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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง              
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั 
ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็น                       
อิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี                  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ                
ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม                   
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ              
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพยเ์ป็นตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีผูใ้ชง้บใหค้วำมสนใจ นอกจำกน้ี สญัญำซ้ือขำย
อสงัหำริมทรัพยมี์ควำมหลำกหลำย เช่น มีสญัญำแนบทำ้ยส่วนลดพเิศษหรือรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ จึงมี
ควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัโดยกำร 

• ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้
โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ี
กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยำ่งสญัญำขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำขำย และ
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั   

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

• กระทบยอดจ ำนวนบำ้นพร้อมท่ีดินและหน่วยหอ้งชุดท่ียงัไม่โอนกบัเอกสำรกรรมสิทธ์ิตวัจริงและ/หรือ
หนงัสือยนืยนัจำกธนำคำรส ำหรับเอกสำรกรรมสิทธ์ิท่ีเกบ็โดยธนำคำร 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ยเพือ่ตรวจสอบควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำร
รำยไดต้ลอดรอบระยะเวลำบญัชี รวมถึงรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 

• สอบทำนรำยกำรปรับปรุงรำยไดท่ี้เกิดข้ึนภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 
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การจัดประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้า 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำร่วมทุนและจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ใหแ้ก่บริษทั
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลำยรำย โดยกลุ่มบริษทัยงัคงถือหุน้สำมญัในบริษทัขำ้งตน้ในสดัส่วนร้อยละ 51 อยำ่งไรกต็ำม
ผูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำวำ่กลุ่มบริษทัไม่มีอ ำนำจควบคุมบริษทัขำ้งตน้ในลกัษณะของบริษทัยอ่ย
อีกต่อไป และไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัขำ้งตน้เป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ รวมถึงกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมเพื่อถือเป็นรำคำทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว และรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีเกิดรำยกำร  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบรำยกำรดงักล่ำว โดยกำรตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญำร่วมทุน กำรสอบถำมฝ่ำย
บริหำรถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือขำยดงักล่ำว และท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำ
เน้ือหำของสญัญำของฝ่ำยบริหำรวำ่ ฝ่ำยบริหำรมีควำมเขำ้ใจในเน้ือหำของสญัญำและใชดุ้ลยพนิิจในกำรวิเครำะห์
เน้ือหำของสญัญำและบนัทึกรำยกำรบญัชีสอดคลอ้งกบัหลกักำรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 
เร่ืองกำรร่วมกำรงำน นอกจำกน้ีขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบควำมสมเหตุสมผลของกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและ
ทดสอบควำมถูกตอ้งของกำรค ำนวณรำยกำรก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                           
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                                                           
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                   
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก               
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                   
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่                    
กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                                                       
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะ                       
กำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์                   
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี  

เติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภำพนัธ์ 2563 



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,329,733,401      1,819,169,164     129,563,657        734,516,975         

ลูกหน้ีอ่ืน 9 530,499,967         135,305,888        866,456,881        221,431,484         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 307,913,183         7,000,000            8,808,842,952     4,655,644,453      

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 10 22,582,088,795    20,151,370,565   1,648,819,071     2,159,725,105      

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 871,009,526         1,009,355,395     -                          97,951,840           

เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง 338,326,525         152,151,297        14,783,200          21,820,875           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 521,237,800         230,803,306        69,748,446          91,518,578           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 26,480,809,197    23,505,155,615   11,538,214,207   7,982,609,310      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 27,999,487           -                          -                          -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                          6,856,083,213     6,209,623,141      

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 2,665,672,101      1,780,373,549     406,628,050        1,267,528,012      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7,999,930             7,999,930            -                          -                           

ท่ีดินรอการพฒันา 14 28,235,448           28,235,448          8,066,909            8,066,909             

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 402,274,216         372,905,086        31,738,988          29,805,238           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,718,036,225      765,895,862        96,873,894          122,125,087         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 235,539,143         237,276,458        33,017,074          32,529,458           

ค่าความนิยม 18 190,416,224         190,416,224        -                          -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 220,621,865         150,638,510        2,791,168            15,215,529           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 101,874,716         164,430,187        5,688,955            5,744,255             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,598,669,355      3,698,171,254     7,440,888,251     7,690,637,629      

รวมสินทรัพย์ 32,079,478,552    27,203,326,869   18,979,102,458   15,673,246,939    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 19 1,388,736,636      1,780,215,680     745,500,000        805,000,000         

ตัว๋แลกเงิน 20 348,157,848         763,835,058        348,157,848        763,835,058         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 2,574,396,649      2,603,096,302     770,270,170        1,208,087,619      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 2,906,000             2,626,000            371,000,000        -                           

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 2,708,197,901      4,271,083,067     140,000,000        300,807,573         

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 1,998,908,711      1,198,562,920     1,998,908,711     1,198,562,920      

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 409,819                936,210               409,819               936,210                

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 7 1,077,613,277      2,009,878,445     20,260,005          81,202,287           

รายไดรั้บล่วงหนา้ 7 1,545,035             2,530,725            -                          9,305,220             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 634,773,827         481,626,186        117,931,640        182,703,144         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 86,558,209           68,986,753          8,468,299            41,171,656           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,822,203,912    13,183,377,346   4,520,906,492     4,591,611,687      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 4,063,499,511      487,944,000        -                          -                           

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 5,542,823,560      4,024,985,803     5,542,823,560     4,024,985,803      

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 106,827                516,646               106,827               516,646                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 19,077,290           15,558,722          6,590,829            7,892,530             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 695,923,479         687,826,289        -                          -                           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,976,282             1,799,735            -                          -                           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 10,323,406,949    5,218,631,195     5,549,521,216     4,033,394,979      

รวมหนีสิ้น 21,145,610,861    18,402,008,541   10,070,427,708   8,625,006,666      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 25

   ทุนจดทะเบียน

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

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

            มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 1,545,776,223      1,542,604,140     1,545,776,223     1,542,604,140      

   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั  2,452,861,730 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

         (2561: หุน้สามญั 2,449,073,932 หุน้

            มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 1,226,430,865      1,224,536,966     1,226,430,865     1,224,536,966      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 25 2,336,545,560      2,299,052,123     2,336,545,560     2,299,052,123      

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย (26,569,718)         (26,569,718)         -                          -                           

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 26 68,935,287           50,013,957          68,935,287          50,013,957           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27 154,577,622         154,260,414        154,577,622        154,260,414         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,934,672,297      3,734,019,060     5,122,185,416     3,320,376,813      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (37,947,941)         1,994,610            -                          -                           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,656,643,972      7,437,307,412     8,908,674,750     7,048,240,273      

ส่วนของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,277,223,719      1,364,010,916     -                          -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,933,867,691    8,801,318,328     8,908,674,750     7,048,240,273      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,079,478,552    27,203,326,869   18,979,102,458   15,673,246,939    

-                           -                          -                          -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 28 12,278,599,662   14,523,121,243   1,836,515,483     6,309,160,825     

รายไดค่้าบริหารโครงการ 7 918,893,470        1,225,925,884     297,240,223        1,187,170,846     

เงินปันผลรับ 7, 12 250,000               -                          2,344,259,032     31,309,500          

กาํไรจากการโอนสิทธิสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 564,010               311,977,487        7,496,899            324,689,835        

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2, 12 458,557,773        314,821,616        684,385,014        -                          

รายไดอ่ื้น 465,257,376        261,987,024        303,058,890        282,199,791        

รวมรายได้ 14,122,122,291   16,637,833,254   5,472,955,541     8,134,530,797     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 6,934,189,570     8,610,999,325     979,302,715        3,395,113,190     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,167,178,290     2,446,535,061     566,116,097        1,047,309,212     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 520,091,710        425,105,838        243,577,401        320,705,272        

ขาดทุนจากการลดทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          31,220,821          -                          

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 -                          -                          117,794,967        -                          

รวมค่าใช้จ่าย 9,621,459,570     11,482,640,224   1,938,012,001     4,763,127,674     

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,500,662,721     5,155,193,030     3,534,943,540     3,371,403,123     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 (238,977,966)       (536,360,071)       -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,261,684,755     4,618,832,959     3,534,943,540     3,371,403,123     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (272,785,073)       (262,470,185)       (336,504,956)       (242,819,085)       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,988,899,682     4,356,362,774     3,198,438,584     3,128,584,038     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 (848,192,470)       (980,608,602)       (173,483,372)       (633,793,311)       

กําไรสําหรับปี 3,140,707,212     3,375,754,172     3,024,955,212     2,494,790,727     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 24, 30 4,302,886            (1,602,272)           3,733,728            (875,618)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 4,302,886            (1,602,272)           3,733,728            (875,618)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,145,010,098     3,374,151,900     3,028,688,940     2,493,915,109     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,027,133,082     3,337,952,630     3,024,955,212     2,494,790,727     

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 113,574,130        37,801,542          

3,140,707,212     3,375,754,172     

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,031,301,091     3,336,398,289     3,028,688,940     2,493,915,109     

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 113,709,007        37,753,611          

3,145,010,098     3,374,151,900     

กําไรต่อหุ้น 31

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.23557               1.36570               1.23468               1.02073               

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.23490               1.36248               1.23401               1.01832               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของ

ส่วนตํ่ากว่า สาํรองส่วนทุนจาก กาํไรสะสม ส่วนเกิน (ตํ่า) กว่าทุน รวมส่วนของ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ จากการรวมธุรกิจภายใต้ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ของบริษทัยอ่ย หุ้นเป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 813,148,674           2,233,574,664          (16,317,658)              23,001,671            102,467,759           1,965,768,165        856,683                      5,122,499,958       1,289,993,040         6,412,492,998        
กาํไรสาํหรับปี -                             -                               -                               -                            -                             3,337,952,630        -                                  3,337,952,630       37,801,542              3,375,754,172        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                               -                               -                            -                             (1,554,341)              -                                  (1,554,341)             (47,931)                   (1,602,272)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                               -                               -                            -                             3,336,398,289        -                                  3,336,398,289       37,753,611              3,374,151,900        
ออกหุ้นสามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 25, 26 3,211,926               65,477,459               -                               (23,659,601)           -                             -                             -                                  45,029,784            -                              45,029,784             
เรียกชาํระค่าหุ้นและออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                             -                               -                               -                            -                             136,080                  1,137,927                   1,274,007              1,276,438                2,550,445               
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 26 -                             -                               -                               50,671,887            -                             -                             -                                  50,671,887            -                              50,671,887             
หุ้นปันผลจ่าย 25 ,35 408,176,366           -                               -                               -                            -                             (408,176,366)          -                                  -                            -                              -                             
เงินปันผลจ่าย 35 -                             -                               -                               -                            -                             (1,108,314,453)       -                                  (1,108,314,453)      -                              (1,108,314,453)       
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                               -                               -                            -                             -                             -                                  -                            (9,339,352)              (9,339,352)             
สาํรองตามกฎหมาย 27 -                             -                               -                               -                            51,792,655             (51,792,655)            -                                  -                            -                              -                             
ออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย -                             -                               (10,252,060)              -                            -                             -                             -                                  (10,252,060)           414,000,000            403,747,940           
ซื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                               -                               -                            -                             -                             -                                  -                            (369,672,821)           (369,672,821)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 1,224,536,966        2,299,052,123          (26,569,718)              50,013,957            154,260,414           3,734,019,060        1,994,610                   7,437,307,412       1,364,010,916         8,801,318,328        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  1,224,536,966        2,299,052,123          (26,569,718)              50,013,957            154,260,414           3,734,019,060        1,994,610                   7,437,307,412       1,364,010,916         8,801,318,328        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื่องจาก
   การนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ 4 -                             -                               -                               -                            -                             406,449,880           -                                  406,449,880          -                              406,449,880           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - หลงัการปรับปรุง 1,224,536,966        2,299,052,123          (26,569,718)              50,013,957            154,260,414           4,140,468,940        1,994,610                   7,843,757,292       1,364,010,916         9,207,768,208        
กาํไรสาํหรับปี -                             -                               -                               -                            -                             3,027,133,082        -                                  3,027,133,082       113,574,130            3,140,707,212        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                               -                               -                            -                             4,168,009               -                                  4,168,009              134,877                   4,302,886               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                               -                               -                            -                             3,031,301,091        -                                  3,031,301,091       113,709,007            3,145,010,098        
ออกหุ้นสามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 25, 26 1,893,899               37,493,437               -                               (13,948,472)           -                             -                             -                                  25,438,864            -                              25,438,864             
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 26 -                             -                               -                               32,869,802            -                             -                             -                                  32,869,802            -                              32,869,802             
เงินปันผลจ่าย 35 -                             -                               -                               -                            -                             (1,236,780,526)       -                                  (1,236,780,526)      -                              (1,236,780,526)       
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                               -                               -                            -                             -                             -                                  -                            (855)                        (855)                       
สาํรองตามกฎหมาย 27 -                             -                               -                               -                            317,208                  (317,208)                 -                                  -                            -                              -                             
ซื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 12 -                             -                               -                               -                            -                             -                             (37,200,000)                (37,200,000)           (200,000,000)           (237,200,000)          
การซื้อหุ้นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12 -                             -                               -                               -                            -                             -                             (2,742,551)                  (2,742,551)             (495,349)                 (3,237,900)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,226,430,865        2,336,545,560          (26,569,718)              68,935,287            154,577,622           5,934,672,297        (37,947,941)                9,656,643,972       1,277,223,719         10,933,867,691      

-                             -                               -                               -                            -                             -                             -                                  -                            -                              -                             
-                             -                               -                               -                            -                             -                             -                                  -                            -                              -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

สาํรองส่วนทุนจาก
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 813,148,674                2,233,574,664             23,001,671                  102,467,759                2,394,745,178             5,566,937,946             
กาํไรสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   2,494,790,727             2,494,790,727             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   (875,618)                      (875,618)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   2,493,915,109             2,493,915,109             
ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 25, 26 3,211,926                    65,477,459                  (23,659,601)                 -                                   -                                   45,029,784                  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 26 -                                   -                                   50,671,887                  -                                   -                                   50,671,887                  
หุน้ปันผลจ่าย 25, 35 408,176,366                -                                   -                                   -                                   (408,176,366)               -                                   
เงินปันผลจ่าย 35 -                                   -                                   -                                   -                                   (1,108,314,453)            (1,108,314,453)            
สาํรองตามกฎหมาย 27 -                                   -                                   -                                   51,792,655                  (51,792,655)                 -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,224,536,966             2,299,052,123             50,013,957                  154,260,414                3,320,376,813             7,048,240,273             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562  1,224,536,966             2,299,052,123             50,013,957                  154,260,414                3,320,376,813             7,048,240,273             
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื่องจาก
   การนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ 4 -                                   -                                   -                                   -                                   10,217,397                  10,217,397                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 - หลงัการปรับปรุง 1,224,536,966             2,299,052,123             50,013,957                  154,260,414                3,330,594,210             7,058,457,670             
กาํไรสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   3,024,955,212             3,024,955,212             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   3,733,728                    3,733,728                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   3,028,688,940             3,028,688,940             
ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 25, 26 1,893,899                    37,493,437                  (13,948,472)                 -                                   -                                   25,438,864                  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 26 -                                   -                                   32,869,802                  -                                   -                                   32,869,802                  
เงินปันผลจ่าย 35 -                                   -                                   -                                   -                                   (1,236,780,526)            (1,236,780,526)            
สาํรองตามกฎหมาย 27 -                                   -                                   -                                   317,208                       (317,208)                      -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,226,430,865             2,336,545,560             68,935,287                  154,577,622                5,122,185,416             8,908,674,750             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม



บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 3,988,899,682       4,356,362,774        3,198,438,584       3,128,584,038        
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 118,655,977          134,001,231           46,307,223            53,281,677             
   ขาดทุนจากการลดทุนในหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย -                            -                             31,220,821            -                             
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                            -                             117,794,967          -                             
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (458,557,773)        (314,821,616)         (684,385,014)        -                             
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอม -                            1,086,000               -                            11,184,213             
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 13,516,467            14,383,247             (419,723)               9,255,838               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,897,176              5,918,807               3,365,459              2,805,533               
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32,869,802            50,671,887             15,947,889            38,198,039             
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 238,977,966          536,360,071           -                            -                             
   เงินปันผลรับ (250,000)               -                             (2,344,259,032)     (31,309,500)           
   ดอกเบ้ียรับ (10,949,496)          (7,787,226)             (264,872,152)        (164,507,486)         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 272,785,073          262,470,185           336,504,956          242,819,085           
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 4,204,844,874       5,038,645,360        455,643,978          3,290,311,437        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีอ่ืน (238,112,451)        144,538,200           86,892,088            136,596,906           
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (3,410,944,465)     (2,130,224,446)      534,422,427          2,405,568,593        
   เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 138,345,870          (301,168,842)         97,951,840            317,788,660           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง (205,011,980)        142,249,529           7,037,675              8,537,025               
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (33,744,748)          (109,001,899)         34,541,880            2,927,973               
   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (27,999,487)          -                             -                            -                             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,021,460)            (208,627,765)         55,300                   2,093,128               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 191,584,152          930,763,859           (276,121,212)        (101,555,817)         
   เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (913,329,594)        (644,384,996)         (60,942,282)          (365,276,568)         
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (985,690)               721,575                  (9,305,220)            9,305,220               
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,289,102              22,895,623             (32,703,357)          7,045,872               
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 176,547                 751,505                  -                            -                             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (293,909,330)        2,887,157,703        837,473,117          5,713,342,429        
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน -                            (290,400)                -                            -                             
   จ่ายดอกเบ้ีย (596,082,419)        (525,605,998)         (355,641,308)        (325,290,159)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (815,421,500)        (976,005,331)         (229,318,296)        (863,251,036)         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,705,413,249)     1,385,255,974        252,513,513          4,524,801,234        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                            9,421,530               -                            170,943                  
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                            (7,999,930)             -                            -                             
เงินปันผลรับ 250,000                 -                             1,621,259,113       31,309,500             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (124,542,839)        192,241,541           (4,153,198,499)     (3,570,677,979)      
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย -                            -                             (1,512,850,840)     (1,056,730,401)      
เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 32) 396,398,531          369,617,329           1,122,279,714       278,262,910           
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย
   จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            (369,672,821)         -                            (369,672,821)         
เงินสดรับจากการลดทุนในหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย -                            -                             338,452,000          -                             
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมคา้ (567,760,330)        (1,176,969,195)      (136,152,690)        (429,283,992)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                            -                             955,002,845          326,399,990           
จ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าหุน้ -                            (2,000,000,000)      -                            (2,000,000,000)      
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา -                            (17,660,515)           -                            -                             
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (88,000)                 (9,599,187)             -                            -                             
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,200,641,930)     (529,067,133)         (13,101,713)          (24,629,438)           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,055,856)          (35,759,366)           (6,816,606)            (23,093,672)           
เงินสดรับจากการถูกเวนคืนท่ีดินรอพฒันา -                            11,528,416             -                            -                             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,308,638              38,794                    480,175                 38,794                    
ดอกเบ้ียรับ 3,132,869              7,605,877               255,954,586          123,305,372           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,506,998,917)     (3,556,274,660)      (1,528,691,915)     (6,714,600,794)      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 427,736,636          1,780,215,680        (59,500,000)          805,000,000           
ตัว๋แลกเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (420,000,000)        70,000,000             (420,000,000)        70,000,000             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน 280,000                 2,626,000               371,000,000          -                             
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 6,603,575,682       6,280,972,435        -                            1,588,718,021        
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (4,595,150,993)     (8,460,163,977)      (167,248,749)        (3,214,591,649)      
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 3,526,000,000       4,038,700,000        3,526,000,000       4,038,700,000        
ชาํระค่าหุน้กูร้ะยะยาว (1,200,000,000)     -                             (1,200,000,000)     -                             
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ (19,742,539)          (20,977,350)           (19,742,539)          (20,977,350)           
ชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (998,403)               (2,125,831)             (998,403)               (2,125,830)             
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (240,437,900)        -                             -                            -                             
เงินสดรับจากการออกหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย -                            414,000,000           -                            -                             
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้บุริมสิทธิ -                            (10,252,060)           -                            -                             
เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย -                            2,550,445               -                            -                             
เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 25,438,864            45,029,783             25,438,864            45,029,783             
จ่ายเงินปันผล (1,383,724,089)     (961,370,890)         (1,383,724,089)     (961,370,890)         
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (855)                      (9,339,352)             -                            -                             
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,722,976,403       3,169,864,883        671,225,084          2,348,382,085        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (489,435,763)        998,846,197           (604,953,318)        158,582,525           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,819,169,164       820,322,967           734,516,975          575,934,450           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,329,733,401       1,819,169,164        129,563,657          734,516,975           

-                                          -                                           -                                          -                                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
      เพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
      และพนกังานของบริษทัยอ่ย -                            -                             16,921,913            12,473,848             
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเปล่ียนเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 356,755,120          65,601,009             75,745,160            -                             
   โอนท่ีดินรอการพฒันาไปเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
      เพื่อขาย -                            98,951,725             -                            -                             
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                            1,003,751               -                            1,003,751               
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นตน้ทุนโครงการ
      พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 32,852,844            168,008,387           1,247                     252,413                  
   โอนตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายไปเป็น
      อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 50,054,205            36,624,931             3,487,560              28,928,508             
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็น
      ตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 7,082,873              -                             -                            -                             
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์(เพิ่มข้ึน) ลดลง 50,571,850            117,150,265           (632,551)               9,284,301               
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนลดลง -                            (247,442)                -                            -                             
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน(เพิ่มข้ึน) ลดลง 2,094,665              543,807                  (41,730)                 436,165                  
   โอนสาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
      เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ 13,948,472            23,659,601             13,948,472            23,659,601             
   จ่ายหุน้ปันผล -                            408,176,366           -                            408,176,366           
   ลูกหน้ีเงินปันผลเพิ่มข้ึน -                            -                             722,999,919          -                             
   ลูกหน้ีค่าหุน้เพิ่มข้ึน 150,000,000          -                             -                            -                             
   เจา้หน้ีเงินปันผลลดลง (เพิ่มข้ึน) 146,943,563          (146,943,563)         146,943,563          (146,943,563)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย  บริษทัฯและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพยแ์ละกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 496 หมู่ท่ี 9 
ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

1.2 กำรเปลีย่นประเภทเงินลงทุนจำกบริษัทย่อยเป็นกำรร่วมค้ำ 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และไดจ้ ำหน่ำย
หุน้สำมญัของบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัต่อไปน้ี 

1) ในเดือนมกรำคม 2562 บริษัท พำร์ค ลักชัวร่ี จ ำกัด (เดิมช่ือ “บริษัท พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกัด”)                                        
(บริษัทย่อย) ได้เข้ำท ำสัญญำร่วมทุนกับบริษัทในต่ำงประเทศท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง                                                                 
และไดจ้ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พระรำม 4 จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) จ ำนวน 49,000 หุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสำมัญทั้ งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 213 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม 

2) ในเดือนมิถุนำยน 2562 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำร่วมทุนกบับริษทัในต่ำงประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง และได้จ ำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษทั ออริจ้ิน ไนท์บริดจ์ เทพำรักษ์ จ ำกัด จ ำนวน 
7,228,480 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสำมญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไร
จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่ำวจ ำนวน 59 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม และ                                 
49 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

3) ในเดือนกนัยำยน 2562 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนกบับริษทัในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั                   
แห่งหน่ึง และไดจ้ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั จ ำนวน 49,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 
10 บำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสำมญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 35 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

4) ในเดือนธนัวำคม 2562 บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำร่วมทุนกบับริษทัใน
ต่ำงประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และไดจ้ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษทั วนั สุขุมวิท 59 จ ำกดั 
(บริษทัย่อย) จ ำนวน 49,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสำมญัทั้งหมด    
กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวจ ำนวน 152 ลำ้นบำท ใน    
งบกำรเงินรวม 
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 ผลจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ท ำใหก้ลุ่มบริษทัเหลือเพียงอ ำนำจควบคุมร่วมใน
บริษัท เหล่ำนั้ น  ก ลุ่มบริษัท จึงได้จัดประเภทเ งินลงทุนในบริษัทดังกล่ำว เ ป็นเ งินลงทุน                             
ในกำรร่วมคำ้  

 ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียกำรควบคุม กลุ่มบริษทัจะตอ้งรับรู้เงินลงทุนท่ีมีอยูด่ว้ยมูลค่ำยติุธรรมและ
ถือเป็นรำคำทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ซ่ึงผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดท้ ำกำรประเมินแลว้
เห็นว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัดังกล่ำว มีมูลค่ำเท่ำกับมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ดังนั้น                 
กลุ่มบริษทัจึงใชมู้ลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม เป็นรำคำทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้ขำ้งตน้ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย                                 
กำรบญัชี 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 
(มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของกำรถือหุน้ 

  2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ    
บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ

อสงัหำริมทรัพยแ์ละ                    
กำรลงทุนในบริษทัอื่น 

100 100 

บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั            
ออริจ้ิน เฮำ้ส์ จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
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  อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของกำรถือหุน้ 

  2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ออริจ้ิน สำทร จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 100 * 
บริษทั ออริจ้ิน อีอีซี จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100  100 * 
บริษทั ออริจ้ิน วนั ระยอง จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั  (เดิมช่ือ “บริษทั 
พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100  

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ  ำกดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์

- 100 * 

บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล คอลลำจ 107 จ ำกดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ

อสงัหำริมทรัพย ์
100 * 100 * 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล พระรำม 9 จ  ำกดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์

- 100 * 

Origin Global (Hong Kong) Limited 
 (จดัตั้งข้ึนในฮ่องกง) 

ใหบ้ริกำรนำยหนำ้ในกำรขำย และ
บริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย ์

100 100 

บริษทั สเตเบ้ิล โฮม พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั ดิสทริคท ์แกรนด ์เรียลเอสเตท จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั พำร์ค พิลลำร์ อำร์ 4 จ  ำกดั (เดิมช่ือ 

“บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์พระโขนง 
จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 100 

บริษทั ออริจ้ิน ลำดพร้ำว จ ำกดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั พำร์ค พิลลำร์ จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 

บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั นอตต้ิง ฮิลล ์ดิสทริคท ์ระยอง จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั   
บริษทั พรีโม เรียลเตอร์ จ ำกดั  ใหบ้ริกำรนำยหนำ้ในกำรขำย              

และหำผูเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์
100 100 

บริษทั อูโน่ เซอร์วิส จ ำกดั         ใหบ้ริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย ์

100 100 
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  อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของกำรถือหุน้ 

  2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ดิจิตอล บตัเลอร์ จ ำกดั  ใหบ้ริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

อสงัหำริมทรัพย ์
- 57 

บริษทั พรีโม เดคคอร์ จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
เวิร์ค เอเจนซ่ี จ ำกดั”) 

ใหบ้ริกำรนำยหนำ้ในกำรขำย              
อสงัหำริมทรัพยแ์ละให้บริกำร
ตกแต่งภำยใน 

100 60 

บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย ์

100 100 

บริษทั ครำวน์ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั 
 
 

ใหบ้ริกำรหำผูเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย์
และใหบ้ริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย ์

100 100 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั   
บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พญำไท จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน ที2 จ  ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พระรำม 4 จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั ออริจ้ิน สำทร จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 * - 
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ ำกดั  ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ

อสงัหำริมทรัพย ์
100 * - 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล พระรำม 9 จ  ำกดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์

100 * - 

บริษทั พำร์ค พิลลำร์ อำร์ 4 จ ำกดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์พระโขนง 
จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 

บริษทั พำร์ค รัชดำ จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั ไนทบ์ริดจ ์สุขมุวิท ปุณณวิถี  จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั แคปปิตอล คอลลำจ 107 จ ำกดั   
บริษทั ออริจ้ิน คอลลำจ 107 จ  ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ  ำกดั   
บริษทั ออริจ้ิน เกษตร โซไซต้ี จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล พระรำม 9 จ  ำกดั   
บริษทั ออริจ้ิน ไพรม ์จ ำกดั  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
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  อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของกำรถือหุน้ 

  2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั    
บริษทั ออริจ้ิน วนั ระยอง จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั วนั พญำไท จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ  ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 100 
บริษทั วนั ดิสทริคท ์ระยอง จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 100 
บริษทั วนั รำมอินทรำ จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั วนั ดิสทริคท ์ระยอง 2 จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั บริทำเนีย จ ำกดั   
บริษทั สเตเบ้ิล โฮม พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั ดิสทริคท ์แกรนด ์เรียลเอสเตท จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั เบลกรำเวีย บำงนำ จ ำกดั  (เดิมช่ือ     

“บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน วิลล่ำ อ่อนนุช จ ำกดั”) 
พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 

บริษทั เบลกรำเวีย รำชพฤกษ ์จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทั บริทำเนีย วงแหวน รำมอินทรำ จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ำกดั    
บริษทั ดิจิตอล บตัเลอร์ จ ำกดั ใหบ้ริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

อสงัหำริมทรัพย ์
57 - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั   
บริษทั ออริจ้ิน ลำดกระบงั จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 - 

* อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นเฉพำะในส่วนของหุน้สำมญั   

ข) กลุ่มบริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกกลุ่มบริษทัมีสิทธิ
ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ  ำนำจใน                           
กำรสัง่กำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทั            
มีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  
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ง) ในระหวำ่งปี 2562 ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อยท่ีจัดตั้งใหม่ 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั เบลกรำเวีย บำงนำ 
จ ำกดั  (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค 
ออริจ้ิน วิลล่ำ                       
อ่อนนุช จ ำกดั” ) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 

100 
 

หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 

1,000 
 

 บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 
 บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 
 บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ 

จ ำกดั 
พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์

 
100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 

 
1,000 

 บริษทั นอตต้ิง ฮิลล ์ดิสทริคท ์
ระยอง จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 

      
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั 
 (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน 
จ ำกดั”) 

บริษทั ออริจ้ิน ลำดพร้ำว จ ำกดั
(เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค พิลลำร์ 
จ ำกดั” ) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 

 บริษทั พำร์ค รัชดำ จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 

 บริษทั ไนทบ์ริดจ ์สุขมุวิท            
ปุณณวิถี  จ ำกดั 

         พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100   หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท      1,000 
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บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั บริษทั วนั รำมอินทรำ จ ำกดั 

บริษทั วนั ดิสทริคท ์ระยอง 
2 จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์

 

100 
100 

หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 

1,000 
1,000 

      
บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั  
 (เดิมช่ือ “บริษทั ออริจ้ิน เฮำส์ 
จ ำกดั”) 

บริษทั เบลกรำเวีย รำชพฤกษ ์  
จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 

100 
 

หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 

1,000 
 

 
 

บริษทั บริทำเนีย วงแหวน                       
รำมอินทรำ จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 

100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 

      
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม 
จ ำกดั 

บริษทั ออริจ้ิน ลำดกระบงั 
จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 
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การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 
   สดัส่วนเงินลงทุน  

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
เดิม                 

(ร้อยละ) 
ใหม่                 

(ร้อยละ) รำยละเอียด 

บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั                                        
(เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน 
จ ำกดั”) 

 

บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พระรำม 4  
 จ ำกดั 
 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 

 

100 
 

 

51 
 

สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 
(ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงินขอ้ 1.2) 

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี 
จ ำกดั (มหำชน)  

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์
เทพำรักษ ์จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 51 สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 
(ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงินขอ้ 1.2) 

 บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 51 สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 
(ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงินขอ้ 1.2) 

      
บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 51 สูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 

(ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงินขอ้ 1.2) 
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จ) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัรำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้  

ช)  ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวม และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                   
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน                                  
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรแปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน                          
กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 



10 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สญัญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได ้            
ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลสะสมของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยปรับปรุงกบั
ก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี                                   
ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563  

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี                  
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ                          
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

  



11 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำน                                          
ทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบับน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ                  
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

 กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี         
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ิน
ประมำณ 493 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: ประมำณ 1 ลำ้นบำท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ ำนวน
เพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 493 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: ประมำณ 1 ลำ้นบำท) 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบติัในระหวำ่งงวดปัจจุบนั โดยกิจกำรไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลง
โดยบนัทึกปรับกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้ปี 2562 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำน
ฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562   
ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 259 13 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเก่ียวขอ้ง (52) (3) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 199 - 

รวม 406 10 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ณ วันท่ี                                             
31 ธนัวำคม 2562 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี   

งบการเงินรวม 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 
ตำมนโยบำย                         
กำรบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 360 161 521 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 2,355 311 2,666 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 253 (32) 221 

รวมสินทรัพย์ 2,968 440 3,408 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก ำไรสะสม 5,650 440 6,090 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,650 440 6,090 
    

  



13 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 
ตำมนโยบำย                      
กำรบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน:    
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 12,971 (692) 12,279 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (2,761) 594 (2,167) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (868) 20 (848) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (350) 111 (239) 
ก ำไรส ำหรับปี 8,992 33 9,025 

กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,994 33 3,027 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 114 - 114 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 1.22218 0.01339 1.23557 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 1.22152 0.01338 1.23490 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 

ตำมนโยบำย                        
กำรบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 64 6 70 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 4 (1) 3 
รวมสินทรัพย์ 68 5 73 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก ำไรสะสม 5,272 5 5,277 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,272 5 5,277 
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 
ตำมนโยบำย                    
กำรบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 2,116 (279) 1,837 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (839) 273 (566) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (174) 1 (173) 

ก ำไรส ำหรับปี 1,103 (5) 1,098 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 1.23680 (0.00212) 1.23468 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด   1.23613 (0.00212) 1.23401 

 รำยกำรปรับปรุงขำ้งตน้มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำ - กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำนำยหนำ้ท่ีจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้
เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่ำใชจ่้ำยอยำ่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำมสญัญำ 
และจะบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่
ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง จำกเดิมท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ำยใหก้บัลูกคำ้ - กลุ่มบริษทับนัทึกส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ำยใหก้บัลูกคำ้หกัจำกรำยไดท่ี้
รับรู้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จำกเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยเม่ือเกิดรำยกำร 

5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยบำ้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยัเม่ือกลุ่มบริษทัไดมี้
กำรโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้กบัลูกคำ้แลว้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง กล่ำวคือ เม่ือจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยแ์สดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหกัดว้ยส่วนลดและค่ำใชจ่้ำยท่ี
กลุ่มบริษทัจ่ำยแทนให้แก่ลูกคำ้ และส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ำยให้กบัลูกคำ้ เง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเป็นไป
ตำมงวดกำรจ่ำยช ำระท่ีระบุในสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจำกลูกคำ้ก่อนกำร
โอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “เงินมดัจ ำรับและเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้” 
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 รายได้ค่าบริหารโครงการ 

 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรบริหำรโครงกำรรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริกำรแลว้ โดยอตัรำค่ำบริกำรอำ้งอิงจำก
มูลค่ำโครงกำรตำมท่ีระบุในสญัญำ 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำน ซ่ึงควำมส ำเร็จของงำนค ำนวณตำมวิธีท่ีระบุไวใ้นสญัญำบริหำรงำนก่อสร้ำง 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรบริหำรงำนขำยรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ โดยอตัรำค่ำบริกำรอำ้งอิงจำกมูลค่ำ
ของอสงัหำริมทรัพยท่ี์ขำย 

 รายได้ค่าเช่าและบริการ 

 รำยไดค่้ำเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งตลอดอำยุ
สญัญำเช่ำ  

 รำยไดค่้ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

5.2 ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำยและต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 

 ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกว่ำ ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่ำพฒันำท่ีดิน               
ค่ำออกแบบ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรกูย้ืมและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 
รวมถึงประมำณกำรตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

 ในกำรค ำนวณหำตน้ทุนขำยบำ้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั กลุ่มบริษทัไดท้ ำกำร  
แบ่งสรรตน้ทุนกำรพฒันำทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตำมเกณฑ์
พื้นท่ีท่ีขำย 

 ตน้ทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคำ้อ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบให้กบัลูกคำ้ตำม
สัญญำ เช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนควบของบำ้นหรือหน่วยในอำคำรชุดพกั
อำศยัท่ีส่งมอบ 

 ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือมีกำรขำย 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของโครงกำร (ถำ้มี) ไวใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.4 ลูกหนี ้

 ลูกหน้ีแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

5.5 ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำ 

 กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำนำยหน้ำท่ีจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็น
ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำ และจะบนัทึกค่ำเผื่อ              
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำส่ิงตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ข) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน  

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะ
ปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                          
ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุน                                   
ท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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5.7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำร หลงัจำกนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทอำคำรให้เช่ำและห้องชุดให้เช่ำค ำนวณจำก
รำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 30 ปีและ 20 ปี ตำมล ำดบั ค่ำเส่ือม
รำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำม ไม่มี
กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำก
บญัชี 

5.8 ที่ดนิ อำคำร อุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำรชัว่ครำวและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ  2 - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  3 - 5  ปี 
  ยำนพำหนะ  5  ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน โดยไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

5.9 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิตสินทรัพย ์หรือกำรพฒันำโครงกำร
อสังหำริมทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพใหพ้ร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็น
รำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์นั้ นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์                
ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและ
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 
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 ส ำหรับเงินกูท่ี้กูม้ำโดยมีวตัถุประสงค์เฉพำะเพื่อพฒันำโครงกำร ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีจ่ำยจริงหกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรน ำเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่ครำว (ถำ้มี) ส่วนเงินท่ีกู้
มำเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนจะค ำนวณโดยกำรคูณรำยจ่ำยของโครงกำรดว้ย
อตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน อตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนคืออตัรำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของตน้ทุนกำรกูย้ืมใน
ระหวำ่งปีท่ีไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ 

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึก
ตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

  กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ    
กำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือ
มีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ และจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำร                        
ตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

  ตรำสินคำ้  ตำมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ 
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  5 - 10  ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 

5.11 ค่ำควำมนิยม  

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ี    
สูงกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกว่ำ
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวม
กิจกำรให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)             
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เพิม่ข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด     
เงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
และกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 
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5.12 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ  
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอำคำรหรืออุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะ
ต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำแลว้แต่
ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรหรืออุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

5.14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูบ้นัทึกเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี และทยอยตดัจ ำหน่ำยเป็น
ดอกเบ้ียจ่ำยโดยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองหุน้กู ้

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหกัจำกมูลค่ำหุน้กูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

5.15 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ย
สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

5.16 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดินรอกำรพฒันำ 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั
หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็น
รำยปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำร
คำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ี
สะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำร
ขำย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึง
จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำร
จ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้
อยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

5.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิด
รำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึง
กลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมิน
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำร
หรือลดขนำดโครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ  

5.19 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยตรำสำรทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้โครงกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์เม่ือไดรั้บบริกำรจำกพนักงำนตำมมูลค่ำยุติธรรม
ของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเง่ือนไขของระยะเวลำกำรให้บริกำรของ
พนกังำนท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำรพร้อมกบัรับรู้ “ส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ใน 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.20 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับันทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้นโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร                          
แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.21 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย      
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้ง
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะ
ประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำม
ใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน       
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรง
หรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                 
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและ                  
กำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในกำรบันทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจน                                    
กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
ในอนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ี
เหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 กำรไม่รวมงบกำรเงินของบริษัททีก่ลุ่มบริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้นมำกกว่ำกึง่หน่ึง 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัพิจำรณำวำ่บริษทัฯไม่มีอ ำนำจควบคุมบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 - บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั  
 - บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน พำร์ค ที1 จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ำกดั 
 -  บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน รำชเทวี จ ำกดั 
 -  บริษทั ออริจ้ิน วนั พร้อมพงษ ์จ ำกดั 
 - บริษทั ออริจ้ิน วนั สุขมุวิท 24 จ ำกดั 
 -  บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พระรำม 4 จ ำกดั 
 -  บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั 
 -  บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั 
 -  บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั 

 ถึงแม้ว่ำกลุ่มบริษทัจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัข้ำงต้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ซ่ึงเป็น
สัดส่วนท่ีมำกกว่ำก่ึงหน่ึง อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสัญญำร่วมทุนระบุว่ำเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญัตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นสัญญำร่วมทุนต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผูร่้วมทุนอย่ำงน้อยฝ่ำยละหน่ึงคน ดังนั้น            
กลุ่มบริษทัจึงพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไม่มีอ ำนำจควบคุมบริษทัขำ้งตน้ เงินลงทุนในบริษทัขำ้งตน้ถือ
เป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และไม่น ำมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
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 กำรจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยำว 

 ในกำรจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ฝ่ำยบริหำรต้องใช้      
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรไถ่ถอนหลกัประกันและกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมตำมเง่ือนไขและ
ขอ้ก ำหนดท่ีระบุในสญัญำเงินกู ้

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2562 2561 2562 2561  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดค่้ำบริหำรโครงกำร - - 88   109 ตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 
รำยไดน้ำยหนำ้ขำยอสังหำริมทรัพย ์ - - 6   12 ร้อยละ 3 ของรำคำท่ีดิน 
เงินปันผลรับ - - 2,344   31 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ดอกเบ้ียรับ - - 262   162 ร้อยละ 4.3 - 5.5 ต่อปี                                

(2561: ร้อยละ 4.5 - 8.0 ต่อปี) 
ค่ำบริกำรส่วนกลำง - - 20   40 ร้อยละ 6 ของรำคำบวกจำกตน้ทุน 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 45   88 ตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 
รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้      
รำยไดค่้ำบริหำรโครงกำร 919 1,226 189 1,078 รำคำตำมสัญญำรำยโครงกำร 

 โดยอตัรำค่ำบริกำรอำ้งอิงจำก
มูลค่ำโครงกำร 

ดอกเบ้ียรับ 8   2 1   - ร้อยละ 4.3 -5.5 ต่อปี 
 (2561: ร้อยละ 4.5 ต่อปี) 

รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกกำรขำยหอ้งชุด 14   12 - - รำคำตลำด 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ีเ ก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2562 และ 2561                                                                 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - -  113,662  169,787 
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีเงินปันผล - -  723,000  - 
กำรร่วมคำ้ 261,383 92,851  5,192  34,876 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 261,383 92,851  841,854  204,663 
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 21)     
บริษทัยอ่ย - - 509,540   613,352 
กำรร่วมคำ้  889   5,085 - 111 
กรรมกำรของบริษทัยอ่ย - 17 - - 
รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  889   5,102  509,540   613,463 
เงินมัดจ ำรับและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ - บุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน    
ผูถื้อหุน้และกรรมกำรของกลุ่มบริษทั  4,330   2,441 - - 
รวมเงินมดัจ ำรับและเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้                 

- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  

4,330   2,441 - - 
รำยได้รับล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 9,303 
รวมรำยไดรั้บล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 9,303 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นกำรกูย้มืในรูปของตัว๋สญัญำใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัประกนั 
ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระหว่ำงกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2561 ระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2562 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
กำรร่วมคำ้     
บริษทั ออริจ้ิน วนั พร้อมพงษ ์จ ำกดั 7,000  94,281   -  101,281   
บริษทั ออริจ้ิน วนั สุขมุวิท 24 จ ำกดั -  15,262   -  15,262   
บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั -  282,670    (106,300)  176,370   
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั -  145,000    (130,000)  15,000   
รวม 7,000 537,213    (236,300)  307,913   
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2561 ระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั 986,048 216,816 (678,559) 524,305   
บริษทั ออริจ้ิน อีอีซี จ ำกดั 137,500 248,874 (256,389) 129,985   
บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั                
ออริจ้ิน เฮำ้ส์ จ ำกดั”) 632,836 1,675,234 (166,150) 2,141,920   

บริษทั ออริจ้ิน วนั ระยอง จ ำกดั 29,740 - (29,740) - 
บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ำกดั - 136,723 (136,723) - 
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั                
พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”)            2,496,830 3,530,002 (833,457) 5,193,375   

บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั 233,500 331,543 (64,538) 500,505   
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง อินเตอร์เชนจ ์
จ ำกดั 1,000 98,204 (13,000) 86,204   

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั 63,000 51,281   (114,281) - 
บริษทั พำร์ค พิลลำร์ อำร์4 จ ำกดั (เดิมช่ือ 

“บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์พระโขนง 
จ ำกดั”) 75,190 6,728 (81,918) - 

บริษทั ดิสทริค แกรนด ์เรียลเอสเตท จ ำกดั - 2,000 (2,000) - 
บริษทั เบลกรำเวีย บำงนำ จ ำกดั (เดิมช่ือ 

“บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน วิลล่ำ อ่อนนุช 
จ ำกดั”) - 48,428 (48,428) - 

บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ำกดั - 32,597 - 32,597   
บริษทั ออริจ้ิน ลำดพร้ำว จ ำกดั (เดิมช่ือ 

“บริษทั พำร์ค พลิลำร์ จ ำกดั”) - 145,952 - 145,952   
บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั - 367,554 (367,554) - 
บริษทั นอตต้ิง ฮิลล ์ดิสทริคท ์ระยอง จ ำกดั - 39,000   - 39,000   
กำรร่วมคำ้     
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั - 145,000   (130,000) 15,000   

รวม 4,655,644 7,075,936 (2,922,737) 8,808,843 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นกำรกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีไม่มี
หลกัประกนั ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2561 ระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรและบุคคล           
ที่เกีย่วข้องกัน  

    

กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 2,626 280   - 2,906   
รวม 2,626 280   - 2,906   

  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2561 ระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2562 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรและบุคคล        
ที่เกีย่วข้องกัน 

    

บริษทัยอ่ย     
บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ  ำกดั -  20,000    (20,000) - 
บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ำกดั -  371,000   -  371,000   
รวม -   391,000   (20,000)  371,000   

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ี
ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น  59,249   44,413  45,829   39,955 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  2,880   1,093  2,683   1,093 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
(หมำยเหตุ 26) 9,509 17,565 6,423 14,087 

รวม 71,638 63,071 54,935 55,135 
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 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัใหก้บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 36.5 

8.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
เงินสด  2,312   1,258  763   535 
เงินฝำกธนำคำร  1,327,421   1,817,911  128,801   733,982 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1,329,733   1,819,169  129,564   734,517 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.10 - 0.625 ต่อปี                                   
(2561: ร้อยละ 0.10 - 0.625 ต่อปี)  

9. ลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  261,383  92,851  841,854  204,663 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  269,117  42,455  24,603  16,768 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  530,500  135,306  866,457  221,431 

10. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนท่ีดิน 14,092,749 11,872,978 351,711 506,312 
ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงและอ่ืน ๆ 7,667,688 7,532,542 1,202,849 1,548,088 
ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีบนัทึก

เป็นตน้ทุน 821,652 745,851 94,259 105,325 
รวมตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย  22,582,089 20,151,371 1,648,819 2,159,725 
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10.1 กลุ่มบริษทัได้น ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงในโครงกำรไปจดจ ำนองไวก้ับธนำคำรพำณิชยเ์พื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ กำรออกหนงัสือค ้ำประกนัและกำรออกตัว๋อำวลัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (ลำ้นบำท) 19,653 15,468 820 1,000 

10.2 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นตน้ทุนของโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำย โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัรำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนกำรกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของโครงกำร

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์(ลำ้นบำท) 338 331 26 60 
อตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 3.75 - 5.25 4.00 - 6.00 4.15 - 5.25 4.12 - 6.00 

11.   สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เงินมดัจ ำฝ่ำยโครงกำร  91,670  101,755  9,288  14,650 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 135,377 85,967 43,883  60,624 
ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำ  161,178  -  6,293  - 
ภำษีซ้ือรอขอคืน  58,601  14,965  1,314  2,299 
อ่ืน ๆ 74,412 28,116  8,970  13,946 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 521,238 230,803 69,748  91,519 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำส ำหรับปี 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน     
เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี - - 
ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรบญัชีใหม่มำถือปฏิบติั (หมำยเหตุ 4) 258,742 12,772 

เพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี 110,964 5,668 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (208,528) (12,147) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 161,178 6,293 
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12.   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั 1,000,000   400,000 100 100 1,011,323   406,667 
บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ  ำกดั (“PSS”) 53,500   53,500 100 100 58,645 57,463 
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั 500,000   500,000 100 100 505,158   500,283 
บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั              

ออริจ้ิน เฮำ้ส์ จ ำกดั”) 
 

200,000   
 

120,000 
 

100 
 

100 203,403   121,321 
บริษทั ออริจ้ิน สำทร จ ำกดั - 37,500 - 100 - 37,500 
 - 550,001 * - - - - 
บริษทั ออริจ้ิน อีอีซี จ ำกดั 250,000   250,000 100 100 250,000   250,000 
บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ำกดั 377,040   210,000 100 100  377,040   210,000 
 200,000 * 200,000 * - -  237,200   - 
บริษทั ออริจ้ิน วนั ระยอง จ ำกดั - 1,000 - 100 - 1,000 
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั  (เดิมช่ือ “บริษทั              

พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”) 
 

1,000,000   
 

1,000,000 
 

100 
 

100 
 

4,004,752   
 

4,001,547 
 - 338,452 * - - - 369,673 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ ำกดั - 90,000 - 100 - 90,000 
 - 200,000 * - - - - 
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง อินเตอร์เชนจ ์จ ำกดั 1,000   1,000 100 100 1,000 1,000 
บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั - 1,000 - 100 - 1,000 
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล คอลลำจ 107 จ ำกดั 64,000   52,600 100 100 64,000   52,600 
 100,000 * 100,000 * - - - - 
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล พระรำม 9 จ ำกดั - 103,290 - 100 - 103,290 
 - 314,000 * - - - - 
Origin Global (Hong Kong) Limited 30,000 

เหรียญสหรัฐ 
30,000 

เหรียญสหรัฐ 
100 100 968 968 

บริษทั สเตเบิ้ล โฮม พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั - 1,000 - 100 - 1,000 
บริษทั ดิสทริคท ์แกรนด ์เรียลเอสเตท จ ำกดั - 1,000 - 100 - 1,000 
บริษทั พำร์ค พิลลำร์ อำร์ 4 จ  ำกดั (เดิมช่ือ 

“บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์พระโขนง จ ำกดั”) 
 

- 
 

1,000 
 

- 
 

100 
 

- 
 

1,000 
บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ำกดั 1,000              - 100 - 1,000   - 
บริษทั ออริจ้ิน ลำดพร้ำว จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั 

พำร์ค พิลลำร์ จ ำกดั”) 
                            

1,000   
 

- 
 

100 
 

- 
 

1,000   
 

- 
บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั 136,361   - 100 - 136,361   - 
บริษทั นอตต้ิงฮิลล ์ดิสทริค ระยอง จ ำกดั 1,000   - 100 - 1,000   - 
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   (หน่วย: พนับำท) 
บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัยอ่ยของ PSS       
บริษทั พรีโม เรียลเตอร์ จ ำกดั     1,582   1,360 
บริษทั พรีโม แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั     1,281   631 
บริษทั พรีโม เดคอร์ จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั เวิร์ค 

เอเจนซ่ี จ ำกดั”) 
    

318   287 
บริษทั อูโน่ เซอร์วิส จ ำกดั     43 24 
บริษทั ครำวน์ เรสซิเดนซ์ จ ำกดั     9 9 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     6,856,083   6,209,623 

* ทุนหุน้บุริมสิทธิเรียกช ำระแลว้  

12.2 เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย 

ในระหวำ่งปี 2562 และ 2561 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
บริษทั งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั  800,000  - 
บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ำกดั  150,500  - 
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”)  1,393,759  31,310 
รวม  2,344,259  31,310 

12.3 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัไดแ้ก่ส่วนของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 
4 แห่ง (2561: 5 แห่ง) ซ่ึงมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

- มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 20 หุน้ต่อ 1 เสียง 

- มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลก่อนผูถื้อหุน้สำมญัในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปีของมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นท่ี
ไดรั้บช ำระแลว้  

- ในกรณีท่ีมีกำรช ำระบญัชี ภำยหลงัจำกท่ีช ำระหน้ีสินของบริษทัย่อยทั้งหมดแลว้ ทรัพยสิ์น               
ท่ีเหลือจะถูกแบ่งคืนให้ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิก่อนผูถื้อหุ้นสำมญัโดยคิดเป็นจ ำนวนไม่เกินกว่ำ                
มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้บุริมสิทธิท่ีไดช้ ำระไวแ้ลว้ 
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ภำยใตส้ญัญำระหวำ่งผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ภำยหลงัจำกระยะเวลำท่ีระบุไว ้บริษทัฯซ่ึงเป็นผูร่้วมทุน
มีสิทธิเรียกให้ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิขำยหุ้นของบริษทัย่อยในรำคำเท่ำกบัรำคำค่ำหุ้นต่อหุ้นท่ีผูร่้วมทุน
ช ำระให้กบับริษทัย่อยในวนัจองซ้ือบวกดว้ยผลตอบแทนในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี ค ำนวณแบบไม่ 
ทบตน้ตำมระยะเวลำนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุน้จนถึงวนัท่ีบริษทัฯใชสิ้ทธิ
ในกำรซ้ือหุน้ และหกัดว้ยเงินปันผลและ/หรือเงินคืนทุนส ำหรับหุน้ท่ีบริษทัฯใชสิ้ทธิซ้ือซ่ึงบริษทัยอ่ย
ไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูร่้วมทุนไปก่อนหนำ้นั้น (ถำ้มี) 

 รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั มีดงัน้ี   

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สัดส่วนกำรออกเสียง 
ของส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
อตัรำเงินปันผลของ 

หุน้บุริมสิทธิ 

ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ในบริษทัยอ่ยสะสม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   
บริษทั ออริจ้ิน สำทร จ ำกดั 15 15 10.50  10.50 663 550 
บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ำกดั - 5 -  9.30 - 200 
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ ำกดั 17 17 9.25  9.25 200 200 
บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล คอลลำจ 

107 จ ำกดั 
2 2 8.50 และ 9.00 8.50 และ 9.00  100 100 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล พระรำม 9 
จ ำกดั 

5 5 9.25 และ 9.75 9.25 และ 9.75 314 314 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีเงินปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”) เป็นจ ำนวน 4.5 ลำ้นบำท (2562:     
ไม่มี) 
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12.4 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัฯ 

บริษัทย่อยท่ีจัดตั้งใหม่ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั เบลกรำเวีย บำงนำ จ ำกดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน วิลล่ำ อ่อนนุช จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 

บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 
บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 
บริษทั นอตต้ิง ฮิลล ์ดิสทริคท ์ระยอง จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 หุน้สำมญัจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 1,000 
   รวม 5,000 
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การลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 ลงทุนเพิ่มในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 60 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 
10 บำท (เรียกช ำระค่ำหุน้ 10 บำท) จ ำนวนเงิน 600 ลำ้นบำท ท ำให ้                               
บริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช ำระแลว้ร้อยละ 100 

600,000 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 
พระรำม 9 จ ำกดั 

ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์

100 
 

ช ำระเงินค่ำหุน้เพิ่มเติม หุน้ละ 0.51 บำท จ ำนวน 33 ลำ้นหุน้ จ ำนวนเงิน       
16.8 ลำ้นบำท ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช ำระแลว้ร้อยละ 36.4 

16,830 

บริษทั ออริจ้ิน สำทร จ ำกดั 
 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 ช ำระเงินค่ำหุน้เพิ่มเติม หุน้ละ 7.50 บำท จ ำนวน 15 ลำ้นหุน้ จ ำนวนเงิน      
112.5 ลำ้นบำท ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช ำระแลว้ร้อยละ 100 

112,500 

บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 

100 
 

ลงทุนเพิ่มในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 29 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 
10 บำท (เรียกช ำระค่ำหุน้ 5.76 บำท) จ ำนวนเงิน 167 ลำ้นบำท ท ำให ้                 
บริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช ำระแลว้ร้อยละ 75.4 และในระหวำ่งปีได ้                              
ซ้ือหุน้บุริมสิทธิจำกผูถื้อหุน้เดิม ในรำคำหุน้ละ 11.86 บำท จ ำนวน 20 ลำ้นหุน้ 
เป็นจ ำนวนเงินรวม 237.2 ลำ้นบำท        

404,240 

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์
เทพำรักษ ์จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 

100 
 

ลงทุนเพิ่มในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 14.7 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 
10 บำท (เรียกช ำระค่ำหุน้ 10 บำท) จ ำนวนเงิน 146.5 ลำ้นบำท ท ำให ้                       
บริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช ำระแลว้ร้อยละ 100 

146,520 
 
 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 
คอลลำจ 107 จ ำกดั 

ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์

100 
 

ช ำระเงินค่ำหุน้เพิ่มเติม หุน้ละ 0.57 บำท จ ำนวน 20 ลำ้นหุน้ จ ำนวนเงิน 11.4 
ลำ้นบำท ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช ำระแลว้ร้อยละ 32 

11,400 
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บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั ออริจ้ิน เฮำ้ส์ จ  ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 

100 ลงทุนเพิ่มในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 8 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ
10 บำท  จ ำนวนเงิน 80 ลำ้นบำท ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช ำระแลว้
ร้อยละ 100 

80,000 

บริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 

100 ลงทุนเพิ่มในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 22.3 ลำ้นหุน้ มูลค่ำ           
หุน้ละ 10 บำท  (เรียกช ำระค่ำหุน้ 6.07 บำท) จ ำนวนเงิน 135.4 ลำ้นบำท      
ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนเรือนหุน้ท่ีช ำระแลว้ร้อยละ 61 

135,361 

   รวม 1,506,851 

 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั ออริจ้ิน ลำดพร้ำว จ ำกดั          
(เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค พิลลำร์ 
จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯซ้ือหุน้สำมญัทั้งหมดจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท                         
จำกบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”)                              
ในรำคำทุน 

1,000 
 
 

   รวม 1,000 

 

  



36 

การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั ออริจ้ิน วนั ระยอง จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัทั้งหมดจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท
ใหแ้ก่บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในรำคำทุน 

1,000 

บริษทั สเตเบ้ิล โฮม                
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัทั้งหมดจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท
ใหแ้ก่บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั ออริจ้ิน เฮำ้ส์ จ  ำกดั”) ซ่ึงเป็น      
บริษทัยอ่ยในรำคำทุน  

1,000 

บริษทั ดิสทริคท ์แกรนด ์               
เรียลเอสเตท จ ำกดั 

 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัทั้งหมดจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท
ใหแ้ก่บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั ออริจ้ิน เฮำ้ส์ จ  ำกดั”) ซ่ึงเป็น      
บริษทัยอ่ยในรำคำทุน  

1,000 

บริษทั เบลกรำเวีย บำงนำ จ ำกดั
(เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน
วิลล่ำ ออ่นนุช จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัทั้งหมดจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท
ใหแ้ก่บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”)                 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในรำคำทุน 

1,000 

บริษทั พำร์ค พิลลำร์ อำร์4 จ ำกดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั ออริจ้ิน           
ไนทบ์ริดจ ์พระโขนง จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัทั้งหมดจ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท
ใหแ้ก่บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”)                 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในรำคำทุน 

1,000 

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์
เทพำรักษ ์จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัจ ำนวน 7.2 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำทใหแ้ก่
บริษทัในต่ำงประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2) และบริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในหุน้
สำมญัจ ำนวน 7.5 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำทเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

147,520 
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บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัจ ำนวน 0.05 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำทใหแ้ก่
บริษทัในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 1.2) และบริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในหุน้สำมญั
จ ำนวน 0.05 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำทเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

1,000 

บริษทั ออริจ้ิน สำทร จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัทั้งหมดจ ำนวน 15 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท
ใหแ้ก่บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”)                 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในรำคำ 750 ลำ้นบำท  ซ่ึงเป็นรำคำประเมินโดยผูป้ระเมิน
อิสระ 

150,000 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 1 จ ำกดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์

100 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัทั้งหมดจ ำนวน 5 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
(เรียกช ำระค่ำหุน้ 10 บำท) และ 16 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท                 
(เรียกช ำระค่ำหุน้ 2.50 บำท) ใหแ้ก่บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในรำคำทุน 

90,000 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล 
พระรำม 9 จ ำกดั 

ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์

100 บริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญัทั้งหมดจ ำนวน 33 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
(เรียกช ำระค่ำหุน้ 3.64 บำท) ใหแ้ก่บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในรำคำทุน 

120,120 

   รวม 513,640 
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การลดทุนของบริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั 
 (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค      
ออริจ้ิน จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 

100 
 

บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนลดทุนในส่วนของหุน้บุริมสิทธิ โดยกำรคืนเงิน
ตำมรำคำพำร์ จ ำนวน 3.38 ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
338.45 ลำ้นบำท (รำคำทุน 369.67 ลำ้นบำท) บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรลดทุน
ดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 31.22 ลำ้นบำท 

369,673 
 

   รวม 369,673 

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
บริษทัฯบนัทึกรำคำทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจำกกำรท่ีบริษทัฯออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของ
บริษทัยอ่ยตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 26 ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ) (พนับำท) 

บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 4,656 
บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จ  ำกดั ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจอสงัหำริมทรัพยแ์ละกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน 100 1,182 
บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 4,875 
บริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั ออริจ้ิน เฮำ้ส์ จ  ำกดั”) พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 2,082 
บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ  ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน 
จ ำกดั”) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 3,205 

บริษทั พรีโม เรียลเตอร์ จ ำกดั ใหบ้ริกำรนำยหนำ้ในกำรขำยและหำผูเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 100 222 
บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์ 100 650 
บริษทั พรีโม เดคอร์ จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั เวิร์ค เอเจนซ่ี 
จ ำกดั”) 

ใหบ้ริกำรนำยหนำ้ในกำรขำยอสงัหำริมทรัพยแ์ละใหบ้ริกำรตกแต่ง
ภำยใน 

100 31 

บริษทั อูโน่ เซอร์วสิ จ ำกดั ใหบ้ริกำรเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์ 100 19 
 รวม  16,922 
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13.   เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

13.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 
กำรร่วมคำ้ 

 
ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี   
ส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั พฒันำ 51 51 227,707 202,252 300,747 300,747 
 อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง  พฒันำ 51 51 179,059 159,310 243,030 243,030 
   จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั พฒันำ 51 51 177,054 164,680 234,142 234,142 
 อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั พฒันำ 51 51 222,423 162,638 303,193 254,893 
 อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน พำร์ค ที1 จ ำกดั พฒันำ 51 51 1,010,591 680,464 1,174,530 920,091 
 อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ  พฒันำ 51 51 295,617 220,550 313,313 234,716 
   จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       
บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน รำชเทวี  พฒันำ 51 51 185,563 135,606 249,701 154,504 
จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน ฟู้ด จ ำกดั กิจกำร
ร้ำนอำหำร 

50 50 2,831 470 3,875 500 

บริษทั ออริจ้ิน วนั  พฒันำ 51 51 - - 510 510 
พร้อมพงษ ์จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน วนั  พฒันำ 51 51 53,120 54,404 63,592 63,592 
สุขมุวิท 24 จ  ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พฒันำ 51 - 187,770 - 280,500 - 
พระรำม 4 จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์ พฒันำ 51 - 44,134 - 75,235 - 
เทพำรักษ ์จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั พฒันำ 51 - 79,803 - 88,363 - 
 อสังหำริมทรัพย ์       

บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั พฒันำ 51 - - - 510 - 
 อสังหำริมทรัพย ์       

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    2,665,672 1,780,374 3,331,241 2,406,725 
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   (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

  2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 51 - 300,747 
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 51 243,030 243,030 
บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 51 - 234,142 
บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 51 - 254,893 
บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 51 - 234,716 
บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 - 75,235 - 
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 51 - 88,363 - 
รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    406,628 1,267,528 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดช้ ำระค่ำหุน้เพิ่มเติมใหแ้ก่บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ำกดั บริษทั 
ออริจ้ิน ฟู้ด จ ำกดั บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน รำชเทวี จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน 
พำร์ค ที1 จ ำกดั และบริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 78.6 ลำ้นบำท 3.4 ลำ้นบำท 95.2 ลำ้น
บำท 48.3 ลำ้นบำท 254.4 ลำ้นบำท และ 87.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯจ ำหน่ำยหุ้นสำมญั
จ ำนวน 23.5 ลำ้นหุ้นของบริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ำกดัให้แก่บริษทั วนั ออริจ้ิน จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย ในรำคำเท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 234.7 ลำ้นบำท 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย 4 แห่ง ซ่ึงไดแ้ก่บริษทั พำร์ค                              
ออริจ้ิน พระรำม 4 จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั และ
บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั และไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนใน 4 บริษทัดงักล่ำวท่ีเหลืออยูเ่ป็นเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม  เป็นรำคำทุนเร่ิมแรกเป็นจ ำนวนเงิน 280.5 ลำ้นบำท 75.2             
ลำ้นบำท 0.5 ลำ้นบำท และ 0.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ ำหน่ำยหุน้สำมญั
ของบริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั และบริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั 
จ ำนวน 30.1 ลำ้นหุ้น 32.3 ลำ้นหุ้น และ 23.4 ลำ้นหุ้น ตำมล ำดบั ให้แก่บริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเป็นจ ำนวนเงิน 251.0  ลำ้นบำท (รำคำทุน 
300.7 ล้ำนบำท) 262.4 ล้ำนบำท (รำคำทุน 303.2 ล้ำนบำท) และ 206.9 ล้ำนบำท (รำคำทุน 234.1                    
ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 117.8 ลำ้นบำท 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีเกินกว่ำ
รำคำทุนไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของประมำณกำรหน้ีสินเป็นจ ำนวนเงิน 23 ลำ้นบำท (2561: 8.6 ลำ้นบำท) 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำใน             
งบกำรเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

กำรร่วมคำ้ 2562 2561 
บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั (4,126) (22,355) 
บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั (5,328) (38,003) 
บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั (6,272) (13,342) 
บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั (13,766) (84,061) 
บริษทั ออริจ้ิน พำร์ค ที1 จ ำกดั (24,927) (329,857) 
บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ำกดั (3,530) (13,410) 
บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน รำชเทวี จ ำกดั (45,239) (17,525) 
บริษทั ออริจ้ิน ฟู้ด จ ำกดั (1,014) (23) 
บริษทั ออริจ้ิน วนั พร้อมพงษ ์จ ำกดั (2,254) (9,005) 
บริษทั ออริจ้ิน วนั สุขมุวิท 24 จ ำกดั (1,284) (8,779) 
บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พระรำม 4 จ ำกดั (90,183) - 
บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์จ ำกดั (21,355) - 
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จ ำกดั (8,537) - 
บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จ ำกดั (11,163) - 
รวมส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (238,978) (536,360) 

ไม่มีส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และไม่มีเงินปันผลรับในระหว่ำง                      
ปี 2562 และ 2561  
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13.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 14 87 11 96 9 34 20 48 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 991 601 966 500 969 639 911 730 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 74 20 65 21 52 14 94 11 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 35 58 32 50 27 43 37 53 

รวมสินทรัพย ์ 1,114 766 1,074 667 1,057 730 1,062 842 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (392) (309) (360) (291) (177) (119) (178) (77) 
เงินกูย้มืระยะยำว (270) (55) (358) (60) (522) (278) (435) (435) 

รวมหน้ีสิน (662) (364) (718) (351) (699) (397) (613) (512) 

สินทรัพย์สุทธิ 452 402 356 316 358 333 449 330 

สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์สุทธิ 231 205 182 161 183 170 229 168 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนัและอ่ืน ๆ (3) (3) (3) (2) (6) (5) (7) (6) 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 228 202 179 159 177 165 222 162 
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สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 (ต่อ) 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน ที 1 จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ำกดั บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน รำชเทวี จ ำกดั บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พระรำม 4 จ ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 347 95 18 81 21 59 21 - 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 3,449 3,046 - - 692 629 1,199 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 488 22 65 132 124 - 138 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 190 226 1,033 266 48 13 83 - 

รวมสินทรัพย ์ 4,474 3,389 1,116 479 885 701 1,441 - 

เงินกูย้มืระยะส้ัน - - - - (254) (254) (752) - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (726) (294) (112) (40) (99) (170) (309) - 
เงินกูย้มืระยะยำว (2,000) (2,000) (414) - (156) - - - 

รวมหน้ีสิน (2,726) (2,294) (526) (40) (509) (424) (1,061) - 

สินทรัพย์สุทธิ 1,748 1,095 590 439 376 277 380 - 

สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 ร้อยละ 51 - 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์
สุทธิ 891 558 301 224 192 141 194 - 

กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนัและอ่ืน ๆ (5) (3) (5) (4) (6) (5) (6) - 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 125 125 - - - - - - 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรใน    
กำรร่วมค้ำ 1,011 680 296 220 186 136 188 - 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 

 

  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จ  ำกดั บริษทั ออริจ้ิน รำมค ำแหง จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จ ำกดั บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จ ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยได ้ 7 1 2 1 2 1 1 1 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 2 10 3 17 3 4 6 38 
ขำดทุนสุทธิ  (7) (39) (9) (71) (11) (16) (25) (154) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (7) (39) (9) (71) (11) (16) (25) (154) 
         
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั ออริจ้ิน พำร์ค ที1 จ  ำกดั บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ จ ำกดั บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน รำชเทวี จ ำกดั บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน พระรำม 4 จ  ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยได ้ 2 1 2 1 - - 1 - 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 11 160 1 5 22 6 42 - 
ขำดทุนสุทธิ (43) (642) (5) (19) (89) (25) (170) - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (43) (642) (5) (19) (89) (25) (170) - 
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14.   ที่ดนิรอกำรพฒันำ 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดินรอกำรพฒันำส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 28,235 121,055 8,067 8,067 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี - รำคำทุน - 17,660 - - 
โอนไปตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำฯ - (98,952) - - 
ลดลงจำกกำรเวนคืน - (11,528) - - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 28,235 28,235 8,067 8,067 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ  2561 บริษัทฯได้น ำท่ีดินซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 8 ล้ำนบำท                             
ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรพำณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ย 

15.  อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินใหเ้ช่ำ อำคำรใหเ้ช่ำ หอ้งชุดใหเ้ช่ำ 

 
รวม หอ้งชุดใหเ้ช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:      
รำคำทุน  27,749  313,358 90,966 432,073  38,445  
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (21,787) (8,012) (29,799)  (6,706) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ  27,749  291,571 82,954 402,274  31,739  

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:      
รำคำทุน 27,749 320,967 41,377 390,093 34,957 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (10,753) (6,435) (17,188) (5,152) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 27,749 310,214 34,942 372,905 29,805 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้
ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 372,905   337,095 29,805   - 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี - รำคำทุน 88 9,352 - - 
โอนจำกตน้ทุนโครงกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย -                  
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีโอน 50,054 36,625 3,488   28,928 

โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                  
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีโอน - 1,004 - 1,004 

โอนไปตน้ทุนโครงกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย - มูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีโอน (7,084) - - - 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (13,689) (11,171) (1,554) (127) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 402,274   372,905 31,739   29,805 

 มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ท่ีดินและอำคำรใหเ้ช่ำ  360 342 - - 
หอ้งชุดใหเ้ช่ำ  134 67 42 35 

 มูลค่ำยุติธรรมของอำคำรให้เช่ำบำงส่วน และห้องชุดให้เช่ำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดย               
ใชเ้กณฑร์ำคำตลำด  

 มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินให้เช่ำและอำคำรให้เช่ำบำงส่วนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้
เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐำนหลกัท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของอำคำรดังกล่ำวประกอบด้วย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อและอตัรำกำรเติบโต             
ระยะยำวของค่ำเช่ำ  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำร
พำณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 18 ลำ้นบำท (2561: 260 
ลำ้นบำท) 

16. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อำคำรชัว่ครำว
และ                    

ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งก่อสร้ำง
และติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 16,407 206,715 83,908 28,257 234,785 570,072 
ซ้ือเพิ่ม - 156 33,742 11,627 600,692 646,217 
จ ำหน่ำย - - (273) - - (273) 
ตดัจ ำหน่ำย - (61,932) (1,070) - (1,035) (64,037) 
โอน - 63,629 - - (63,629) - 
โอนไปตน้ทุนพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ (11,184) - - - (156,824) (168,008) 

โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุน - (6,029) - - - (6,029) 

ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย
บริษทัยอ่ย - - - - (56,533) (56,533) 

ปรับปรุง - (487) - - - (487) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 5,223 202,052 116,307 39,884 557,456 920,922 
ซ้ือเพิ่ม 462,175 1,161 24,042 - 649,365 1,136,743 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 23,063 23,063 
โอนมำจำกตน้ทุนพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ - - - - 32,946 32,946 

จ ำหน่ำย - - (770) (1,288) - (2,058) 
ตดัจ ำหน่ำย - (53,834) (44) - (2,131) (56,009) 
โอน - 132,458 - - (132,458) - 
โอนไปตน้ทุนพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ - - (164) - - (164) 

ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย
บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 32) - (8,457) (887) - (128,621) (137,965) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 467,398 273,380 138,484 38,596 999,620 1,917,478 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อำคำรชัว่ครำว
และ                    

ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งก่อสร้ำง
และติดตั้ง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - 93,237 27,005 10,045 - 130,287 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 52,249 19,950 7,120 - 79,319 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - (268) - - (268) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
ตดัจ ำหน่ำย - (49,540) (81) - - (49,621) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมท่ีโอน
ไปเป็นอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน - (5,024) - - - (5,024) 

ปรับปรุง - (753) - - - (753) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 90,169 46,606 17,165 - 153,940 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 59,454 23,502 7,323 - 90,279 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - (268) (1,288) - (1,556) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
ตดัจ ำหน่ำย - (41,665) (22) - - (41,687) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมท่ีโอน
ไปเป็นตน้ทุนพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ - - (71) - - (71) 

ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย
บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 32) - (2,431) (118) - - (2,549) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 105,527 69,629 23,200 - 198,356 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 1,086 - - - - 1,086 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,086 - - - - 1,086 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,086 - - - - 1,086 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 4,137 111,883 69,701 22,719 557,456 765,896 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 466,312 167,853 68,855 15,396 999,620 1,718,036 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

อำคำรชัว่ครำว
และส่วนปรับปรุง

อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งก่อสร้ำง
และติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 15,321 149,630 60,677 28,257 2,024 255,909 
ซ้ือเพิ่ม - 156 16,013 8,949 15,841 40,959 
จ ำหน่ำย - - (273) - - (273) 
ตดัจ ำหน่ำย - (52,126) - - (1,035) (53,161) 
โอน - 15,596 - - (15,596) - 
โอนไปเป็นตน้ทุนพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ - - - - (252) (252) 

โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุน - (6,029) - - - (6,029) 

ปรับปรุง - (486) - - - (486) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 15,321 106,741 76,417 37,206 982 236,667 
ซ้ือเพิ่ม - - 6,444 - 7,290 13,734 
จ ำหน่ำย - - (285) (1,288) - (1,573) 
ตดัจ ำหน่ำย - (22,938) - - - (22,938) 
โอน - 1,035 - - (1,035) - 
โอนไปเป็นตน้ทุนพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ - - (6) - - (6) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 15,321 84,838 82,570 35,918 7,237 225,884 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - 76,282 17,610 10,045 - 103,937 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 28,733 13,891 6,714 - 49,338 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - (239) - - (239) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
ตดัจ ำหน่ำย - (43,900) - - - (43,900) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมท่ีโอน
ไปเป็นอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน - (5,025) - - - (5,025) 

ปรับปรุง - (753) - - - (753) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 55,337 31,262 16,759 - 103,358 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 16,479 15,200 6,787 - 38,466 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - (224) (1,288) - (1,512) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
ตดัจ ำหน่ำย - (22,481) - - - (22,481) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมท่ีโอน
ไปเป็นตน้ทุนพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ - - (5) - - (5) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 49,335 46,233 22,258 - 117,826 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

อำคำรชัว่ครำว
และส่วนปรับปรุง

อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งก่อสร้ำง
และติดตั้ง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 11,184 - - - - 11,184 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 11,184 - - - - 11,184 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 11,184 - - - - 11,184 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 4,137 51,404 45,155 20,447 982 122,125 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 4,137 35,503 36,337 13,660 7,237 96,874 

16.1 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยได้น ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี                            
1,141 ลำ้นบำท (2561: 364 ลำ้นบำท) ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรพำณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือ 

16.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท (2561: 5 ลำ้นบำท) 

16.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่
ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ                
52 ลำ้นบำท (2561: 44 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 45 ลำ้นบำท 2561: 39 ลำ้นบำท) 

16.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินท่ีติดภำระจ ำยอมรวมจ ำนวนประมำณ 3 ไร่ (2561: 2 ไร่) 
(เฉพำะบริษทัฯ: 1 ไร่ 2561: 1 ไร่) โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 24 ลำ้นบำท (2561: 15 
ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 4 ลำ้นบำท 2561: 4 ลำ้นบำท) 

17.  สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 

ตรำสินคำ้* 
คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ระหวำ่งติดตั้ง 

 
 

รวม 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:      
รำคำทุน  247,946   54,607   14,235   316,788   45,465  
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (67,235) (14,014) - (81,249) (12,448) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ  180,711   40,593   14,235   235,539   33,017  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561: 
     

รำคำทุน 247,946 47,299 8,594 303,839 38,689 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (59,799) (6,764) - (66,563) (6,160) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 188,147 40,535 8,594 237,276 32,529 
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 * ตรำสินคำ้ท่ีได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ คือ ตรำสินคำ้ “พำร์ค” ซ่ึงเป็นตรำสินคำ้ส ำหรับโครงกำร
คอนโดมิเนียมระดบับน  

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี  237,276  244,485  32,529  12,817 
ซ้ือเพิ่ม 12,961  36,302  6,775  23,529 
ตดัจ ำหน่ำย (14,687) (43,511) (6,287) (3,817) 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 

(หมำยเหตุ 32) (11) - - - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี  235,539  237,276  33,017  32,529 

18. ค่ำควำมนิยม 

เม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 บริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมในบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค 
ออริจ้ิน จ ำกดั”) ตำมสัญญำ “ซ้ือขำยหุน้” ดงันั้น บริษทัฯจึงไดท้ ำกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์
ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำสุทธิของบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั และเปรียบเทียบกบัมูลค่ำยติุธรรมตำม
สัดส่วนทั้งหมดของหุ้นสำมญัของบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั และไดรั้บรู้ตน้ทุนของเงินลงทุนส่วน              
ท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของส่วนแบ่งท่ีบริษทัฯมีในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้เป็นค่ำควำมนิยมใน                 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมตั้งแต่นั้นมำ 

กำรเคล่ือนไหวของค่ำควำมนิยมในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 190,416 189,911 
ปรับปรุงจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม - 505 

ยอดคงเหลือปลำยปี 190,416 190,416 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำจำก
กำรใช้สินทรัพย์ โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับอ้ำงอิงจำก
ประมำณกำรทำงกำรเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจำกฝ่ำยบริหำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดังกล่ำว
ครอบคลุมระยะเวลำ 4 ปี ตำมแผนพฒันำโครงกำรในปัจจุบนั 
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ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี   5.20 - 7.09 

โดยฝ่ำยบริหำรไดพ้ิจำรณำถึงศกัยภำพทำงกำรตลำดและลกัษณะรำคำระดบัสินคำ้ของหน่วยสินทรัพย์
แต่ละหน่วย รวมถึงเงินลงทุนตำมแผนกำรลงทุนโดยอำ้งอิงจำกส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงตำมขอ้ตกลงและ
ฐำนข้อมูลในอดีตประกอบกำรจัดท ำประมำณกำร ตลอดจนอตัรำคิดลดซ่ึงเป็นอตัรำก่อนภำษีท่ี
สะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจนั้น ๆ 

จำกกำรประมำณกำรกระแสเงินสดขำ้งตน้ ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้วำ่ค่ำควำมนิยมไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

   (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR - 14,397 - - - 
เงินกูย้มืระยะส้ัน 3.10 - 4.10 2.97 - 4.75 1,374,340 1,780,216 745,500 805,000 
รวม  1,388,737 1,780,216 745,500 805,000 

 เงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของ
กลุ่มบริษทั และเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำรเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีออกให้แก่ธนำคำรพำณิชยโ์ดย
กำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษทั (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของบริษทัย่อย) นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น     
กำรคิดสัดส่วนโครงสร้ำงของผูถื้อหุ้นและกำรด ำรงอตัรำหน้ีสินรวมท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
เป็นตน้ 

20.  ตั๋วแลกเงิน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 

อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบกำรเงินรวม/                                  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
รำคำตำมมูลค่ำ 3.55 - 3.60 3.35 - 3.55  350,000  770,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยล่วงหนำ้    (1,842) (6,165) 
ตัว๋แลกเงิน - สุทธิ    348,158  763,835 

 ตัว๋แลกเงินเสนอขำยแก่เฉพำะผูล้งทุนกลุ่มสถำบนัและผูล้งทุนรำยใหญ่โดยไม่มีหลกัประกนั 
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21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยฝ่ำยโครงกำร   
   กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1,031,781   782,621  64,362   36,175 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยฝ่ำยโครงกำร  688,837   729,136  27,209 147,157 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และประมำณกำร
ค่ำใชจ่้ำยฝ่ำยโครงกำร 1,720,618   1,511,757 91,571   183,332 

เจำ้หน้ีอ่ืน     
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำบริหำรงำนก่อสร้ำง - -  422,256   594,736 
อ่ืน ๆ  889 5,102 87,284 18,727 

   รวม 889 5,102 509,540 613,463 
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 260,341   200,673 52,790   120,512 
เงินประกนัผลงำน  274,680   194,821  58,763   79,543 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย - 146,944  - 146,944 
อ่ืน ๆ 317,869 543,799 57,606 64,294 

   รวม 852,890 1,086,237 169,159 411,293 
รวมเจำ้หน้ีอ่ืน  853,779   1,091,339  678,699   1,024,756 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2,574,397   2,603,096  770,270   1,208,088 

22. เงินกู้ยืมระยะยำว 
  (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ               

(ร้อยละตอ่ปี) กำรช ำระคืน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกูย้มืระยะยำวโดย 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทัฯ MLR-0.75 MLR-3.52 ถึง 
MLR-0.75 

ภำยในเดือน
มกรำคม 2563 

ภำยในเดือน
มีนำคม 2564 

140,000 307,249 140,000 307,249 

บริษทัยอ่ย SPRL-3.55 ถึง 
MLR-1.75 

MLR-3.05 ถึง 
MLR-1.25 

ภำยในเดือน
กนัยำยน 2573 

ภำยในเดือน
มิถุนำยน 2571 

6,633,893 4,458,219 - - 

รวม     6,773,893 4,765,468 140,000 307,249 
หกั: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย   (2,196) (6,441) - (6,441) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ     6,771,697 4,759,027 140,000 300,808 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (2,708,198) (4,271,083) (140,000) (300,808) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   4,063,499 487,944 - - 
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 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 4,765,468 307,249 
บวก: กูเ้พิ่ม 6,603,576 - 
หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ (4,595,151) (167,249) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 6,773,893 140,000 

 เงินกูย้ืมระยะยำวของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีเง่ือนไขกำรช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำตำมท่ีระบุในสัญญำ
เม่ือมีกำรปลอดจ ำนองหลกัประกนัท่ีวำงไวก้บัธนำคำร และมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุกเดือน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงของกลุ่มบริษทั  

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ 
เช่น กำรคงสัดส่วนโครงสร้ำงของผูถื้อหุ้นและกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้
เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสญัญำ เป็นตน้ 

 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยำวตำมสญัญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 7,597 5,711 386 537 

23. หุ้นกู้ระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 หุน้กูร้ะยะยำวแสดงรำยละเอียดไดด้งัน้ี 
      (หน่วย: พนับำท) 
      งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วนัท่ีครบก ำหนด  มูลค่ำตรำไว ้  ก ำหนดช ำระ มูลค่ำตำมบญัชี 

ชุดท่ี ไถ่ถอน จ ำนวนหน่วย ต่อหน่วย อตัรำดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2562 2561 

  (พนัหน่วย) (บำท) (ร้อยละต่อปี)    
1 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 1,200 1,000 4.50 ทุกสำมเดือน - 1,200,000 
  3 พฤศจิกำยน 2562 (3 ปี)       
2 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 2,000 1,000 4.30 ทุกสำมเดือน 2,000,000 2,000,000 

  25 กรกฎำคม 2563 (2.5 ปี)       
3 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี                800 1,000 4.35 ทุกสำมเดือน 800,000 800,000 
  11 พฤษภำคม 2564 (3 ปี)       
4 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี                1,239 1,000 4.30 ทุกสำมเดือน 1,238,700 1,238,700 

   10 ตุลำคม 2564 (3 ปี)       
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      (หน่วย: พนับำท) 
      งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วนัท่ีครบก ำหนด  มูลค่ำตรำไว ้  ก ำหนดช ำระ มูลค่ำตำมบญัชี 

ชุดท่ี ไถ่ถอน จ ำนวนหน่วย ต่อหน่วย อตัรำดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2562 2561 

  (พนัหน่วย) (บำท) (ร้อยละต่อปี)    
5 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 1,607 1,000 4.15 ทุกสำมเดือน 1,607,000   - 
     10 พฤษภำคม 2565 (3 ปี)       
6 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 1,919 1,000 4.10 ทุกสำมเดือน 1,919,000   - 

   12 กนัยำยน 2565 (3 ปี)       

รวม      7,564,700 5,238,700 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (22,967) (15,151) 

หุน้กูร้ะยะยำว – สุทธิ   7,541,733  5,223,549 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (1,998,909) (1,198,563) 

หุน้กูร้ะยะยำว – สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   5,542,824 4,024,986 

 หุน้กูร้ะยะยำวเป็นหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ สกลุเงินบำทและมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

 หุ้นกูด้งักล่ำวมีขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงขอ้ก ำหนดเร่ืองกำรไม่จ ำหน่ำยจ่ำย
โอนทรัพยสิ์น กำรไม่ประกำศหรือจ่ำยเงินปันผลในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้ไม่ช ำระเงินตน้ และ/หรือ
ดอกเบ้ียหุ้นกู้หรือผิดนัดช ำระหน้ีใด ๆ ตำมหุ้นกู้น้ีและมีขอ้ก ำหนดเร่ืองกำรด ำรงอตัรำส่วนของ
หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ 

24. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี  15,559  7,927  7,893  3,992 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  7,653 5,721 2,760 2,712 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 373 198 184 94 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำร     
 จ่ำยช ำระผลประโยชน์ 871 - 422 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (13,130) 400 32 471 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  2,727 242 398 256 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 5,024 1,361 (5,098) 368 

ลดลงจำกกำรจ่ำยระหวำ่งปี - (290) - - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี  19,077  15,559  6,591  7,893 
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 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะมีกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำเป็น
จ ำนวนประมำณ 4 ลำ้นบำท (2561: 3 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 2 ลำ้นบำท 2561: 1 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของกลุ่มบริษทัประมำณ 13.1 ปี (2561: 20 - 26 ปี) (เฉพำะบริษทัฯ: 10 ปี 2561: 24 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลด 1.19 - 2.28 2.55 - 3.37 1.72 2.55 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5.00 - 6.00 5.00 - 6.00 6.00 6.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 5.00 - 40.00 1.91 - 40.11 5.00 - 20.00 3.34 - 30.08 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 256 2561 

อตัรำคิดลด     

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (1,539) (1,117) (400) (512) 
 ลดลงร้อยละ 1 1,783 1,295 400 580 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน      
 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 1,690 1,207 430 539 
 ลดลงร้อยละ 1 (1,495) (1,065) (388) (487) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน     
 เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ของฐำนแต่ละช่วงอำย ุ (3,482) (1,731) (882) (1,107) 
 ลดลงร้อยละ 20 ของฐำนแต่ละช่วงอำย ุ 5,195 2,393 1,207 1,619 
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25. ทุนเรือนหุ้น 

25.1 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 1) กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 173.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนท่ี
คงเหลือจำกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สำมญั (ORI-W1) จ ำนวน 347 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  

 2) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯอีกจ ำนวน 4 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจ ำนวน 
1,025 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 1,029 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 8 ล้ำนหุ้น                      
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

3) กำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ ำนวน 8 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุ้นละ 0.50 บำท                             
เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำม ORI-WC 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ ำนวน 514 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจ ำนวน 
1,029 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 1,543 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 1,028 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรส ำรองส ำหรับกำรปรับ
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงัน้ี 

1.1) กำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิของ “ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย” เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลดงักล่ำวจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงัน้ี 

- ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WB: จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั
ได ้1.0 หุ้น ในรำคำใชสิ้ทธิ 10.0740 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั เป็น ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1.5 หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิ 6.7160 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั 

- ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WC: จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั
ได ้1.0 หุ้น ในรำคำใชสิ้ทธิ 19.0980 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั เป็น ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1.5 หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิ 12.7320 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั 

1.2) กำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิของ “ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1” (ORI-W1) จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1.0 
หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิ 20.00 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั เป็น ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือ
หุน้สำมญัได ้1.5 หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิ 13.3333 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั 
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2) กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ ำนวน 1,028 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท 
ดงัน้ี 

-  จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 816 ลำ้นหุน้ เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 
- จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 5 ลำ้นหุน้ เพื่อรองรับกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำ

กำรใชสิ้ทธิ ORI –WB 
- จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 4 ลำ้นหุน้ เพื่อรองรับกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำ

กำรใชสิ้ทธิ ORI –WC  
- จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 203 ลำ้นหุน้ เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำม ORI -W1 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 1) กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 827,917 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ี
คงเหลือจำกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สำมญั (ORI-W1) จ ำนวน 1,655,834 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  

 2) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯอีกจ ำนวน 4 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจ ำนวน 
1,542 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 1,546 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 8 ล้ำนหุ้น                      
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

3) กำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ ำนวน 8 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุ้นละ 0.50 บำท                             
เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำม ORI-WD 

25.2 ในระหว่ำงปี 2562 และ 2561 บริษทัฯได้ออกหุ้นสำมญัจำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิและ         
จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์ดงัน้ี 

วนัท่ีจดทะเบียน ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก และ

ช ำระแลว้ (หุน้) 
1 ตุลำคม 2562 ORI-WB 3,787,798 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ส ำหรับปี 2562 3,787,798 

   
30 มีนำคม 2561 ORI-WA 1,196,916 
30 มีนำคม 2561 ORI-WB 1,710,970 
28 กนัยำยน 2561 ORI-WA 1,194,351 
28 กนัยำยน 2561 ORI-WB 2,298,015 
28 กนัยำยน 2561 ORI-WC 23,600 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ส ำหรับปี 2561 6,423,852 
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25.3 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมญัจดทะเบียนและจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ส ำหรับ                           
ปี 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: หุน้) 

 
หุน้สำมญั 
จดทะเบียน 

หุน้สำมญัท่ีออก
และช ำระแลว้ 

จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 2,049,355,188 1,626,297,348 
ลดทุนโดยกำรตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ (347) - 
เพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำม ORI-WC (หมำยเหตุ 26) 8,000,000 - 
เพิ่มทุนจำกกำรจ่ำยหุน้ปันผล (หมำยเหตุ 35) 816,360,600 816,352,732 
เพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและ   
 อตัรำกำรใชสิ้ทธิ ORI-WB (หมำยเหตุ 26) 4,217,643 - 
เพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและ   
 อตัรำกำรใชสิ้ทธิ ORI-WC (หมำยเหตุ 26) 3,988,200 - 
เพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและ   
 อตัรำกำรใชสิ้ทธิ ORI-W1 (หมำยเหตุ 26) 203,286,995 - 
ออกหุน้สำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ   
 ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ (หมำยเหตุ 26) - 6,423,852 
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 3,085,208,279 2,449,073,932 
ลดทุนโดยกำรตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ (1,655,834) - 
เพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำม ORI-WD (หมำยเหตุ 26) 8,000,000 - 
ออกหุน้สำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ   
 ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ (หมำยเหตุ 26) - 3,787,798 

จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,091,552,445 2,452,861,730 

26.  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 รำคำใชสิ้ทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิต่อ  
ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สำมญั 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ORI-WB 6.7160 1:1.5 
ORI-W1 13.3333 1:1 
ORI-WC 12.7320 1:1.5 
ORI-WD 10.0000 1:1 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรับปีมีดงัน้ี 

 ใบส ำคญั     
 แสดงสิทธิ จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั 
 ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ แสดงสิทธิท่ีออก แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิคงเหลือ 

ประเภทใบส ำคญั ณ วนัท่ี  และเสนอขำย กำรใชสิ้ทธิ กำรยกเลิก ณ วนัท่ี  
แสดงสิทธิ 1 มกรำคม 2562 ในระหวำ่งปี ในระหวำ่งปี ในระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2562 

ORI-WB  8,059,585 518,000 (2,525,200) (350,950) 5,701,435 
ORI-W1   609,860,985 - - - 609,860,985 
ORI-WC 6,751,200 - - (1,445,000) 5,306,200 
ORI-WD - 7,206,000 - (505,000) 6,701,000 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WB ORI-WC 
และ ORI-WD  ซ่ึงแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนพร้อมกบัรับรู้ “ส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดย
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจ ำนวนเดียวกนั ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ORI-WA - 550 - 490 
ORI-WB  16,052  34,650  8,823  26,905 
ORI-WC  13,923  15,472  6,412  10,803 
ORI-WD  2,895  -  713  - 
รวม  32,870  50,672  15,948  38,198 

26.1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WA 

 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2558 บริษทัฯไดอ้อก “ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ออริจ้ิน 
พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย” 
(ORI-WA) จ ำนวน 3.15 ลำ้นหน่วย ประเภทระบุช่ือผูถื้อและไม่สำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้โดยไม่มี
รำคำเสนอขำย 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ
ไดปี้ละ 2 คร้ังในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของบริษทัฯในเดือนมีนำคมและเดือนกนัยำยนของแต่ละปี ก ำหนด
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 และกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยวนัท่ี 25 กนัยำยน 2561 โดยจะ
ใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีก ำหนด ดงัน้ี 
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คร้ังท่ี 

 
วนัใชสิ้ทธิ 

ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน 
(ร้อยละของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรร) 

1 31 มีนำคม 2559 ร้อยละ 10 
2 30 กนัยำยน 2559 ร้อยละ 25 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1) 
3 31 มีนำคม 2560 ร้อยละ 40 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-2) 
4 29 กนัยำยน 2560 ร้อยละ 60 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-3) 
5 30 มีนำคม 2561 ร้อยละ 80 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-4) 
6 25 กนัยำยน 2561 ร้อยละ 100 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-5) 

26.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WB 

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 5 พฤษภำคม 2560 และ 9 กนัยำยน 2560 บริษทัฯไดอ้อก “ใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) ท่ีออกให้แก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย” (ORI-WB) จ ำนวนไม่เกิน 13.5 ล้ำนหน่วย 
ประเภทระบุช่ือผูถื้อและไม่สำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้โดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิ
คือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้น ในรำคำใชสิ้ทธิ 10.074 บำทต่อ 1 หุ้น
สำมญั ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิพน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนไม่วำ่
ดว้ยเหตุใด คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯมีอ ำนำจจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือให้แก่
ผูบ้ริหำรและพนกังำนของกลุ่มบริษทั กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นไปตำม
มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ
ไดปี้ละ 2 คร้ังในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของบริษทัฯในเดือนมีนำคมและเดือนกนัยำยนของแต่ละปี โดยมี
ก ำหนดวนัใชสิ้ทธิและจ ำนวน ดงัน้ี 

 
คร้ังท่ี 

 
วนัใชสิ้ทธิ 

ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน 
(ร้อยละของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรร) 

1 29 กนัยำยน 2560 ร้อยละ 10 
2 30 มีนำคม 2561 ร้อยละ 25 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1) 
3 28 กนัยำยน 2561 ร้อยละ 40 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-2) 
4 29 มีนำคม 2562 ร้อยละ 60 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-3) 
5 29 กนัยำยน 2562 ร้อยละ 80 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-4) 
6 25 มีนำคม 2563 ร้อยละ 100 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-5) 
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 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WB ท่ีออก ณ วนัท่ี 6 มีนำคม 2561 มีมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ ณ วนัท่ี
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิเท่ำกบั 11.12 ถึง 12.49 บำท ซ่ึงค ำนวณโดยใช้
แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิของ Black-Scholes model ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ ไดแ้ก่ รำคำหุน้ 
ณ วนัท่ีก ำหนดรำคำ ซ่ึงเท่ำกบั 21.00 บำท ต่อ 1 หุ้นสำมญั รำคำใช้สิทธิเท่ำกบั 10.074 บำท ต่อ 1 หุ้น
สำมญั ควำมผนัผวนท่ีคำดร้อยละ 58.16 ถึง 67.14 ควำมคำดหวงัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 0.40 
อำยุสัญญำ 2 ปี และอตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงร้อยละ 1.28 - 1.48 ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมท่ีค ำนวณ
ดงักล่ำวไม่แตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบัมูลค่ำยติุธรรมท่ีค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลองของ Lattice ซ่ึง
เป็นแบบจ ำลองท่ีเหมำะสมกบัขอ้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WB ท่ีออก ณ วนัท่ี 10 กนัยำยน 2561 มีมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณ ณ วนัท่ี
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิเท่ำกับ 7.50 ถึง 8.14 บำท ซ่ึงค ำนวณโดยใช้
แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิของ Black-Scholes model ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ ไดแ้ก่ รำคำหุน้ 
ณ วนัท่ีก ำหนดรำคำ ซ่ึงเท่ำกบั 17.40 บำท ต่อ 1 หุ้นสำมญั รำคำใช้สิทธิเท่ำกบั 10.074 บำท ต่อ 1 หุ้น
สำมญั ควำมผนัผวนท่ีคำดร้อยละ 58.16 ถึง 67.14 ควำมคำดหวงัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 3.44 
อำยุสัญญำ 1.5 ปี และอตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงร้อยละ 1.51 - 1.91 ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมท่ีค ำนวณ
ดงักล่ำวไม่แตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบัมูลค่ำยติุธรรมท่ีค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลองของ Lattice ซ่ึง
เป็นแบบจ ำลองท่ีเหมำะสมกบัขอ้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

 ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี 2561 บริษทัฯไดท้ ำกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ 
ORI-WB เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลในเดือนตุลำคม 2561 จำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย                                               
มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1.0 หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิ 10.0740 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั เป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1.5 หุ้น ในรำคำใชสิ้ทธิ 6.7160 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั โดยมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลำคม 2561 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WB ท่ีออก ณ วนัท่ี 16 กนัยำยน 2562 จ ำนวนไม่เกิน 518,000 หน่วย มีมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยประมำณ ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิเท่ำกบั 1.47 ถึง 1.99 
บำท ซ่ึงค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิของ Black-Scholes model ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำร
ค ำนวณ ไดแ้ก่ รำคำหุน้ ณ วนัท่ีก ำหนดรำคำ ซ่ึงเท่ำกบั 7.80 บำท ต่อหุน้ รำคำใชสิ้ทธิเท่ำกบั 6.716 บำท 
ต่อหุ้น ควำมผนัผวนท่ีคำดร้อยละ 30.05 ถึง 41.60 ควำมคำดหวงัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 4.96 
อำยสุัญญำ 0.5 ปี และอตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงร้อยละ 1.36 ทั้งน้ี มูลค่ำยติุธรรมท่ีค ำนวณดงักล่ำว
ไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบัมูลค่ำยุติธรรมท่ีค ำนวณโดยใช้แบบจ ำลองของ Lattice ซ่ึงเป็น
แบบจ ำลองท่ีเหมำะสมกบัขอ้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 
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26.3 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัฯไดอ้อก “ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 1” (ORI-W1) จ ำนวน 407 ลำ้นหน่วย ประเภทระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ โดย
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในอตัรำส่วนหุน้สำมญัเดิม 4 หุน้ต่อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิคือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้น ในรำคำใชสิ้ทธิ 20 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นไปตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 

 ก ำหนดวนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯคร้ังแรกคือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2561 และคร้ังถดัไปทุก
วนัท ำกำรสุดทำ้ยของไตรมำส (เร่ิมไตรมำสท่ี 1 ของปี 2562) และครบก ำหนดอำยวุนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 
2563 

 ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี 2561 บริษทัฯไดท้ ำกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ 
ORI-W1 เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลในเดือนตุลำคม 2561 จำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย                                               
มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1.0 หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิ 20.00 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั เป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1.5 หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิ 13.3333 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลำคม 2561 

  และต่อมำเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัปรับอตัรำกำร
ใชสิ้ทธิของ “ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1” (ORI-W1) ในอตัรำ 2 หน่วย
เดิมต่อ 1 หน่วยใหม่ จ ำนวนไม่เกิน 203 ลำ้นหน่วย 

26.4 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WC 

  เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 และ 10 กนัยำยน 2561 บริษทัฯไดอ้อก “ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ                      
หุ้นสำมัญของบริษัท  ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) ท่ีออกให้แก่กรรมกำร ผู ้บริหำร                                        
และพนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย” (ORI-WC) จ ำนวนไม่เกิน 8 ลำ้นหน่วย ประเภทระบุช่ือ                   
ผูถื้อและไม่สำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้โดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิคือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิ 19.098 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั ในกรณี
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิพน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนไม่ว่ำดว้ยเหตุใด 
คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯมีอ ำนำจจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูบ้ริหำรและ
พนกังำนของกลุ่มบริษทั กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นไปตำมมติท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯไดปี้ละ 2 คร้ังในวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของบริษทัฯในเดือนมีนำคมและเดือนกันยำยนของแต่ละปี โดยมีก ำหนดวนัใช้สิทธิและ
จ ำนวน ดงัน้ี 
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คร้ังท่ี 

 
วนัใชสิ้ทธิ 

ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน 
(ร้อยละของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรร) 

1 28 กนัยำยน 2561 ร้อยละ 5 
2 29 มีนำคม 2562 ร้อยละ 10 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1) 
3 30 กนัยำยน 2562 ร้อยละ 25 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-2) 
4 31 มีนำคม 2563 ร้อยละ 50 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-3) 
5 30 กนัยำยน 2563 ร้อยละ 75 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-4) 
6 31 มีนำคม 2564 ร้อยละ 100 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-5) 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WC ท่ีออก ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 จ ำนวน 6,630,800 หน่วย มีมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยประมำณ ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิเท่ำกบั 4.01 ถึง 7.12 
บำท ซ่ึงค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิของ Black-Scholes model ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำร
ค ำนวณ ไดแ้ก่ รำคำหุน้ ณ วนัท่ีก ำหนดรำคำ ซ่ึงเท่ำกบั 20.00 บำท ต่อ 1 หุน้สำมญั รำคำใชสิ้ทธิเท่ำกบั 
19.098 บำท ต่อ 1 หุ้นสำมัญ ควำมผนัผวนท่ีคำดร้อยละ  58.16 ถึง 67.14 ควำมคำดหวงัอัตรำกำร
จ่ำยเงินปันผลร้อยละ 2.99 อำยสุัญญำ 3 ปี และอตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงร้อยละ 1.50 - 1.87 ทั้งน้ี 
มูลค่ำยุติธรรมท่ีค ำนวณดงักล่ำวไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบัมูลค่ำยุติธรรมท่ีค ำนวณโดยใช้
แบบจ ำลองของ Lattice ซ่ึงเป็นแบบจ ำลองท่ีเหมำะสมกบัขอ้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WC ท่ีออก ณ วนัท่ี 10 กนัยำยน 2561 จ ำนวนไม่เกิน 144,000 หน่วย มีมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยประมำณ ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิเท่ำกบั 2.53 ถึง 5.40 
บำท ซ่ึงค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิของ Black-Scholes model ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำร
ค ำนวณ ไดแ้ก่ รำคำหุน้ ณ วนัท่ีก ำหนดรำคำ ซ่ึงเท่ำกบั 17.40 บำท ต่อ 1 หุน้สำมญั รำคำใชสิ้ทธิเท่ำกบั 
19.098 บำท ต่อ 1 หุ้นสำมัญ ควำมผนัผวนท่ีคำดร้อยละ  58.16 ถึง 67.14 ควำมคำดหวงัอัตรำกำร
จ่ำยเงินปันผลร้อยละ 3.44 อำยสุัญญำ 3 ปี และอตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงร้อยละ 1.51 - 2.03 ทั้งน้ี 
มูลค่ำยุติธรรมท่ีค ำนวณดงักล่ำวไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบัมูลค่ำยุติธรรมท่ีค ำนวณโดยใช้
แบบจ ำลองของ Lattice ซ่ึงเป็นแบบจ ำลองท่ีเหมำะสมกบัขอ้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

  ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี 2561 บริษทัฯไดท้ ำกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ 
ORI-WC เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลในเดือนตุลำคม 2561 จำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย                                               
มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1.0 หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิ 19.0980 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั เป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1.5 หุ้น ในรำคำใชสิ้ทธิ 12.7320 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั โดยมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลำคม 2561 
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26.5 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WD 

  เม่ือวันท่ี 4 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯได้ออก  “ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท              
ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ และ
บริษัทย่อย” (ORI-WD) จ ำนวนไม่เกิน 8 ล้ำนหน่วย ประเภทระบุช่ือผู ้ถือและไม่สำมำรถโอน     
เปล่ียนมือได ้โดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิคือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือ        
หุ้นสำมญัได ้1 หุ้น ในรำคำใช้สิทธิ 10 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิพน้
สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนไม่วำ่ดว้ยเหตุใด คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ
มีอ ำนำจจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนกังำนของกลุ่มบริษทั กำรออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นไปตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 25 เมษำยน 2562 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯไดปี้ละ 2 คร้ังในวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของบริษทัฯในเดือนมีนำคมและเดือนกันยำยนของแต่ละปี โดยมีก ำหนดวนัใช้สิทธิและ
จ ำนวน ดงัน้ี 

 
คร้ังท่ี 

 
วนัใชสิ้ทธิ 

ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน 
(ร้อยละของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรร) 

1 30 กนัยำยน 2562 ร้อยละ 5 
2 31 มีนำคม 2563 ร้อยละ 10 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1) 
3 30 กนัยำยน 2563 ร้อยละ 25 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-2) 
4 31 มีนำคม 2564 ร้อยละ 50 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-3) 
5 30 กนัยำยน 2564 ร้อยละ 75 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-4) 
6 31 มีนำคม 2565 ร้อยละ 100 (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้นคร้ังท่ี 1-5) 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ORI-WD ท่ีออก ณ วนัท่ี 4 มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 7,206,000 หน่วย มีมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยประมำณ ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิเท่ำกบั 0.50 ถึง 1.53
บำท ซ่ึงค ำนวณโดยใช้แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิของ Black-Scholes model ขอ้มูลท่ีใช้ใน                                
กำรค ำนวณ ไดแ้ก่ รำคำหุ้น ณ วนัท่ีก ำหนดรำคำ ซ่ึงเท่ำกบั 7.10 บำท รำคำใช้สิทธิเท่ำกบั 10 บำท 
ควำมผันผวนท่ีคำดร้อยละ  58.16 ถึง 67.14 ควำมคำดหวงัอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 5.45                                        
อำยุสัญญำ 3 ปี และอตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงร้อยละ 1.78 - 1.86 ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมท่ีค ำนวณ
ดงักล่ำวไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบัมูลค่ำยุติธรรมท่ีค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลองของ Lattice  
ซ่ึงเป็นแบบจ ำลองท่ีเหมำะสมกบัขอ้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 
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27. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี    
หักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ    
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

28. รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 

รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีมูลค่ำของสญัญำจะซ้ือจะขำยบำ้นและหอ้งชุดท่ีไดท้ ำกบัลูกคำ้
แลว้แต่ยงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิ* เป็นจ ำนวน 15,905 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 758 ลำ้นบำท) ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัคำดวำ่จะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญำดงักล่ำวเสร็จส้ินภำยใน 3 ปี (เฉพำะบริษทัฯ: 
1 ปี) 

 *  มูลค่ำของรำยได้ท่ีคำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ินดังกล่ำวอำจเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับทั้งปัจจยัภำยในและ
ภำยนอก ไดแ้ก่ ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลูกคำ้และกำรอนุมติัสินเช่ือของลูกคำ้จำกธนำคำรพำณิชย ์ควำมคืบหน้ำในกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รวมทั้งภำวะเศรษฐกิจและกำรเมือง 

29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ซ้ือท่ีดินและจ่ำยค่ำก่อสร้ำงระหว่ำงปี 9,436,953 10,667,291 471,884 1,049,493 
กำรเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงกำรพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์ (2,430,718) (2,095,445) 510,906 2,345,620 

เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 563,499 501,311  189,050   346,251 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 118,656 134,001  46,307   53,282 
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 1,103,946 1,293,370 320,445 458,614 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนและค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ 522,089 617,632 83,352 280,178 
ค่ำท่ีปรึกษำและค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 61,317 88,941 22,510 49,723 
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30. ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 967,556 1,040,842 164,547 630,883 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (119,364) (60,233) 8,936 2,910 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 848,192 980,609 173,483 633,793 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร (ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,076 (401) 933 (219) 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,988,900 4,356,363 3,198,439 3,128,584 
     

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 797,780 871,273 639,688 625,717 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 47,796 107,272 - - 
ผลกระทบทำงภำษีจำกกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั (6,203) (12,951) - - 
ผลแตกต่ำงของอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ไม่เท่ำกนัของกลุ่มบริษทั - (889) - - 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษี 4,027 - - - 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ - - (467,491) (6,262) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 6,395 17,044 2,804 15,383 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,193) (661) (1,108) (567) 

รำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนในสินทรัพยท่ี์หกัไดส้องเท่ำ (410) (479) (410) (478) 

รวม 4,792 15,904 (466,205) 8,076 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 848,192 980,609 173,483 633,793 

อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของกลุ่มบริษทัคือร้อยละ 20 (2561: ร้อยละ 
15 ถึงร้อยละ 20) 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อำคำร 7,400 7,554 2,639 4,550 
เงินมดัจ ำและเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 320 21,419 93 742 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,815 3,112 1,318 1,579 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 89,774 91,045 - - 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 21,905 17,564 - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - 9,944 - 8,345 
ประมำณกำรหน้ีสิน 1,367 - - - 
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นระหว่ำงกนั 96,041 - - - 

รวม 220,622 150,638 4,050 15,216 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย (599,579) (621,214) - - 
ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำ (32,236) - (1,259) - 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (28,471) (29,487) - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (35,638) (37,125) - - 

รวม (695,924) (687,826) (1,259) - 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (475,302) (537,188) 2,791 15,216 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม (537,188) (596,408) 15,216 17,907 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึนจำกตน้ทุนในกำร
ไดม้ำซ่ึงสญัญำ (51,820) - (2,556) - 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีรับรู้            
เขำ้ก ำไรขำดทุน 119,364 60,233 (8,936) (2,910) 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีรับรู้           
เขำ้ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,076) 401 (933) 219 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึนจำก                        
กำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (505) - - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีลดลงจำก                     
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (4,582) (909) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม (475,302) (537,188) 2,791 15,216 

 ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จ ำนวนเงิน 476 ลำ้นบำท (2561: 455 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: ไม่มี 
2561: ไม่มี) ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2567 (2561: ปี 2566) 

31. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
กบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับ
ลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั  ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้
สำมญัเทียบเท่ำ 
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 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 
ก ำไรส ำหรับปี 

จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 3,027,133 3,337,953 2,449,998 2,444,129 1.23557 1.36570 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ORI-WA (หมำยเหตุ 26) - - - 1,085   
ORI-WB (หมำยเหตุ 26) - - 1,319 4,700   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3,027,133 3,337,953 2,451,317 2,449,914 1.23490 1.36248 

       
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ก ำไรสุทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 3,024,955 2,494,791 2,449,998 2,444,129 1.23468 1.02073 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ORI-WA (หมำยเหตุ 26) - - - 1,085   
ORI-WB (หมำยเหตุ 26) - - 1,319 4,700   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3,024,955 2,494,791 2,451,317 2,449,914 1.23401 1.01832 

       

 ไม่มีกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกส ำหรับ OR1-W1 ORI-WC และ 
ORI-WD ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เน่ืองจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของ
หุน้สำมญั 
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32. กำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษัทย่อย 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดสู้ญเสียกำรควบคุมในบริษทัย่อย ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2 โดยมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน               
ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุมปรำกฏดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับำท) 

 

บริษทั พำร์ค          
ออริจ้ิน พระรำม 4 

จ  ำกดั 

บริษทั ออริจ้ิน 
ไนทบ์ริดจ ์เทพำรักษ ์

จ ำกดั 
บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต 

จ ำกดั 
บริษทั วนั สุขมุวิท 59 

จ ำกดั รวม 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 203,323 37,164 990 114 241,591 
ลูกหน้ีอ่ืน - 735 - - 735 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 1,091,658 158,631 - - 1,250,289 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ - ค่ำงำนก่อสร้ำง - 18,837 - - 18,837 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 313 - - 915 1,228 
อำคำรและอุปกรณ์ 12,989 6,795 - 115,632 135,416 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 11 - - 11 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 173 3,823 11 575 4,582 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 64,577 64,577 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร (752,000) (67,215) - - (819,215) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (7,163) (7,496) (45) (6,742) (21,446) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (176,370) (176,370) 
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ - (18,936) - - (18,936) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (36) (122) - (29) (187) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนัและอ่ืน ๆ 549,257 132,227 956 (1,328) 681,112 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนัและอ่ืน ๆ (4,250) (3,817) - (734) (8,801) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิ 545,007 128,410 956 (2,062) 672,311 
จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 480,340 121,685 35,475 150,490 787,990 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (203,323) (37,164) (990) (114) (241,591) 
กระแสเงินสดรับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 277,017 84,521 34,485 150,376 546,399 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินสดรับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยขำ้งตน้
เป็นจ ำนวน 396 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลืออีก 150 ลำ้นบำท ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

33. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

กลุ่มบริษัทมีธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ  กำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย ์และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและ
เขตภูมิศำสตร์แลว้  

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 
ของรำยไดข้องกิจกำร 

34. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน
ในอตัรำร้อยละ 2 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุนกสิกรไทย จ ำกดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ทิสโก ้จ ำกดั และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำน
เม่ือพนักงำนนั้ นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่ำงปี 2562                                
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท (2561: 7 ล้ำนบำท)                                 
(เฉพำะบริษทัฯ: 4 ลำ้นบำท 2561: 6 ลำ้นบำท) 

35. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
ปันผลจ่ำย 
(ลำ้นบำท) 

ปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
(บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 25 เมษำยน 2562 735 0.30 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 502 0.21 

รวมปันผลส ำหรับปี 2562  1,237 0.51 
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เงินปันผล อนุมติัโดย 
ปันผลจ่ำย 
(ลำ้นบำท) 

ปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
(บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษำยน 2561 896 0.55 

หุน้ปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้        
เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 408 0.50 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้        
เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 65 0.04 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2561 147 0.06 

รวมปันผลส ำหรับปี 2561  1,516 1.15 

36. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ 

36.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงโครงกำรและ
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้น) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สกุลเงิน 2562 2561 2562 2561 
สญัญำก่อสร้ำงโครงกำร  บำท 5,072 2,992 161 543 
สญัญำก่อสร้ำงโรงแรม บำท 148 378 - - 
 เหรียญสหรัฐ - 1 - - 
สญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน บำท 3,915 5,951 - 736 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กำรร่วมคำ้มีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงโครงกำรและ
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้น) 
 สกุลเงิน 2562 2561 
สญัญำก่อสร้ำงโครงกำร  บำท 4,362 1,893 
สญัญำก่อสร้ำงโรงแรม บำท 85 445 
 เหรียญสหรัฐ 1 - 
 เยน 10 - 
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36.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ช ำระดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

เงินลงทุนใน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
บริษทัยอ่ย - - 446,599 606,610 
กำรร่วมคำ้ 344,676 629,147 74,837 108,304 
รวม 344,676 629,147 521,436 714,914 

36.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

กลุ่มบริษทัได้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีอำคำรและสัญญำบริกำร                                
อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 - 30 ปี (2561: 1 - 30 ปี) (เฉพำะบริษทัฯ 1 - 6 ปี 2561: 1 - 6 ปี) 

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน (รวมสัญญำเช่ำ
ท่ีดินแบบมีเง่ือนเวลำ) และสญัญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 10 99 6 22 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 111 413 1 71 
มำกกวำ่ 5 ปี 1,454 3,804 - - 

กำรร่วมคำ้มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน (รวมสัญญำเช่ำ
ท่ีดินแบบมีเง่ือนเวลำ) และสญัญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2562 2561 

จ่ำยช ำระ   
ภำยใน 1 ปี 185 193 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 452 492 
มำกกวำ่ 5 ปี 3,915 1,477 
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36.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

บริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไดท้ ำสัญญำบริหำรจดักำร (Management agreement) กบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อด ำเนิน
กิจกำรโรงแรมของบริษทัยอ่ย โดยมีระยะเวลำ 20 ปี นบัแต่วนัท่ีโรงแรมเปิดด ำเนินกำร (ปัจจุบนัยงัไม่
เปิดด ำเนินกำร) ภำยใตข้อ้ก ำหนดในสัญญำ บริษทัย่อยตกลงจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำร         
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยในอตัรำต่ำง ๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับจ ำนวนรำยได้จำกกำรด ำเนินกิจกำร
โรงแรม และบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

36.5 กำรค ำ้ประกนั 

 1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯค ้ำประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 
2,599 ลำ้นบำท (2561: 6,032 ลำ้นบำท) และบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่
บริษทัฯในวงเงิน 546 ลำ้นบำท (2561: 505 ลำ้นบำท) 

 2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม
ของกลุ่มบริษทัเพื่อค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 
กำรจ่ำยช ำระเงินใหก้บัเจำ้หน้ี - 1 
ควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรก่อสร้ำง 25 - 
กำรจดัท ำสำธำรณูปโภค 518 28 
รวม 543 29 

 3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีตัว๋สญัญำใชเ้งินท่ีอำวลัโดยธนำคำรในนำมของ
กลุ่มบริษทัเพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระซ้ือท่ีดิน 526 ลำ้นบำท (2561: 253 ลำ้นบำท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กำรร่วมคำ้มีตัว๋สญัญำใชเ้งินท่ีอำวลัโดยธนำคำรในนำมของกำรร่วมคำ้
เพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระซ้ือท่ีดินเป็นจ ำนวนเงิน 156 ลำ้นบำท (2562: ไม่มี) 
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37. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

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

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 403 91 494 - 409 - 409 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม          
หุน้กูร้ะยะยำว - 7,630   - 7,630   - 5,276 - 5,276 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

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

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 42   - 42   - 35 - 35 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม          
หุน้กูร้ะยะยำว - 7,630   - 7,630   - 5,276 - 5,276 

38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

38.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัทตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107                                  
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ              
กำรเงิน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กู ้ยืม ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น
กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้
สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่
จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชี
ของเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินให้กูย้ืม เงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร ตัว๋แลกเงิน หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน เงินกูย้มื และ
หุน้กูร้ะยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
งบกำรเงินรวม  

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย  

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกวำ่ 1 ปี       
ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

           (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 1,348   1,672 10   147 1,358   1,819 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 530   135 530   135 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 308   7 - - - - - - 308   7 5.00 - 5.50 5.50 
 308   7 - - 1,348   1,672 540 282 2,196   1,961   

หนีสิ้นทำงกำรเงิน             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

จำกธนำคำร 1,374  1,780 - - 15 - - - 1,389 1,780 
 

3.10 - 6.75 
 

2.97 - 4.75 
ตัว๋แลกเงิน - - - - 348   764 - - 348   764 3.55 - 3.60 3.35 - 3.55 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 2,574   2,603 2,574   2,603 - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกกิจกำรและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3   3 - - - - - - 3 3 0.90 0.90 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร - - - - 6,772   4,759 - - 6,772 4,759 3.75 - 5.25 4.00 - 5.50 
หุน้กูร้ะยะยำว 1,999   1,199 5,543   4,025 - - - - 7,542   5,224  4.10 - 4.50  4.30 - 4.50 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - - - - - - 1 -  2.34 - 7.03 

 3,376 2,983 5,543   4,025 7,135 5,523 2,574   2,603 18,628 15,134   
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 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย  

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกวำ่ 1 ปี       
ถึง 5 ปี 

ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

           (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 124   599 6       136 130   735 0.10 - 0.625 0.10 - 0.625 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 866   221 866   221 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 8,809   4,656 - - - - - - 8,809   4,656 4.30 - 5.50 4.50 - 5.50 
 8,809   4,656 - - 124 599 872 357 9,805   5,612   

หนีสิ้นทำงกำรเงิน             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะส้ันจำกธนำคำร 746   805 - - - - - - 746   805 
 

3.10 - 4.10 
 

2.97 - 4.10 
ตัว๋แลกเงิน - - - - 348   764 - - 348   764 3.55 - 3.60 3.35 - 3.55 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกกิจกำรและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 371 - - - - - - - 371 - 
 

1.00 
 
- 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 770   1,208 770   1,208 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร - - - - 140   301 - - 140   301 5.25 4.50 - 5.50 
หุน้กูร้ะยะยำว 1,999   1,199 5,543   4,025 - - - - 7,542   5,224 4.10 - 4.50 4.30 - 4.50 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - - - - - - 1 - 2.34 - 7.03 

 3,116   2,005 5,543   4,025 488 1,065 770 1,208 9,917 8,303   

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยบริกำรเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 1 - - - 32.4498 

38.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น และมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำดไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้
กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นธนำคำร เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืม
แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ข) เงินกูย้มืระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำยติุธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ค) หุน้กูร้ะยะยำวแสดงมูลค่ำยติุธรรมตำมรำคำตลำดของสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย โดยใชร้ำคำ
ปิด ณ วนัท่ีรำยงำน โดยมีมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 7,565 ลำ้นบำท 
(2561: 5,239 ลำ้นบำท) และมีมูลค่ำยติุธรรมเป็นจ ำนวนเงิน 7,630 ลำ้นบำท (2561: 5,276 ลำ้นบำท) 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

39. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

กลุ่มบริษทับริหำรโครงสร้ำงทุนโดยพิจำรณำจำกอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อทุน (Interest 
Bearing Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในสัญญำเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรและกำรออกหุน้กูต้ำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 19  22 และ 23 

ในกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงินดังกล่ำว ทุนของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย ส่วนของผูถื้อหุ้น     
หน้ีสินของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อทุนเท่ำกบั 1.47:1 (2561: 
1.42:1) (เฉพำะบริษทัฯ: 1.03:1  2561: 1.01:1) 

40. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

40.1 เม่ือวันท่ี 13 มกรำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท ออริจ้ิน สำทร จ ำกัด ซ่ึงเป็น        
บริษทัยอ่ยของบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”) (บริษทัยอ่ย) มีมติ
อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 700 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 15 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
หุ้นบุริมสิทธิ 55 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) เป็น 180 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 15 ลำ้นหุ้น       
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท หุ้นบุริมสิทธิ 3 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) บริษทั ออริจ้ิน 
สำทร จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ 2563 

40.2 เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ
จ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษทั นอตต้ิง ฮิลล ์ดิสทริคท ์ระยอง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) จ ำนวน 0.1 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท ให้แก่บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกัด (บริษทัย่อย) ซ่ึงเท่ำกับ           
มูลค่ำท่ีตรำไว ้
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40.3 เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติักำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัจ ำนวน             
ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 1) ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัทั้งหมดในบริษทั พำร์ค พิลลำร์ อำร์4 จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั  
ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์พระโขนง จ ำกดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั พำร์ค ลกัชวัร่ี จ ำกดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั พำร์ค ออริจ้ิน จ ำกดั”) (บริษทัย่อย) ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และบริษทั 
พำร์ค ลักชัว ร่ี  จ ำกัดได้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหุ้นและลงนำมในสัญญำแล้วเสร็จเ ม่ือวันท่ี                             
12 กมุภำพนัธ์ 2563 

 2) ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษทั ออริจ้ิน ลำดพร้ำว จ ำกัด (เดิมช่ือ “ บริษทั พำร์ค  
พิลลำร์ จ ำกดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และได้
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหุน้และลงนำมในสญัญำแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2563 

40.4 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเพื่อน ำเสนอเร่ือง
ดงัต่อไปน้ีต่อท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

 1) กำรจ่ำยเงินปันผลในรูปเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.29 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 711.30 
ลำ้นบำท เงินปันผลน้ีจะจ่ำยและบนัทึกบญัชีภำยหลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญั
ประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 2) กำรจดัสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 0.32 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำยทั้งส้ินจ ำนวน 154.58 ลำ้นบำท 

40.5 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 1) อนุมติัให้บริษทัฯจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษทั ออริจ้ิน รำมอินทรำ จ ำกดั (บริษทัย่อย) จ ำนวน 
22.4 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท ใหแ้ก่บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) 
ซ่ึงเท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำไว ้

 2) อนุมัติให้บริษัทฯจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ออริจ้ิน รำมค ำแหง อินเตอร์เชนจ์ จ ำกัด             
(บริษทัยอ่ย) จ ำนวน 0.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท ใหแ้ก่บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม 
จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงเท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำไว ้

 3) กำรเพิ่มวงเงินหุน้กูข้องบริษทัฯ วงเงินไม่เกิน 5,000 ลำ้นบำท รวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน 15,000 ลำ้นบำท  

41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2563 
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