) (พนับาท) 

บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ากดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 3,939 
บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ  ากดั ใหบ้ริการบริหารจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการลงทุนในบริษทัอ่ืน 100 899 
บริษทั พรีโม เรียลเตอร์ จ ากดั ใหบ้ริการนายหนา้ในการขายและหาผูเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 100 178 
บริษทั บริทาเนีย จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ออริจ้ิน เฮา้ส์ จ  ากดั”) พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 1,612 
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 3,288 
บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน 
จ ากดั”) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 2,298 

บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ใหบ้ริการบริหารจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 100 528 
บริษทั พรีโม เดคคอร์ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เวิร์ค เอเจนซ่ี 
จ ากดั”) 

ใหบ้ริการนายหนา้ในการขายและหาผูเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 100 26 

บริษทั อูโน่ เซอร์วสิ จ ากดั ใหบ้ริการเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 100 19 
 รวม  12,787 
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 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯจ าหน่ายหุน้สามญั
ของบริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ ากัด จ านวน 21 ล้านหุ้น และ และบริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 
พระราม 9 จ ากดั จ านวน 33 ลา้นหุ้น ตามล าดบั ให้แก่บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
พาร์ค ออริจ้ิน จ ากัด”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในราคาทุน เป็นจ านวนเงิน 90.0 ล้านบาท และ 120.2                                         
ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัฯอยูร่ะหวา่งด าเนินการจ าหน่ายหุน้ดงักล่าว 

7. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                                           
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 
การร่วมคา้ 

 
ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                        
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

  30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
   (ตรวจสอบแลว้)     
บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ากดั พฒันา 51 51 226,693 202,252 300,747 300,747 
 อสังหาริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน รามค าแหง  พฒันา 51 51 178,577 159,310 243,030 243,030 
 จ ากดั อสังหาริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ากดั พฒันา 51 51 176,758 164,680 234,142 234,142 
 อสังหาริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ากดั พฒันา 51 51 221,854 162,638 303,193 254,893 
 อสังหาริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน พาร์ค ที1 จ ากดั พฒันา 51 51 1,010,218 680,464 1,174,530 920,091 
 อสังหาริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ  พฒันา 51 51 295,451 220,550 313,313 234,716 
 จ ากดั อสังหาริมทรัพย ์       
บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน ราชเทวี  พฒันา 51 51 141,723 135,606 202,103 154,504 
จ ากดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน ฟู้ด จ ากดั กิจการ
ร้านอาหาร 

50 50 2,954 470 3,875 500 

บริษทั ออริจ้ิน วนั  พฒันา 51 51 - - 510 510 
พร้อมพงษ ์จ ากดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน วนั  พฒันา 51 51 54,020 54,404 63,592 63,592 
สุขมุวิท 24 จ  ากดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน พระราม 4 พฒันา 51 - 187,929 - 280,500 - 
จ ากดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์ พฒันา 51 - 43,223 - 75,235 - 
เทพารักษ ์จ ากดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั พฒันา 51 - - - 510 - 
 อสังหาริมทรัพย ์       
รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้    2,539,400 1,780,374 3,195,280 2,406,725 
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    (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
  30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 
   (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 300,747 300,747 
บริษทั ออริจ้ิน รามค าแหง จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 243,030 243,030 
บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 234,142 234,142 
บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 303,193 254,893 
บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 51 - 234,716 
บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์ 
   เทพารักษ ์จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 - 75,235 - 

บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 - 510 - 
รวม    1,156,857 1,267,528 
หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (117,795) - 
รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ    1,039,062 1,267,528 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมให้แก่บริษัท ออริจ้ิน ว ัน ทองหล่อ 
จ ากดั  บริษทั ออริจ้ิน ฟู้ด จ ากดั บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน ราชเทวี จ ากดั บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ากดั 
และบริษทั ออริจ้ิน พาร์ค ที1 จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 78.6 ลา้นบาท 3.4 ลา้นบาท 47.6 ลา้นบาท 48.3 
ลา้นบาท และ 254.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯจ าหน่ายหุ้นสามญั
จ านวน 23.5 ลา้นหุ้นของบริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ากดัให้แก่บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย ในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน 234.7 ลา้นบาท  

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 3 แห่ง ซ่ึงไดแ้ก่บริษทั พาร์ค                              
ออริจ้ิน พระราม 4 จ ากดั บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพารักษ ์จ ากดั และบริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั
และไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนใน 3 บริษทัดงักล่าวท่ีเหลืออยูเ่ป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามท่ีไดก้ล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีสูญเสีย
การควบคุม  เป็นราคาทุนเร่ิมแรกเป็นจ านวนเงิน 280.5 ลา้นบาท 75.2 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเกินกว่า
ราคาทุนไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของประมาณการหน้ีสินเป็นจ านวนเงิน 16.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561:             
8.6 ลา้นบาท) 
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 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ าหน่ายหุน้สามญั
ของบริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ากดั บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ากดั และบริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ากดั 
จ านวน 30.1 ลา้นหุ้น 32.3 ลา้นหุ้น และ 23.4 ลา้นหุ้น ตามล าดบั ให้แก่บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จ ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน จ ากดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 251.0  ลา้นบาท (ราคาทุน 
300.7 ล้านบาท) 262.4 ล้านบาท (ราคาทุน 303.2 ล้านบาท) และ 206.9 ล้านบาท (ราคาทุน 234.1                    
ลา้นบาท) ตามล าดบั บริษทัฯอยู่ระหว่างด าเนินการจ าหน่ายหุ้นดงักล่าว บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อ                     
การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวน 117.8 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ                            
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัรับรู้                        
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         

วนัท่ี 30 กนัยายน  
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด               

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ากดั (3,785) (5,662) (5,140) (18,969) 
บริษทั ออริจ้ิน รามค าแหง จ ากดั (3,617) (2,447) (5,810) (35,879) 
บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ากดั (3,910) (1,690) (6,569) (7,586) 
บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ากดั (4,012) (9,579) (14,335) (74,593) 
บริษทั ออริจ้ิน พาร์ค ที1 จ ากดั (13,100) (137,304) (25,300) (273,626) 
บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ากดั (1,255) (1,080) (3,695) (12,277) 
บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน ราชเทวี จ ากดั (28,919) (9,226) (41,481) (9,226) 
บริษทั ออริจ้ิน ฟู้ด จ ากดั (168) (11) (891) (11) 
บริษทั ออริจ้ิน วนั พร้อมพงษ ์จ ากดั (638) (9,153) (2,105) (9,153) 
บริษทั ออริจ้ิน วนั สุขมุวิท 24 จ ากดั (288) (10,268) (384) (10,268) 
บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน พระราม 4 จ ากดั (39,878) - (90,024) - 
บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์ 
   เทพารักษ ์จ ากดั (4,426) - (22,266) - 
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ากดั (6,775) - (6,775) - 

รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน              
ในการร่วมคา้ (110,771) (186,420) (224,775) (451,588) 

ไม่มีเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 2561 
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8. ที่ดนิรอกำรพฒันำ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน             
8 ลา้นบาท ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ย 

9. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                        
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 372,905 29,805 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 88 - 
โอนจากตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย                                    3,488   3,488   
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (10,077) (1,133) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 366,404   32,160   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปจดจ านองไว้กับ                        
ธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกันเงินกูย้ืมจากธนาคาร โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 260                          
ลา้นบาท ซ่ึงในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยไดท้ าการไถ่ถอนจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ดงักล่าวจากธนาคารทั้งจ านวนแลว้ 

10. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน                        
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 765,896 122,125 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 908,779 10,001 
ตน้ทุนการกูย้มื 7,433 - 
โอนมาจากตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 32,945 - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (13,915) (60) 

โอนไปตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (93) (1) 
ลดลงเน่ืองจากจ าหน่ายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 19) (19,784) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (65,756) (30,874) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 1,615,505 101,191 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

28 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 
748 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2561: 364 ล้านบาท) ไปจดจ านองไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 5 ลา้นบาท) 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีกลุ่มบริษทัออกให้แก่
ธนาคารพาณิชยโ์ดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยและค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 
(เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มีการจ านองสินทรัพย)์  นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงิน
ตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การคิดสดัส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุน้และการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมท่ีมี
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ ตัว๋สัญญาใชเ้งินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 3.10 - 4.10 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 2.97 - 4.75 ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 3.10 - 3.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2561: ร้อยละ 2.97 - 4.10 ต่อปี)) 

12. ตั๋วแลกเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ราคาตามมูลค่าหนา้ตัว๋ 3.55 - 3.60 3.35 - 3.55 360,000 770,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (2,398) (6,165) 
ตัว๋แลกเงิน - สุทธิ   357,602 763,835 

 ตัว๋แลกเงินขา้งตน้เสนอขายเฉพาะแก่ผูล้งทุนกลุ่มสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลกัประกนั 
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13.  เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 5,248,546 4,765,468 170,154 307,249 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - (6,441) - (6,441) 

เงินกูย้มืระยะยาวสุทธิ 5,248,546 4,759,027 170,154 300,808 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,606,674) (4,271,083) (170,154) (300,808) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี                        
 ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,641,872 487,944 - - 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  4,765,468  307,249 
บวก: กูเ้พิ่ม 4,354,950 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (3,871,872) (137,095) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 5,248,546 170,154 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ในอตัราตามท่ีระบุในสัญญา
เม่ือมีการปลอดจ านองหลักประกันท่ีวางไว้กับธนาคาร และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกเดือน                                              
โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ MLR-3.05 ถึง MLR-0.75 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561: อัตราร้อยละ                                  
MLR-3.52 ถึง MLR-0.75 ต่อปี) 

 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้
เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 
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14. หุ้นกู้ระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 หุน้กูร้ะยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 
      (หน่วย: พนับาท) 
      งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
 

 
 

 
มูลค่าตามบญัชี 

 
ชุดท่ี 

วนัท่ีครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

 
จ านวนหน่วย 

มูลค่าตราไว ้
ต่อหน่วย 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

ก าหนดช าระ 
ดอกเบ้ีย 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (หน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)    
1 ทั้งจ านวนในวนัท่ี 1,200,000 1,000 4.50 ทุกสามเดือน 1,200,000 1,200,000 
  3 พฤศจิกายน 2562 (3 ปี)       
2 ทั้งจ านวนในวนัท่ี 2,000,000 1,000 4.30 ทุกสามเดือน 2,000,000 2,000,000 

  25 กรกฎาคม 2563 (2.5 ปี)       
3 ทั้งจ านวนในวนัท่ี                800,000 1,000 4.35 ทุกสามเดือน 800,000 800,000 
  11 พฤษภาคม 2564 (3 ปี)       
4 ทั้งจ านวนในวนัท่ี                1,238,700 1,000 4.30 ทุกสามเดือน 1,238,700 1,238,700 

   10 ตุลาคม 2564 (3 ปี)       
5 ทั้งจ านวนในวนัท่ี 1,607,000 1,000 4.15 ทุกสามเดือน 1,607,000 - 
     10 พฤษภาคม 2565 (3 ปี)       
6 ทั้งจ านวนในวนัท่ี 1,919,000 1,000 4.10 ทุกสามเดือน 1,919,000 - 
  12 กนัยายน 2565 (3 ปี)       

รวม      8,764,700 5,238,700 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (26,226) (15,151) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ   8,738,474 5,223,549 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (3,197,392) (1,198,563) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   5,541,082 4,024,986 

  หุน้กูร้ะยะยาวเป็นหุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ สกลุเงินบาทและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี                      

 หุ้นกู้ดังกล่าวมีขอ้ก าหนดว่าดว้ยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเร่ืองการไม่จ าหน่าย                            
จ่ายโอนทรัพยสิ์น การไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ช าระเงินตน้ และ/หรือ
ดอกเบ้ียหุ้นกู้หรือผิดนัดช าระหน้ีใด ๆ ตามหุ้นกู้น้ีและมีขอ้ก าหนดเร่ืองการด ารงอตัราส่วนของ
หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้  

15. ทุนเรือนหุ้น 

 ตามมติของท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 25 เมษายน  2562 บริษัทฯได้ลดทุน                  
จดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน 827,917 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (ORI-W1) 
จ านวน 1,655,834 หุ้น หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาทและไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
อีกจ านวน 4 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจ านวน 1,542 ลา้นบาท เป็นจ านวน 1,546 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 8 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (ORI-WD) 
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 รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: หุน้) 

 
หุน้สามญั 
จดทะเบียน 

หุน้สามญัท่ีออก
และช าระแลว้ 

จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,085,208,279 2,449,073,932 
ลดทุนโดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ (1,655,834) - 
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม ORI-WD (หมายเหตุ 16) 8,000,000 - 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 3,091,552,445 2,449,073,932 

16. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับงวดมีดงัน้ี 
 ใบส าคญั     
 แสดงสิทธิ จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั 

ประเภท ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ แสดงสิทธิท่ีออก แสดงสิทธิท่ีมีการ แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบส าคญั ณ วนัท่ี  และเสนอขาย ใชสิ้ทธิใน การยกเลิก ณ วนัท่ี  
แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2562 ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2562 

ORI-WB 8,059,585 518,000 (2,525,200) (274,270) 5,778,115 
ORI-W1 609,860,985 - - - 609,860,985 
ORI-WC 6,751,200 - - (1,393,700) 5,357,500 
ORI-WD - 7,206,000 - (265,000) 6,941,000 

 เงินรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวนเงิน 25 ลา้นบาท บริษทัฯแสดงเป็น “เงินรับ
ล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ” ในส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม
ทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทับนัทึก
ค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ 
“ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจ านวนเดียวกนั ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ORI-WA - 138 - 121 
ORI-WB 3,324 16,968 31 14,423 
ORI-WC 3,464 5,324 734 3,730 
ORI-WD 879 - 21 - 
รวม 7,667 22,430 786 18,274 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ORI-WA - 550 - 490 
ORI-WB 14,253 30,465 8,300 23,787 
ORI-WC 11,225 10,711 5,746 7,489 
ORI-WD 1,966 - 611 - 
รวม 27,444 41,726 14,657 31,766 

16.1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WB 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-WB ท่ีออก ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2562 จ านวนไม่เกิน 518,000 หน่วย มีมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิเท่ากบั 1.47 ถึง 1.99 
บาท ซ่ึงค านวณโดยใช้แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิของ Black-Scholes model ขอ้มูลท่ีใช้ใน                  
การค านวณ ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากับ 7.80 บาท ต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิเท่ากับ                         
6.716 บาท ต่อหุ้น ความผนัผวนท่ีคาดร้อยละ 30.05 ถึง 41.60 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 4.96 อายุสัญญา 0.5 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.36 ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรม                      
ท่ีค  านวณดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญักับมูลค่ายุติธรรมท่ีค านวณโดยใช้แบบจ าลอง                              
ของ Lattice ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมกบัขอ้ก าหนดการใชสิ้ทธิ 

16.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WD 

 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 บริษัทฯได้ออก  “ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท              
ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และ
บริษัทย่อย” (ORI-WD) จ านวนไม่เกิน 8 ล้านหน่วย ประเภทระบุช่ือผู ้ถือและไม่สามารถโอน     
เปล่ียนมือได ้โดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือ        
หุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 10 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพน้
สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่วา่ดว้ยเหตุใด คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ
มีอ านาจจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทั การออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 25 เมษายน 2562 
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 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ไดปี้ละ 2 คร้ังในวนัท าการสุดทา้ยของบริษทัฯในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายนของแต่ละปี โดยมี
ก าหนดวนัใชสิ้ทธิและจ านวน ดงัน้ี 

 
คร้ังท่ี 

 
วนัใชสิ้ทธิ 

ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน 
(ร้อยละของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร) 

1 30 กนัยายน 2562 ร้อยละ 5 
2 31 มีนาคม 2563 ร้อยละ 10 (รวมการใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1) 
3 30 กนัยายน 2563 ร้อยละ 25 (รวมการใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-2) 
4 31 มีนาคม 2564 ร้อยละ 50 (รวมการใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-3) 
5 30 กนัยายน 2564 ร้อยละ 75 (รวมการใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-4) 
6 31 มีนาคม 2565 ร้อยละ 100 (รวมการใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-5) 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-WD ท่ีออก ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2562 จ านวน 7,206,000 หน่วย มีมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิเท่ากบั 0.50 ถึง 1.53
บาท ซ่ึงค านวณโดยใช้แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิของ Black-Scholes model ขอ้มูลท่ีใช้ใน                                
การค านวณ ไดแ้ก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 7.10 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 10 บาท 
ความผันผวนท่ีคาดร้อยละ  58.16 ถึง 67.14 ความคาดหวงัอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.45                                        
อายุสัญญา 3 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.78 - 1.86 ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรมท่ีค านวณ
ดงักล่าวไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญักบัมูลค่ายุติธรรมท่ีค านวณโดยใชแ้บบจ าลองของ Lattice  
ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมกบัขอ้ก าหนดการใชสิ้ทธิ 

17.  ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561                            
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือน      
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 204,376 314,202 20,634 160,019 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด      
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,778 (29,505) (22,467) 1,315 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดง
อยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 206,154 284,697 (1,833) 161,334 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน                         

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน       

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 607,649 792,834 54,123 554,017 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด           
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,720) (62,210) (17,542) 7,573 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 603,929 730,624 36,581 561,590 

18.    ก ำไรต่อหุ้น  

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ 
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 687,311 891,567 2,449,074 2,443,980 0.2806 0.3648 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ORI-WA (หมายเหตุ 16) - - - 61   
ORI-WB (หมายเหตุ 16) - - 1,613 4,223   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 687,311 891,567 2,450,687 2,448,264 0.2805 0.3642 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 180,528 623,244 2,449,074 2,443,980 0.0737 0.2550 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ORI-WA (หมายเหตุ 16) - - - 61   
ORI-WB (หมายเหตุ 16) - - 1,613 4,223   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 180,528 623,244 2,450,687 2,448,264 0.0737 0.2546 

       
 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,145,198 2,399,794 2,449,074 2,442,460 0.8759 0.9825 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ORI-WA (หมายเหตุ 16) - - - 1,539   
ORI-WB (หมายเหตุ 16) - - 1,371 4,851   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 2,145,198 2,399,794 2,450,445 2,448,850 0.8754 0.9800 

       
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,327,373 2,209,593 2,449,074 2,442,460 0.5420 0.9047 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ORI-WA (หมายเหตุ 16) - - - 1,539   
ORI-WB (หมายเหตุ 16) - - 1,371 4,851   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,327,373 2,209,593 2,450,445 2,448,850 0.5417 0.9023 
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 ไม่มีการค านวณจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับ ORI-W1, ORI-WC และ 
ORI-WD ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิ
สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 

19. กำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษัทย่อย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดสู้ญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยสามแห่งตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 โดยมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม
ปรากฏดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั พาร์ค  
ออริจ้ิน พระราม 4 

จ ากดั 

บริษทั ออริจ้ิน  
ไนทบ์ริดจ ์

เทพารักษ ์จ ากดั 
บริษทั ดิ ออริจ้ิน 

ดุสิต จ ากดั 
 

รวม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 203,323 37,164 990 241,477 
ลูกหน้ีอ่ืน - 735 - 735 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,091,658 158,631 - 1,250,289 
เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง - 18,837 - 18,837 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 313 - - 313 
อาคารและอุปกรณ์ 12,989 6,795 - 19,784 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 11 - 11 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 173 3,823 11 4,007 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร (752,000) (67,215) - (819,215) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (7,163) (7,496) (45) (14,704) 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - (18,936) - (18,936) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (36) (122) - (158) 
สินทรัพยสุ์ทธิก่อนการตดัรายการ
ระหวา่งกนัและอ่ืน ๆ 

549,257 132,227 956 682,440 

การตดัรายการระหว่างกนัและอ่ืน ๆ (4,250) (3,817) - (8,067) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 545,007 128,410 956 674,373 

จ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

480,340 121,685 35,475 637,500 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  
ของบริษทัยอ่ย (203,323) (37,164) (990) (241,477) 

กระแสเงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่าย                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 277,017 84,521 34,485 396,023 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยขา้งตน้
เป็นจ านวน 361 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 35 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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20. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว   
คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน 
จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

21. เงินปันผล 

  
เงินปันผลจ่าย
(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่าย       
ต่อหุน้                       
(บาท) เงินปันผล อนุมติัโดย 

    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

 26 เมษายน 2561               896   0.55 

รวมปันผลส าหรับปี 2561                896   0.55 

    
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี        

 25 เมษายน 2562 735 0.30 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 502 0.21 

รวมปันผลส าหรับปี 2562  1,237 0.51 

22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ 

22.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำก่อสร้ำงโครงกำรและรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างโครงการและรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: ลา้น) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
สกลุเงิน 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สญัญาก่อสร้างโครงการ  บาท 2,824 2,992 335 543 
สญัญาก่อสร้างโรงแรม บาท 247 378 - - 
 เหรียญสหรัฐ 1 1 - - 
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน บาท 5,205 5,951 - 736 
สญัญาซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ บาท 3 - - - 
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การร่วมคา้มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างโครงการและรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 
 สกลุเงิน 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

   (ตรวจสอบแลว้) 
สญัญาก่อสร้างโครงการ  บาท 3,265 1,893 
สญัญาก่อสร้างโรงแรม บาท 152 445 
 เยน 10 - 

22.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนที่ยงัไม่เรียกช ำระ  

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
เงินลงทุนใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทัยอ่ย - - 588,840 606,610 
การร่วมคา้ 317,437 629,147 19,320 108,304 
รวม  317,437 629,147 608,160 714,914 

22.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการอายุ
ของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 30 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 1 - 6 ปี) 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (รวมสัญญาเช่า
ท่ีดินแบบมีเง่ือนเวลา) และสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 87 99 23 22 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 385 413 55 71 
มากกวา่ 5 ปี 3,813 3,804 - - 
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การร่วมคา้มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (รวมสัญญาเช่า
ท่ีดินแบบมีเง่ือนเวลา) และสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 144 193 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 242 492 
มากกวา่ 5 ปี 1,203 1,477 

22.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

บริษทัยอ่ย 7 แห่งไดท้ าสัญญาบริหารจดัการ (Management agreement) กบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อด าเนิน
กิจการโรงแรมของบริษทัยอ่ยโดยมีระยะเวลา 20 ปี นบัแต่วนัท่ีโรงแรมเปิดด าเนินการ (ปัจจุบนัยงัไม่
เปิดด าเนินการ) ภายใตข้อ้ก าหนดในสัญญา บริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหาร                           
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายในอตัราต่าง ๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับจ านวนรายได้จากการด าเนินกิจการ
โรงแรม และบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

22.5 กำรค ำ้ประกนั 

 1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 
3,896 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 6,032 ลา้นบาท) และบริษทัยอ่ยค ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงิน
สินเช่ือใหแ้ก่บริษทัฯในวงเงิน 500 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 505 ลา้นบาท) 

 2) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเพื่อค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 

การจ่ายช าระเงินใหก้บัเจา้หน้ี 30 1 
การจดัท าสาธารณูปโภค 243 28 
รวม 273 29 
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 3) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยมีตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีอาวลัโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ย
เพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระซ้ือท่ีดิน 526 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 253 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 การร่วมคา้มีตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีอาวลัโดยธนาคารในนามของการร่วมคา้
เพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระซ้ือท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 156 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2562: ไม่มี) 

23. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญัท่ี
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 409 3 412 - 409 - 409 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม          
หุน้กูร้ะยะยาว - 8,486 - 8,486 - 5,276 - 5,276 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 35 3 38 - 35 - 35 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม          
หุน้กูร้ะยะยาว - 8,486 - 8,486 - 5,276 - 5,276 

 ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2562 
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