
 

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                                                 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม                                                                                                 

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้       

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

เติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 1,766,206            808,077               1,073,488         219,519               

ลูกหนีอืน 2 963,754               313,567               679,540            1,119,539            

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 275,020               75,810                 1,546,976         240,846               

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย 4 21,873,850          23,429,710          295,838            714,338               

เงินมดัจาํค่าทีดิน 493,297               973,391               -                        -                           

เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง 915,830               416,589               4,435                4,435                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 25 100,042               -                           100,042            -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 5 459,826               486,098               41,441              46,518                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 26,847,825          26,503,242          3,741,760         2,345,195            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั

   และขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 6 164,583               46,588                 -                        -                           

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                           -                           12,640,083       11,073,373          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 25 8,000                   8,000                   -                        -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                           -                           6,956,371         6,598,189            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 4,251,771            3,729,074            486,140            489,924               

ทีดินรอการพฒันา 9 28,235                 28,235                 8,067                8,067                   

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 10 454,512               412,712               34,873              36,358                 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,670,004            1,808,143            46,202              61,790                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 151,606               506,132               5,904                6,288                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 191,272               219,430               24,825              26,799                 

ค่าความนิยม 190,416               190,416               -                        -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 132,547               190,396               11,943              8,520                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 156,738               51,198                 1,710                984                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,399,684            7,190,324            20,216,118       18,310,292          

รวมสินทรัพย์ 34,247,509          33,693,566          23,957,878       20,655,487          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 13 502,945               592,979               430,000            500,000               

ตวัแลกเงิน 14 1,221,194            950,595               1,221,194         950,595               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2 2,900,781            2,873,541            186,877            594,605               

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 2 2,906                   2,906                   965,776            810,137               

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 3,653,419            5,301,293            245,844            529,780               

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 5,046,029            2,323,020            5,046,029         2,323,020            

หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 20,087                 19,336                 1,119                790                      

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2 575,433               1,059,770            1,563                2,704                   

รายไดรั้บล่วงหนา้ 2 38,639                 38,257                 28,812              29,223                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 468,655               326,856               20,070              37,209                 

หนีสินหมุนเวียนอืน 131,148               79,060                 31,026              13,423                 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 14,561,236          13,567,613          8,178,310         5,791,486            

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 1,350,958            2,775,589            14,727              -                           

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 4,790,955            4,214,885            4,790,955         4,214,885            

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 130,165               437,078               512                   -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 31,533                 26,465                 9,821                8,437                   

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 575,955               661,945               -                        -                           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,285                   1,991                   -                        -                           

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 6,881,851            8,117,953            4,816,015         4,223,322            

รวมหนีสิน 21,443,087          21,685,566          12,994,325       10,014,808          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 3,091,552,445 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 1,545,776            1,545,776            1,545,776         1,545,776            

   ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั  2,452,862,453 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 1,226,431            1,226,431            1,226,431         1,226,431            

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 2,336,555            2,336,555            2,336,555         2,336,555            

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย (10,302)                (16,801)                -                        -                           

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 81,491                 79,673                 81,491              79,673                 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 154,578               154,578               154,578            154,578               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,759,518            7,630,888            7,164,498         6,843,442            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (37,948)                (37,948)                -                        -                           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,510,323          11,373,376          10,963,553       10,640,679          

ส่วนของผูที้มีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 294,099               634,624               -                        -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,804,422          12,008,000          10,963,553       10,640,679          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 34,247,509          33,693,566          23,957,878       20,655,487          

-                           -                           -                        -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ออริจิน พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,665,888       2,207,093       340,677          577,220          

รายไดค้่าบริหารโครงการ 2 153,215          192,662          13,621            51,189            

รายไดเ้งินปันผล 2, 7, 8 -                      -                      540,000          523,344          

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2 105,821          -                      -                      -                      

รายไดด้อกเบีย 2 1,325              4,157              148,726          106,067          

รายไดอื้น 196,761          134,748          3,271              12,634            

รวมรายได้ 4,123,010       2,538,660       1,046,295       1,270,454       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,489,760       1,426,576       193,942          375,613          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 383,276          327,468          34,485            59,874            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 193,395          140,073          41,091            40,168            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 -                      -                      2,000              68,469            

รวมค่าใช้จ่าย 3,066,431       1,894,117       271,518          544,124          

กําไรจากการดาํเนินงาน 1,056,579       644,543          774,777          726,330          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (22,039)           250,465          -                      -                      

ตน้ทุนทางการเงิน (75,475)           (51,184)           (131,174)         (91,951)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 959,065          843,824          643,603          634,379          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (199,967)         (122,045)         (20,339)           (22,780)           

กําไรสําหรับงวด 759,098          721,779          623,264          611,599          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 759,098          721,779          623,264          611,599          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ออริจิน พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 709,016          717,138          623,264          611,599          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 50,082            4,641              

759,098          721,779          

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 709,016          717,138          623,264          611,599          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 50,082            4,641              

759,098          721,779          

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานและกาํไรตอ่หุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.2891            0.2924            0.2541            0.2493            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ออริจิน พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 10,197,375     7,248,140       710,932          1,537,461       

รายไดค้่าบริหารโครงการ 2 656,494          489,438          67,819            105,234          

รายไดเ้งินปันผล 2, 7, 8 -                      -                      1,404,181       1,430,213       

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2 474,602          180,759          -                      63,039            

รายไดด้อกเบีย 2 4,096              13,310            407,904          304,398          

รายไดอื้น 461,081          307,649          12,648            32,110            

รวมรายได้ 11,793,648     8,239,296       2,603,484       3,472,455       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 6,738,183       4,597,545       428,781          972,362          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,165,367       982,579          95,646            162,165          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 525,411          379,677          114,879          110,016          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 -                      -                      17,000            68,469            

รวมค่าใช้จ่าย 8,428,961       5,959,801       656,306          1,313,012       

กําไรจากการดาํเนินงาน 3,364,687       2,279,495       1,947,178       2,159,443       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 30,034            451,043          -                      -                      

ตน้ทุนทางการเงิน (218,915)         (192,537)         (333,289)         (277,101)         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3,175,806       2,538,001       1,613,889       1,882,342       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (639,490)         (433,268)         (41,875)           (91,799)           

กําไรสําหรับงวด 2,536,316       2,104,733       1,572,014       1,790,543       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,536,316       2,104,733       1,572,014       1,790,543       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ออริจิน พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,386,087       2,019,433       1,572,014       1,790,543       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 150,229          85,300            

2,536,316       2,104,733       

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,386,087       2,019,433       1,572,014       1,790,543       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 150,229          85,300            

2,536,316       2,104,733       

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานและกาํไรตอ่หุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.9728            0.8233            0.6409            0.7300            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของ

ส่วนตาํกว่ามูลค่า เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ สาํรองส่วนทุนจาก ส่วนตาํกว่าทุน รวมส่วนของ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน หุน้บุริมสิทธิ จากการใชสิ้ทธิ การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ จากการรวมธุรกิจภายใต้ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ของบริษทัยอ่ย ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หุน้เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,226,431                2,336,546                (26,570)                   -                              68,935                     154,578                   5,934,672                (37,948)                   9,656,644                1,277,224                10,933,868              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              2,019,433                -                              2,019,433                85,300                     2,104,733                

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              -                              9,528                       -                              -                              -                              9,528                       -                              9,528                       

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                              -                              -                              10                            -                              -                              -                              -                              10                            -                              10                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                              -                              -                              -                              -                              -                              (711,330)                 -                              (711,330)                 -                              (711,330)                 

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              (195,084)                 (195,084)                 

การลดทุนจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย -                              -                              9,769                       -                              -                              -                              (9,769)                     -                              -                              (520,000)                 (520,000)                 

ซือหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              (30,000)                   (30,000)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 1,226,431                2,336,546                (16,801)                   10                            78,463                     154,578                   7,233,006                (37,948)                   10,974,285              617,440                   11,591,725              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,226,431                2,336,555                (16,801)                   -                              79,673                     154,578                   7,630,888                (37,948)                   11,373,376              634,624                   12,008,000              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              2,386,087                -                              2,386,087                150,229                   2,536,316                

เรียกชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              1,800                       1,800                       

ออกหุน้สามญัเพมิทุนของบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              1,652                       1,652                       

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              -                              1,818                       -                              -                              -                              1,818                       -                              1,818                       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                              -                              -                              -                              -                              -                              (1,250,958)              -                              (1,250,958)              -                              (1,250,958)              

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              (194,206)                 (194,206)                 

การลดทุนจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย -                              -                              6,499                       -                              -                              -                              (6,499)                     -                              -                              (300,000)                 (300,000)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 1,226,431                2,336,555                (10,302)                   -                              81,491                     154,578                   8,759,518                (37,948)                   12,510,323              294,099                   12,804,422              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ สาํรองส่วนทุนจาก

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการใชสิ้ทธิ การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หุน้เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,226,431             2,336,546             -                           68,935                  154,578                5,122,185             8,908,675             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           1,790,543             1,790,543             

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) -                           -                           -                           9,528                    -                           -                           9,528                    

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                           -                           10                        -                           -                           -                           10                        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                           -                           -                           -                           -                           (711,330)              (711,330)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 1,226,431             2,336,546             10                        78,463                  154,578                6,201,398             9,997,426             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,226,431             2,336,555             -                           79,673                  154,578                6,843,442             10,640,679           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           1,572,014             1,572,014             

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) -                           -                           -                           1,818                    -                           -                           1,818                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                           -                           -                           -                           -                           (1,250,958)           (1,250,958)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 1,226,431             2,336,555             -                           81,491                  154,578                7,164,498             10,963,553           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ออริจิน พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 3,175,806           2,538,001        1,613,889        1,882,342        

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 131,439              118,251           24,965             30,054             

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,543                -                      -                      -                      

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                      -                      50,469             

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                         -                      17,000             18,000             

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (474,602)            (180,759)         -                      (63,039)           

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 5,432                  (350)                -                      -                      

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,164                  4,909               1,384               1,098               

   ค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,818                  9,528               374                  2,418               

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (30,034)              (451,043)         -                      -                      

   รายไดเ้งินปันผล -                         -                      (1,404,181)       (1,430,213)       

   รายไดด้อกเบีย (4,096)                (13,310)           (407,904)         (304,398)         

   ตน้ทุนทางการเงิน 218,915              192,537           333,289           277,101           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 3,044,385           2,217,764        178,816           463,832           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีอืน (611,213)            115,178           32,525             (45,431)           

   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย 374,092              (541,399)         418,500           698,380           

   เงินมดัจาํค่าทีดิน 426,183              (225,729)         -                      -                      

   เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง (641,424)            (73,234)           -                      10,087             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (36,795)              95,701             5,077               7,518               

   เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัและขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ (117,995)            (78,280)           -                      -                      

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (162,753)            (28,703)           (726)                4,397               

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 433,486              (164,092)         (185,157)         (234,145)         

   เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (370,501)            49,876             (1,141)             (9,893)             

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 382                    41,593             (411)                38,939             

   หนีสินหมุนเวียนอืน 42,370                75,938             17,603             72,609             

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 398                    13                    -                      -                      

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,380,615           1,484,626        465,086           1,006,293        

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (96)                     -                      -                      -                      

   จ่ายดอกเบีย (482,891)            (520,545)         (300,586)         (291,990)         

   จ่ายภาษีเงินได้ (637,518)            (486,268)         (62,437)           (143,295)         

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,260,110           477,813           102,063           571,008           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ออริจิน พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับ 318,864              167,656           2,003,412        1,501,188        

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพิมขึน) ลดลง 981,345              439,913           (2,872,840)       (1,185,169)       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนเพมิขึน (100,042)            -                      (100,042)         -                      

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิมในบริษทัยอ่ย -                         -                      (50,703)           (123,400)         

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 20) 337,083              177,283           -                      201,890           

เงินสดรับสุทธิ (จ่ายสุทธิ) จากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

   (หมายเหตุ 21) 232,469              2,278               (172,415)         -                      

เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                         -                      (24,150)           -                      

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิมในการร่วมคา้ (885,678)            (808,232)         (122,686)         (49,222)           

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (14,320)              (161)                -                      -                      

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (133,304)            (212,935)         (402)                (824)                

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,926)                (1,818)             (3,145)             (740)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 357                    370                  -                      -                      

ดอกเบียรับ 16,541                22,225             216,147           85,961             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 749,389              (213,421)         (1,126,824)       429,684           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) (90,034)              (23,318)           (70,000)           100,000           

ตวัแลกเงินเพมิขึน 274,000              232,000           274,000           232,000           

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการและบุคคลทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                         -                      155,639           373,469           

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 3,353,598           4,612,697        508,500           1,594,336        

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (5,964,495)         (2,517,766)       (778,093)         (751,181)         

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 4,112,300           990,600           4,112,300        990,600           

ไถ่ถอนหุน้กูร้ะยะยาว (800,000)            (2,000,000)       (800,000)         (2,000,000)       

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ (26,226)              (6,097)             (26,226)           (6,097)             

ชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (22,249)              (15,330)           (1,146)             (839)                

เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้และออกหุน้เพิมทุนของบริษทัยอ่ย 3,452                  -                      -                      -                      

เงินสดจ่ายซือหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         (30,000)           -                      -                      

เงินสดจ่ายจากการลดทุนจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย (300,000)            (520,000)         -                      -                      

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                         10                    -                      10                    

จ่ายเงินปันผล (1,496,244)         (711,330)         (1,496,244)       (711,330)         

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (95,472)              (195,084)         -                      -                      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (1,051,370)         (183,618)         1,878,730        (179,032)         

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึสุทธิ 958,129              80,774             853,969           821,660           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 808,077              1,329,733        219,519           129,564           

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 1,766,206           1,410,507        1,073,488        951,224           

-                         -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ออริจิน พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

รายการทีไม่ใช่เงินสด:

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ

      เพอืซือหุน้สามญัของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 

      และพนกังานของบริษทัยอ่ย -                         -                      1,444               7,110               

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเปลียนเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 290,700              1,020               (133,620)         510                  

   โอนทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ไปเป็น

      อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 31,625                2,100               -                      -                      

   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขายไปเป็น

      อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12,239                1,069               -                      -                      

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 649                    -                      649                  -                      

   เจา้หนีอืนจากการซืออปุกรณ์ 14,115                15,658             -                      -                      

   การเพิมขึนในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23,839                11,413             1,987               -                      

   ลูกหนีเงินปันผล -                         -                      378,539           652,025           

   ลูกหนีค่าหุน้ 141,815              -                      -                      -                      

   เจา้หนีเงินปันผล 98,734                -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละการลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 496 หมู่ท่ี 9 

ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 การเปลีย่นประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และไดจ้าํหน่าย

หุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 6 แห่ง ดงัต่อไปน้ี 

1) ในเดือนมกราคม 2564 บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบั

บริษทัในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และไดจ้าํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั ออริจ้ิน สุขุมวิท 

สายลวด จาํกดั จาํนวน 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสามญัทั้งหมด 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่าวจาํนวน 64 ล้านบาทใน             

งบการเงินรวม 

2) ในเดือนมกราคม 2564 บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุน

กับบริษทัในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง และได้จาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั ออริจ้ิน           

รามอินทรา จาํกดั จาํนวน 10,976,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสามญั

ทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน 61 ลา้นบาท

ในงบการเงินรวม 

3) ในเดือนเมษายน 2564 บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั

ในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง และไดจ้าํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั พาร์ค รัชดา จาํกดั 

จาํนวน 49,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุน้สามญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักลา่วจาํนวน 49 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 

4) ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทั วนั ออริจ้ิน จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั

ในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง และไดจ้าํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั วนั พญาไท จาํกัด 

จาํนวน 16,660,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุน้สามญัทั้งหมด กลุ่มบริษทั

รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 194 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5) ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุน

กับบริษทัในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง และได้จาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั ออริจ้ิน           

รามคาํแหง อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั จาํนวน 147,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของ

หุ้นสามญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน     

57 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 

6) ในเดือนกนัยายน 2564 บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั

ในประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และไดจ้าํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั ไนทบ์ริดจ์ เกษตร 

อินเตอร์เชนจ์ จาํกดั จาํนวน 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสามญั

ทั้งหมด กลุม่บริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 49 ลา้นบาท

ในงบการเงินรวม 

ผลจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว ทาํให้กลุ่มบริษทัเหลือเพียงอาํนาจควบคุมร่วมใน

บริษทัเหล่านั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้  

 ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม กลุ่มบริษทัจะตอ้งรับรู้เงินลงทุนท่ีมีอยู่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ

ถือเป็นราคาทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินแลว้

เห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัดังกล่าว มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าสุทธิตามบัญชี ดังนั้น                 

กลุ่มบริษทัจึงใชมู้ลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม เป็นราคาทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุน

ในการร่วมคา้ขา้งตน้ 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) และ                                            

จดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อยท่ีจัดต้ังใหม่ 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน 

เงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) บริษทั บริหารสินทรัพย ์พรอมมิเนนท ์จาํกดั บริหารสินทรัพย ์ 100 หุ้นสามญัจาํนวน 2.5 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท          25,000 

 บริษทั ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์ จาํกดั ให้บริการดา้นสุขภาพ 76 หุ้นสามญัจาํนวน 0.57 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 5,700 

 บริษทั ออริจ้ิน เอน็เนอร์ยี จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังาน 

100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท          1,000 

บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จาํกดั บริษทั พรีโม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั  ให้บริการนายหนา้        

ประกนัวินาศภยั 

100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.3 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท         3,000 

 บริษทั แฮมตนั โฮเทล แอนด ์เรสซิเดนซ์  

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

ให้บริการบริหารจดัการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

 บริษทั พีคอยน์ พลาซ่า จาํกดั ให้บริการเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ  บริษทั บริทาเนีย บางนา กม.17 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

 “บริษทั บริทาเนีย จาํกดั”) บริษทั บริทาเนีย บางนา กม.35 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั บริษทั ออริจ้ิน บุญภา บางนา จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท          1,000 

 บริษทั ออริจ้ิน เพลย ์พหล เอน็ ไนน์ทีน สเตชัน่ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท          1,000 

 บริษทั ออริจ้ิน เพลส สมุทรปราการ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท          1,000 

 บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์สมุทรปราการ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท          1,000 

 บริษทั โซ ออริจ้ิน พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท        1,000 

 บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์จรัญ ราชวิถี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 หุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มลูค่าหุน้ละ 10 บาท        1,000 
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การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

   สัดส่วนเงินลงทนุ  

บริษทัผูล้งทุน การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ เดิม                  ใหม่                  รายละเอียด 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั ออริจิ้น รามคาํแหง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51  100 ซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 12.84 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 13.20 บาท                 

เป็นจาํนวนเงิน 169.42 ลา้นบาท จากบริษทัในต่างประเทศ               

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จาํกดั บริษทั ออริจิ้น สเฟียร์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

51 

 

100 ซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 10.12 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 11.27 บาท                 

เป็นจาํนวนเงิน 114.12 ลา้นบาท จากบริษทัในต่างประเทศ                

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

การเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

   สัดส่วนเงินลงทนุ  

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เดิม                  ใหม่                  รายละเอียด 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

บริษทั ออริจิ้น  

   คอนโดมิเนียม จาํกดั 

บริษทั ออริจิ้น สุขมุวิท สายลวด จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

  

100 

  

51 

  

สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัให้แก่

บุคคลภายนอก (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบ             

งบการเงินขอ้ 1.2) 

 บริษทั ออริจิ้น รามอินทรา จาํกดั 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

100 

 

51 

 

สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัให้แก่

บุคคลภายนอก (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบ             

งบการเงินขอ้ 1.2) 

 บริษทั ออริจิ้น รามคาํแหง อินเตอร์เชนจ ์

จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

100 

 

51 

 

สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัให้แก่

บุคคลภายนอก (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบ             

งบการเงินขอ้ 1.2) 
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   สัดส่วนเงินลงทนุ  

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เดิม                  ใหม่                  รายละเอียด 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จาํกดั บริษทั พาร์ค รัชดา จาํกดั 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

100 

 

51 

 

สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัให้แก่

บุคคลภายนอก (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบ             

งบการเงินขอ้ 1.2) 

 บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร อินเตอร์เชนจ ์ 

จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

100 

 

51 สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัให้แก่

บุคคลภายนอก (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบ             

งบการเงินขอ้ 1.2) 

บริษทั วนั ออริจิ้น จาํกดั บริษทั วนั พญาไท จาํกดั 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

100 

 

51 

 

สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัให้แก่

บุคคลภายนอก (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบ             

งบการเงินขอ้ 1.2) 
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1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั            

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี

ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติั

หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน              

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค้่าบริหารโครงการ - - - 2 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

รายไดเ้งินปันผล - - 540 471 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 148 104 ร้อยละ 4.3 ต่อปี                       

(2563: ร้อยละ 4.3 ต่อปี) 

รายไดค้่าเช่าอาคาร - - 1 - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริหารส่วนกลาง - 

 

- 

 

9 28 ร้อยละ 6 ของราคาบวก  

 จากตน้ทุน 

ค่าบริการจ่าย - - 2 - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 5 2 ร้อยละ 1.0 - 4.7 ต่อปี                       

(2563: ร้อยละ 1.0 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      

รายไดค้่าบริหารโครงการ 153 192 5 21 ราคาตามสัญญาโครงการโดย

อตัราค่าบริการอา้งอิงจาก

มูลค่าโครงการ 

รายไดเ้งินปันผล - - - 52 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดด้อกเบ้ีย 1 5 1 2 ร้อยละ 4.3 - 5.5 ต่อปี                                           

(2563: ร้อยละ 4.3 - 5.5 ต่อปี) 

รายไดค้่าบริการ 17 7 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

รายไดค้่าเช่าท่ีดิน 1 2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าเช่าท่ีดิน 1 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขายห้องชุด 2 - - - ราคาตลาด 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 2 13 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

รายไดเ้งินปันผล - - 1,379 1,321 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 406 298 ร้อยละ 4.3 ต่อปี                                

(2563: ร้อยละ 4.3 ต่อปี) 

รายไดค้่าเช่าอาคาร - - 3 - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริหารส่วนกลาง - - 28 28 ร้อยละ 6 ของราคาบวกจากตน้ทุน 

ค่าบริการจ่าย - - 6 - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 10 4 ร้อยละ 1.0 - 4.7 ต่อปี              

(2563: ร้อยละ 1.0 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      

รายไดค้่าบริหารโครงการ 656 489 38 64 ราคาตามสัญญาโครงการโดย

อตัราค่าบริการอา้งอิงจาก

มูลค่าโครงการ 

รายไดเ้งินปันผล - - 25 109 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดด้อกเบ้ีย 3 13 1 6 ร้อยละ 4.3 - 5.5 ต่อปี                                 

(2563: ร้อยละ 4.3 - 5.5 ต่อปี) 

รายไดค้่าบริการ 26 15 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

รายไดค้่าเช่าท่ีดิน 5 5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าเช่าท่ีดิน 1 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขายห้องชุด 3 5 - - ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 259,501 58,534 

บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีเงินปันผล - - 378,539 977,770 

การร่วมคา้ 527,328 185,776 6,267 58,210 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 527,328 185,776 644,307 1,094,514 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 37,408 170,659 

การร่วมคา้ 5,260 830 11 141 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,260 830 37,419 170,800 

เงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า                                                                 

- บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

    

ผูถื้อหุ้นและกรรมการของกลุ่มบริษทั 1,493 1,150 - - 

รวมเงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้                                                                   

- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,493 1,150 - - 

รายได้รับล่วงหน้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 10,410 - 

การร่วมคา้ 19,665 29,159 18,335 29,159 

รวมรายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,665 29,159 28,745 29,159 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้ืมในรูปของสัญญา

กูย้ืมเงินท่ีไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม หรือเม่ือผูกู้มี้

กระแสเงินสดเพียงพอ (31 ธนัวาคม 2563: กูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน) บริษทัฯจดัประเภทเงินให้

กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวบางส่วนตามจาํนวนท่ีบริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ี

จะเรียกคืนเงินใหกู้ย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ ประกอบกบัเง่ือนไขบางประการ

ในสัญญาเงินกูย้มืจากธนาคารของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 กนัยายน 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี

เก่ียวข้องกัน 

    

การร่วมคา้ 75,810 265,759 (66,549) 275,020 

รวม 75,810 265,759 (66,549) 275,020 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 กนัยายน 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการ         

ท่ีเก่ียวข้องกัน 

    

บริษทัยอ่ย 11,158,302 3,509,737 (590,596) 14,077,443 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม 140,156 64,500 (204,656) - 

การร่วมคา้ 15,761 100,355 (6,500) 109,616 

รวม 11,314,219  3,674,592 (801,752) 14,187,059 

หกั: จดัประเภทเป็นเงินให้กูยื้ม

ระยะยาว (11,073,373) 
  

(12,640,083) 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 240,846   1,546,976 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้มืในรูปของ

สัญญากู้ยืมเงินท่ีไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี และมีกาํหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม                     

(31 ธันวาคม 2563: กูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงิน) ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมจากกิจการและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืม

ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 กนัยายน 2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการและ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน  

    

กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,906 - - 2,906 

รวม 2,906 - - 2,906 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 กนัยายน 2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการและ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 

    

บริษทัยอ่ย  725,137   529,217 (288,578) 965,776 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม  85,000   140,099 (225,099) - 

รวม  810,137   669,316 (513,677) 965,776 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,257 16,829 7,131 12,722   

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 364  478   97  327   

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้              

เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) 31 

 

 260   13 

 

 153   

รวม 14,652 17,567 7,241 13,202   

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 46,097 38,708 26,304  23,329   

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,123  1,453   291  844   

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้            

เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) 201 1,644 101 1,062 

รวม 47,421 41,805 26,696 25,235   

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                 

งบการเงินขอ้ 24.5 
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3.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินสด 2,485 1,708 224  375   

เงินฝากธนาคาร 1,763,721 806,369 1,073,264  219,144   

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,766,206 808,077 1,073,488  219,519   

4. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

4.1 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนั

วงเงินสินเช่ือ การออกหนงัสือคํ้าประกนัและการออกตัว๋อาวลัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 16,257 20,059 187 327 

4.2 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อขาย โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของโครงการ

พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (ลา้นบาท) 96 94 - - 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 2.98 - 4.15 2.98 - 4.50 - - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของโครงการ

พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (ลา้นบาท) 275 288 - 6 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 2.98 - 4.15 2.98 - 5.25 - 4.72 - 5.25 

5.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินมดัจาํฝ่ายโครงการ 21,619 22,581 9,288  9,288  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 258,171 197,099 24,094  29,203  

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญา 42,463 140,194 -  110  

ภาษีซ้ือรอขอคืน 64,245 60,853 360  199  

อ่ืน ๆ 73,328 65,371 7,699  7,718  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 459,826 486,098 41,441  46,518  

6.   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนัและข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกันจาํนวน 164 ลา้นบาท เป็นเงินฝาก

ธนาคารซ่ึงกลุ่มบริษทันําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือและการออกหนังสือคํ้าประกันโดยธนาคาร                

(31 ธนัวาคม 2563: 47 ลา้นบาท) 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ดาํรงเงินฝากประจาํจํานวน 1 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินกองทุนตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการ

ออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.2562             

ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัย่อยตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งกองทุนตลอดเวลาท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนั

วินาศภยัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 0.25 ของรายไดจ้ากค่าบาํเหน็จสุทธิสําหรับรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาและตอ้ง

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 
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7.   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 

    (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั วนั ออริจ้ิน จาํกดั 1,000,000 1,000,000 100 100 1,012,354 1,012,235 

บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จาํกดั (“PSS”)      53,500 53,500 100 100 59,186 59,123 

บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั 500,000 500,000 100 100 508,604 508,104 

บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (มหาชน) 300,000 300,000 100 100 304,776 304,503 

บริษทั ออริจ้ิน แกรนด ์จาํกดั 377,040 377,040 100 100 377,040 377,040 

 200,000 * 200,000 * - - 237,200 237,200 

บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จาํกดั                                      1,000,000 1,000,000 100 100 4,007,468 4,007,036 

บริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล คอลลาจ 107 จาํกดั 87,400 87,400 100 100 87,400 87,400 

 - 100,000 * - - - - 

Origin Global (Hong Kong) Limited 30,000 

เหรียญสหรัฐ 

30,000 

เหรียญสหรัฐ 

100 100 968 968 

บริษทั พรอมมิเนนท ์แคปปิตอล จาํกดั  

(เดิมช่ือ “บริษทั เดอะ ยนิูคอร์น จาํกดั”) 

1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์พรอมมิเนนท ์จาํกดั 25,000 - 100 - 25,000 - 

บริษทั ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์ จาํกดั 28,156 - 89 - 24,703 - 

บริษทั ออริจ้ิน รามคาํแหง จาํกดั 262,000 - 100 - 303,035 - 

บริษทั ออริจ้ิน เอน็เนอร์ยี จาํกดั 1,000 - 100 - 1,000 - 

บริษทั พรีโม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั 3,000 - 100 - 3,000 - 

บริษทัยอ่ยของ PSS       

บริษทั พรีโม เรียลเตอร์ จาํกดั     1,593 1,593 

บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท ์จาํกดั     1,668 1,611 

บริษทั พรีโม เดคคอร์ จาํกดั                                     324 324 

บริษทั อูโน่ เซอร์วิส จาํกดั     43 43 

บริษทั คราวน์ เรสซิเดนซ์ จาํกดั     9 9 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     6,956,371 6,598,189 

* ทุนหุ้นบุริมสิทธิเรียกชาํระแลว้  
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7.2 รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้รายได้ 

เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทัยอ่ย 2564 2563 2564 2563 

บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จาํกดั - 21,092 19,008 21,092 

บริษทั ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จาํกดั 170,000 - 750,000 400,000 

บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จาํกดั 370,000 450,000 600,000 900,000 

บริษทั ออริจิ้น แคปปิตอล คอลลาจ 107 จาํกดั - - 10,052 - 

รวม 540,000 471,092 1,379,060 1,321,092 
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7.3     การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษัทย่อยท่ีจัดต้ังใหม่ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์พรอมมิเนนท ์จาํกดั บริหารสินทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจาํนวน 2.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท    25,000 

บริษทั ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 76 หุน้สามญัจาํนวน 0.57 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 5,700 

บริษทั ออริจ้ิน เอ็นเนอร์ย ีจาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

พลงังาน 

100 หุน้สามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  1,000 

   รวม 31,700 

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

  สัดส่วนเงินลงทุน   

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เดิม ใหม่ รายละเอียด จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั ออริจ้ิน รามคาํแหง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

51 100 บริษทัฯ ซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 12.84 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ           

13.20 บาท จากบริษทัในต่างประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และ

บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในหุน้สามญัเดิมจาํนวน 

13.36 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

   303,035 

    รวม     303,035 
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การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั พรีโม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั ใหบ้ริการนายหนา้

ประกนัวินาศภยั 

100 บริษทัฯ ซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 0.3 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

จากบริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย   

ในราคาทุน 

3,000 

   รวม 3,000 

การลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 89 ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยจาํนวน 3.4 ลา้นหุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท (เรียกชาํระค่าหุน้ 5.6 บาท) โดยการ

ลงทุนเพิ่มดงักล่าวมีผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       

บางรายไม่ลงทุนเพิ่ม จึงทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 89 

19,003 

   รวม 19,003 
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การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุ้นสามัญของบริษทัฯ 

บริษทัฯบนัทึกราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากการท่ีบริษทัฯออกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือ

หุ้นสามัญของบริษทัฯให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 17 ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน    

เงินลงทุน จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ) (พนับาท) 

บริษทั วนั ออริจิ้น จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 119 

บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จาํกดั ให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

และการลงทุนในบริษทัอ่ืน 

100 63 

บริษทั ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 500 

บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 273 

บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100 432 

บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 100 57 

 รวม  1,444 

8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียด 

ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 

การร่วมคา้ 

 

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                        

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

  30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

   (ตรวจสอบแลว้)     

บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จาํกดั พฒันา 51 51 319,840 460,369 300,747 300,747 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน รามคาํแหง  พฒันา - 51 - 152,620 - 133,620 

 จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จาํกดั พฒันา - 51 - 107,637 - 105,367 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จาํกดั พฒันา 51 51 386,091 340,684 322,513 322,513 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน วนั ทองหล่อ  พฒันา 51 51 260,711 277,009 331,092 331,092 

 จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 

การร่วมคา้ 

 

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                        

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

  30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

   (ตรวจสอบแลว้)     

บริษทั ออริจ้ิน พาร์ค ที1 จาํกดั พฒันา 51 51 976,264 995,992 1,174,530 1,174,530 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน ราชเทวี  พฒันา 51 51 207,747 209,747 280,500 280,500 

จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน วนั  พฒันา 51 51 153,960 123,543 166,790 136,160 

พร้อมพงษ ์จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน วนั  พฒันา 51 51 225,840 154,826 234,600 163,302 

สุขมุวิท 24 จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั พาร์ค ออริจ้ิน พระราม 4 พฒันา 51 51 330,378 333,538 441,150 441,150 

จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์ พฒันา 51 51 154,223 97,908 135,150 135,150 

เทพารักษ ์จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จาํกดั พฒันา 51 51 67,606 90,118 120,900 104,631 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จาํกดั พฒันา 51 51 196,184 163,215 219,315 177,638 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน ลาดพร้าว จาํกดั                          พฒันา 51 51 119,124 103,500 169,790 134,523 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั พาร์ค พิลลาร์ อาร์4 พฒันา 51 51 92,320 118,368 168,603 168,603 

จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน สุขมุวิท สายลวด พฒันา 51 - 110,080 - 141,308 - 

จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั ออริจ้ิน รามอินทรา จาํกดั พฒันา 51 - 144,568 - 201,144 - 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั แอลฟา อินดสัเทรียล พฒันา 50 - 93,739 - 95,300 - 

โซลูชัน่ จาํกดั (เดิมช่ือ อสังหาริมทรัพย ์       

“บริษทั ออริจ้ิน เจดบัเบิ้ลยดีู        

อินดสัเทรียล แอสเซท จาํกดั”)        

บริษทั พาร์ค รัชดา จาํกดั พฒันา 51 - 154,158 - 210,464 - 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั วนั พญาไท จาํกดั พฒันา 51 - 135,652 - 173,400 - 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั คิน ออริจ้ิน เฮลทแ์คร์   คลินิกกายภาพบาํบดั 40 - 15,210 - 15,852 - 

     จาํกดั และสหคลินิก     

เวชกรรม 

      

บริษทั ออริจ้ิน รามคาํแหง พฒันา 51 - 108,076 - 143,259 - 

  อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 

การร่วมคา้ 

 

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                        

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

  30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

   (ตรวจสอบแลว้)     

บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร  พฒันา 51 - - - 510 - 

อินเตอร์เชนจ ์ จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์       

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้    4,251,771 3,729,074 5,046,917 4,109,526 

 

    (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  30 กนัยายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 

   (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั ออริจ้ิน รามคาํแหง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 51 - 133,620 

บริษทั ออริจ้ิน ไนทบ์ริดจ ์เทพารักษ ์จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 135,150 135,150 

บริษทั ดิ ออริจ้ิน ดุสิต จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 120,900 104,631 

บริษทั ออริจ้ิน ลาดพร้าว จาํกดั                          พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 169,790 134,523 

บริษทั แอลฟา อินดสัเทรียล โซลูชัน่ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 - 95,300 - 

รวม     521,140 507,924 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (35,000) (18,000) 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ    486,140 489,924 

8.2 การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 6 แห่ง ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ออริจ้ิน 

สุขมุวิท สายลวด จาํกดั บริษทั ออริจ้ิน รามอินทรา จาํกดั บริษทั พาร์ค รัชดา จาํกดั บริษทั วนั พญาไท 

จาํกดั บริษทั ออริจ้ิน รามคาํแหง อินเตอร์เชนจ์ จาํกดั และบริษทั ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์  

จาํกดั และไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนใน 6 บริษทัดงักล่าวท่ีเหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามท่ีได้

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 กลุ่มบริษทัได้บนัทึกมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี

สูญเสียการควบคุม เป็นราคาทุนเร่ิมแรกเป็นจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท 114.2 ลา้นบาท 0.5 ลา้นบาท 

173.4 ลา้นบาท 1.5 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด (มหาชน) ได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั          

ออริจ้ิน รามคาํแหง จาํกดั (การร่วมคา้) จาํนวน 12.84 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 13.20 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

169.42 ล้านบาท จากบริษัทในต่างประเทศท่ีไม่เก่ียวข้องกัน และบริษัท พาร์ค ลักชัวร่ี จํากัด               

(บริษทัย่อย) ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จาํกดั (การร่วมคา้) จาํนวน 10.12 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 11.27 บาท เป็นจาํนวนเงิน 114.12 ลา้นบาท จากบริษทัในต่างประเทศท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

ทาํให้สัดส่วนการลงทุนในบริษทัทั้งสองเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มบริษทั                  

จึงจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

การร่วมค้าท่ีจัดต้ังใหม่ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน

เงินลงทนุ รายละเอียด จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั แอลฟา อินดสัเทรียล 

โซลูชัน่ จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 หุ้นสามญัจาํนวน 0.05 ลา้นหุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

500 

บริษทั คิน ออริจิ้น เฮลทแ์คร์ 

จาํกดั 

คลินิกกายภาพบาํบดั

และสหคลินิกเวชกรรม 

40 หุ้นสามญัจาํนวน 0.04 ลา้นหุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

400 

   รวม 900 

การลงทุนเพ่ิมในการร่วมค้า 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน

เงินลงทนุ รายละเอียด จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั ออริจิ้น วนั พร้อมพงษ ์

จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 ชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ         

1.4 บาท จาํนวน 21.88 ลา้นหุน้ 

30,630 

บริษทั ออริจิ้น วนั สุขมุวิท 24 

จาํกดั                                  

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 ชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ            

2 บาท จาํนวน 20.35 ลา้นหุ้น 

และลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามญั               

เพ่ิมทุนในการร่วมคา้ จาํนวน 

12.24 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

(เรียกชาํระค่าหุน้ 2.5 บาท) 

71,298 

บริษทั ดิ ออริจิน้ ดุสิต จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 ชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ           

1 บาท จาํนวน 16.27 ลา้นหุ้น 

16,269 

บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 ชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ           

1.2 บาท จาํนวน 34.73 ลา้นหุน้ 

41,677 

บริษทั ออริจิ้น ลาดพร้าว จาํกดั                          พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 ชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ           

1.5 บาท จาํนวน 23.51 ลา้นหุน้ 

35,267 
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การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน

เงินลงทนุ รายละเอียด จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั ออริจิ้น สุขมุวิท สายลวด 

จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สามญัเพ่ิมทุนใน

การร่วมคา้ จาํนวน 20.86 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เรียกชาํระ

ค่าหุ้น 6.75 บาท) 

140,798 

บริษทั ออริจิ้น รามอินทรา จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สามญัเพ่ิมทุนใน

การร่วมคา้ จาํนวน 21.73 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เรียกชาํระ

ค่าหุ้น 4 บาท) 

86,904 

บริษทั แอลฟา อินดสัเทรียล 

โซลูชัน่ จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สามญัเพ่ิมทุนใน

การร่วมคา้ จาํนวน 4.3 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เรียกชาํระ

ค่าหุ้น 10 บาท)  และลงทุนเพ่ิมใน

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนในการร่วมคา้

จาํนวน 7.4 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 

10 บาท (เรียกชาํระค่าหุ้น 7 บาท) 

94,800 

บริษทั พาร์ค รัชดา จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 ชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมเติมหุน้ละ           

8.25 บาท จาํนวน 25.45 ลา้นหุ้น 

209,954 

บริษทั คิน ออริจิ้น เฮลทแ์คร์ 

จาํกดั 

คลินิกกายภาพบาํบดั

และสหคลินิกเวชกรรม 

40 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สามญัเพ่ิมทุนใน

การร่วมคา้ จาํนวน 3.16 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เรียกชาํระ

ค่าหุ้น 4.89 บาท) 

15,452 

บริษทั ออริจิ้น รามคาํแหง 

อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 ลงทุนเพ่ิมในหุน้สามญัเพ่ิมทุนใน

การร่วมคา้ จาํนวน 20.25 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เรียกชาํระ

ค่าหุ้น 7 บาท) 

141,729 

   รวม 884,778 
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8.3 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่ง

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด               

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ออริจิ้น ไพร์ม 2 จาํกดั 10,142 177,053 56,460 173,741 

บริษทั ออริจิ้น รามคาํแหง จาํกดั - 82,553 23,090 260,104 

บริษทั ออริจิ้น สเฟียร์ จาํกดั - 39,382 4,755 157,064 

บริษทั ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จาํกดั 15,146 (955) 142,161 (2,022) 

บริษทั ออริจิ้น วนั ทองหล่อ จาํกดั (4,511) (7,568) (16,298) (26,300) 

บริษทั ออริจิ้น พาร์ค ที1 จาํกดั (87) (6,697) (19,728) (17,537) 

บริษทั พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี จาํกดั (670) (1,712) (2,000) (5,820) 

บริษทั ออริจิ้น ฟู้ด จาํกดั - (11) - (21) 

บริษทั ออริจิ้น วนั พร้อมพงษ ์จาํกดั (35) (552) (213) (1,405) 

บริษทั ออริจิ้น วนั สุขมุวิท 24 จาํกดั (79) 227 (284) 3,291 

บริษทั พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4 จาํกดั (1,068) (3,254) (3,160) (11,301) 

บริษทั ออริจิ้น ไนทบ์ริดจ ์เทพารักษ ์จาํกดั 3,425 (65) 56,315 (6,748) 

บริษทั ดิ ออริจิน้ ดุสิต จาํกดั (1,474) (1,433) (38,781) (4,122) 

บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จาํกดั (2,911) 484 (8,708) (910) 

บริษทั ออริจิ้น ลาดพร้าว จาํกดั (2,704) (8,919) (19,643) (24,725) 

บริษทั พาร์ค พิลลาร์ อาร์4 จาํกดั (1,889) (18,068) (26,048) (42,246) 

บริษทั ออริจิ้น สุขมุวิท สายลวด จาํกดั (4,110) - (9,967) - 

บริษทั ออริจิ้น รามอินทรา จาํกดั (4,337) - (21,324) - 

บริษทั แอลฟา อินดสัเทรียล โซลูชัน่ จาํกดั (1,158) - (1,561) - 

บริษทั พาร์ค รัชดา จาํกดั (3,858) - (33,623) - 

บริษทั วนั พญาไท จาํกดั (2,481) - (32,029) - 

บริษทั คิน ออริจิ้น เฮลทแ์คร์ จาํกดั (642) - (642) - 

บริษทั ออริจิ้น รามคาํแหง อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั (13,995) - (13,995) - 

บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร อินเตอร์เชนจ ์ จาํกดั (4,743) - (4,743) - 

รวมส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุน         

ในการร่วมคา้ (22,039) 250,465 30,034 451,043 
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 ไม่มีส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหว่างงวดสามเดือนและ             

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเกินกว่า

ราคาทุนไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของประมาณการหน้ีสินเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

8.4 รายไดเ้งินปันผลจากการร่วมคา้ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้

เงินปันผลจากการร่วมคา้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด               

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ออริจ้ิน รามคาํแหง จาํกดั - 52,252 - 52,252 

บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จาํกดั - 58,535 - - 

บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จาํกดั 17,143 - - - 

บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จาํกดั 96,754 - - - 

รวม 113,897 110,787 - 52,252 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด         

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด               

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ออริจ้ิน รามคาํแหง จาํกดั 25,121 109,121 25,121 109,121 

บริษทั ออริจ้ิน สเฟียร์ จาํกดั - 58,535 - - 

บริษทั ออริจ้ิน ไพร์ม 2 จาํกดั 196,989 - - - 

บริษทั ออริจ้ิน เวอร์ติเคิล จาํกดั 96,754 - - - 

รวม 318,864 167,656 25,121 109,121 

9. ท่ีดินรอการพฒันา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 

8 ลา้นบาท ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ย 
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10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 412,712   36,358 

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ 

(หมายเหตุ 21) 9,689 - 

โอนจากตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย -                  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีโอน 12,239 - 

โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

 ณ วนัท่ีโอน (หมายเหตุ 11) 31,625 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11,753) (1,485) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 454,512 34,873 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปจดจาํนองไวก้บัธนาคาร

พาณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2563: 9 ลา้นบาท) 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน                        

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,808,143 61,790 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 139,549 402 

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ 

(หมายเหตุ 21) 571 - 

ตน้ทุนการกูย้มื 19,947 - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี               

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (5,789) - 

ลดลงจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 20) (178,329) - 

โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีโอน 

(หมายเหตุ 12) 649 649 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

 ณ วนัท่ีโอน (หมายเหตุ 10) (31,625) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (83,112) (16,639) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,670,004 46,202 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 

1,118 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,216 ล้านบาท) ไปจดจาํนองไวก้ับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 

12. สัญญาเช่า 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 506,132 6,288 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 23,839 1,987 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีโอน   

(หมายเหตุ 11) (649) (649) 

ลดลงจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 20) (353,470) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (24,246) (1,722) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 151,606 5,904 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่า 168,976 1,578,807 1,674 803 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (18,724) (1,122,393) (43) (13) 

รวม 150,252 456,414 1,631 790 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (20,087) (19,336) (1,119) (790) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี                        

 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 130,165 437,078 512 - 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564                    

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 456,414 790 

บวก: เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 23,839 1,987 

บวก: เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 8,873 - 

หกั: จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (22,249) (1,146) 

หกั: ลดลงจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 20) (316,625) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 150,252 1,631 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

    (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR-3.05, 

MOR 

MOR 72,945 14,979 - - 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 3.00 - 3.25 3.25 - 3.48 430,000 578,000 430,000 500,000 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม

ระยะสั้นจากธนาคาร 502,945 592,979 430,000 500,000 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของกลุ่มบริษทัคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั 

และเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกให้แก่ธนาคารพาณิชยโ์ดยการจาํนอง

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนองท่ีดินพร้อม

ส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีระบุใน

สัญญา เช่น การคิดสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมท่ีมีดอกเบ้ียต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้  
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14. ตั๋วแลกเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ราคาตามมูลค่าหนา้ตัว๋ 3.55 - 3.70 3.60 - 3.75 1,235,000  961,000  

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (13,806)  (10,405) 

ตัว๋แลกเงิน - สุทธิ   1,221,194  950,595  

 ตัว๋แลกเงินขา้งตน้เสนอขายเฉพาะแก่ผูล้งทุนกลุ่มสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลกัประกนั 

15.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 5,018,595 8,087,212 265,891 535,484 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (14,218) (10,330) (5,320) (5,704) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิ 5,004,377 8,076,882 260,571 529,780 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,653,419) (5,301,293) (245,844) (529,780) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี                        

 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,350,958 2,775,589 14,727 - 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564                        

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 8,087,212 535,484 

บวก: กูเ้พิ่ม 3,353,598 508,500 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (5,964,495) (778,093) 

หกั: ลดลงจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 20) (457,720) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 5,018,595 265,891 
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 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขการชําระคืนเงินต้นในอัตราตามท่ีระบุในสัญญาเม่ือมี                 

การปลอดจาํนองหลกัประกนัท่ีวางไวก้บัธนาคาร หรือชาํระคืนเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมี

กําหนดชําระดอกเบ้ียทุกเดือน และคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ MLR-2.175 ถึง MLR-1.05 ต่อปี           

(31 ธนัวาคม 2563: อตัราร้อยละ MLR-2.175 ถึง MLR-1.05 ต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ      

ผูถื้อหุน้ และการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 

เป็นตน้ 

16. หุ้นกู้ระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 หุน้กูร้ะยะยาวแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
      (หน่วย: พนับาท) 

      งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

 
 

 
 

มูลค่าตามบญัชี 

 

ชุดท่ี 

วนัท่ีครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

 

จาํนวนหน่วย 

มูลค่าตราไว ้

ต่อหน่วย 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

กาํหนดชาํระ 

ดอกเบ้ีย 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)   (ตรวจสอบแลว้) 

1 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 800 1,000 4.35 ทุกสามเดือน - 800,000 

  11 พฤษภาคม 2564 (3 ปี)       

2 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี                1,239 1,000 4.30 ทุกสามเดือน 1,238,700 1,238,700 

   10 ตุลาคม 2564 (3 ปี)       

3 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1,607 1,000 4.15 ทุกสามเดือน 1,607,000   1,607,000   

     10 พฤษภาคม 2565 (3 ปี)       

4 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1,919 1,000 4.10 ทุกสามเดือน 1,919,000   1,919,000   

  12 กนัยายน 2565 (3 ปี)       

5 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 288 1,000 3.10 ทุกสามเดือน 287,500 287,500 

  10 ตุลาคม 2564 (1 ปี 1 เดือน)       

6 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 703 1,000 4.40 ทุกสามเดือน 703,100 703,100 

  3 กนัยายน 2566 (3 ปี)       

7 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

25 มีนาคม 2566 (2 ปี) 

1,129 1,000 4.00 ทุกสามเดือน 1,128,700 - 

8 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

25 มีนาคม 2567 (3 ปี) 

684 1,000 4.50 ทุกสามเดือน 683,600 - 

9 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

16 กรกฎาคม 2566 (2 ปี) 

868 1,000 3.95 ทุกสามเดือน 868,300 - 

10 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

16 กรกฎาคม 2567 (3 ปี) 

1,432 1,000 4.45 ทุกสามเดือน 1,431,700 

 

- 

 

รวม      9,867,600 6,555,300 

หกั: ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   (30,616) (17,395) 

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ   9,836,984 6,537,905   

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (5,046,029)  (2,323,020) 

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   4,790,955  4,214,885   
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  หุน้กูร้ะยะยาวเป็นหุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ สกุลเงินบาทและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี                      

 หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อกาํหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ ซ่ึงรวมถึงขอ้กาํหนดเร่ืองการไม่จาํหน่าย                            

จ่ายโอนทรัพยสิ์น การไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ชาํระเงินตน้ และ/หรือ

ดอกเบ้ียหุ้นกู้หรือผิดนัดชําระหน้ีใด ๆ ตามหุ้นกู้น้ีและมีข้อกาํหนดเร่ืองการดาํรงอัตราส่วนของ

หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้  

17. ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับงวดมีดงัน้ี 

ประเภทใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั        

แสดงสิทธิท่ียงั

ไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี      

1 มกราคม 2564 

จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีมี               

การยกเลิกใน

ระหวา่งงวด 

หมดอายกุารใช้

สิทธิในระหวา่งงวด 

จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี                     

30 กนัยายน 2564 

ORI-WC 4,240,200 (235,600) (4,004,600) - 

ORI-WD 5,530,000 (808,000) - 4,722,000 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทับนัทึก

ค่าใชจ่้ายสําหรับโครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ 

“สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจาํนวนเดียวกนั ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ORI-WC - 1,431 - 330 

ORI-WD 315 784 59 124 

รวม 315 2,215 59 454 

   

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ORI-WB -  1,532  -  561  

ORI-WC 597  5,541 155  1,490  

ORI-WD 1,221  2,455  219  367  

รวม 1,818  9,528  374  2,418  
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18.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563               

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน      

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 248,651 124,448 20,481 36,874 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด      

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชัว่คราว (48,684) (2,403) (142) (14,094) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน               

ส่วนของกําไรหรือขาดทุน 199,967 122,045 20,339 22,780 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน                         

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน       

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 702,818 468,476 45,298 107,090 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด           

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชัว่คราว (63,328) (35,208) (3,423) (15,291) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                

ส่วนของกําไรหรือขาดทุน 639,490 433,268 41,875 91,799 
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19.    กาํไรต่อหุ้น  

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน

ระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญั

เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ 

ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ไม่มีการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจต้องออกสําหรับ ORI-WC และ ORI-WD 

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (2563: สําหรับ ORI-W1, ORI-WB,             

ORI-WC และ ORI-WD) เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณได ้ดงัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 709,016 717,138 623,264 611,599 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 2,452,862 2,452,862 2,452,862 2,452,862 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุน้) 0.2891 0.2924 0.2541 0.2493 

     

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 2,386,087 2,019,433 1,572,014 1,790,543 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 2,452,862 2,452,862 2,452,862 2,452,862 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุน้) 0.9728 0.8233 0.6409 0.7300 
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20. การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดสู้ญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 โดยมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน              

ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุมปรากฏดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั ออริจ้ิน 

สุขมุวิท สายลวด จาํกดั 

บริษทั ออริจ้ิน 

รามอินทรา จาํกดั 

บริษทั พาร์ค    

รัชดา จาํกดั 

บริษทั วนั  

พญาไท จาํกดั 

บริษทั ออริจ้ิน 

รามคาํแหง  

อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั 

บริษทั ไนทบ์ริดจ ์

เกษตร อินเตอร์เชนจ ์ 

จาํกดั 

 

 

รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,027 8,192 8,468 138,112 6,683 879 171,361 

ลูกหน้ีอื่น 1,627 88,879 216 52 700 - 91,474 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 187,682 435,487 585,065 - 276,192 103,605 1,588,031 

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน - - - - - 53,911 53,911 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง 42,542 44,756 28,882 - 25,881 122 142,183 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 15,825 25,683 50,175 1,035 15,239 432 108,389 

อาคารและอปุกรณ ์ 13,742 15,533 25,155 101,349 15,108 7,442 178,329 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - 353,470 - - 353,470 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,322 10,714 5,373 2,490 6,790 815 34,504 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 4,533 - 13 52,500 90 90 57,226 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (70,616) (90,383) (74,268) (2,210) (50,029) (3,967) (291,473) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (218,673) (349,442) (286,191) - (160,845) (165,404) (1,180,555) 

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (30,153) (18,615) (55,183) - (10,732) - (114,683) 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (78) (53) (1,701) (45) (36) (187) (2,100) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - - (307,720) - (150,000) - (457,720) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - (316,625) - - (316,625) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - - - (104) - - (104) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิก่อนการตดัรายการระหว่างกนัและอื่น ๆ (36,220) 170,751 (21,716) 330,024 (24,959) (2,262) 415,618 

การตดัรายการระหว่างกนัและอื่น ๆ (4,469) (15,872) (21,761) (1,237) (13,587) (203) (57,129) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (40,689) 154,879 (43,477) 328,787 (38,546) (2,465) 358,489 

จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 44,490 136,760 28,034 355,250 38,235 47,490 650,259 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (9,027) (8,192) (8,468) (138,112) (6,683) (879) (171,361) 

กระแสเงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 35,463 128,568 19,566 217,138 31,552 46,611 478,898  
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 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยข้างต้น              

เป็นจาํนวน 337 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 142 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษทั วนั พญาไท 

จาํกดั และบริษทั ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์ จาํกดั ไดบ้นัทึกเป็นลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะ

การเงินรวม 

21. การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.2 โดยมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีไดอ้าํนาจควบคุม

ปรากฏดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั ออริจ้ิน 

รามคาํแหง จาํกดั                          

บริษทั ออริจ้ิน  

สเฟียร์ จาํกดั รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 278,246 237,756 516,002 

ลูกหน้ีอืน่ 429 647 1,076 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 102,703 24,493 127,196 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 6,690 1,171 7,861 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 7,741 1,948 9,689 

อาคารและอุปกรณ์ 339 232 571 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 10 3 13 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ (12,550) (15,875) (28,425) 

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (158) (689) (847) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (55,714) (20,559) (76,273) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น (5,612) (205) (5,817) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,567) (1,289) (6,856) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 316,557 227,633 544,190 

ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 169,415 114,118 283,533 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (278,246) (237,756) (516,002) 

กระแสเงินสดรับสุทธิจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (108,831) (123,638) (232,469) 

22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผล                        

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไร       

จากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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23. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น                        

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 

 

711 

 

0.29 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2563  711 0.29 

    

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น            

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 957 0.39 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 294 0.12 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2564  
1,251 0.51 

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

24.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้างโครงการและรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาก่อสร้าง

โครงการและรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 

  งบการเงินรวม 

 สกุลเงิน 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

   (ตรวจสอบแลว้) 

สัญญาก่อสร้างโครงการ  บาท 8,693 5,570 

สัญญาก่อสร้างโรงแรม บาท 53 56 

สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน บาท 4,607 3,577 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 การร่วมคา้มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง

โครงการและรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 

 สกุลเงิน 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

   (ตรวจสอบแลว้) 

สัญญาก่อสร้างโครงการ  บาท 4,950 3,827 

สัญญาก่อสร้างโรงแรม บาท 1,296 1,248 

 เยน 3 7 

 เหรียญสหรัฐ 1 - 

สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน บาท 305 - 

สัญญาก่อสร้างสินทรัพยอ่ื์น บาท 372 - 

24.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกชําระ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุน

ท่ียงัไม่เรียกชาํระดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

เงินลงทุนใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทัยอ่ย - - 250,431 235,560 

การร่วมคา้ 854,146 585,115 130,330 159,666 

รวม  854,146 585,115 380,761 395,226 

24.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าระยะยาวท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เพื่อใช้

ท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของอาคารใหเ้ช่า สัญญาเช่าไดก้าํหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัย่อยทาํการก่อสร้างและ

พฒันาโครงการให้แลว้เสร็จภายใน 4 ปี นับแต่วนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดิน และมีระยะเวลา      

การเช่าท่ีดิน 30 ปี นับจากวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลาพฒันาโครงการดังกล่าว ซ่ึงผูใ้ห้เช่าจะต้อง

จดัเตรียมพื้นท่ีใหพ้ร้อมใชง้าน โดยบริษทัยอ่ยจะสามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ีไดเ้ม่ือผูเ้ช่าเดิมยา้ยออกทั้งหมด 
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เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยได้แก้ไขสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มเติมกับผูใ้ห้เช่า โดยขยายวนัท่ี             

ส่งมอบท่ีดินเป็นภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดโ้อนสิทธิการเช่าท่ีดินให้กบับริษทัยอ่ย

อีกแห่งในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงบริษทัยอ่ยแห่งนั้นไดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่าแลว้ในวนัเดียวกนั 

ต่อมาบริษทัย่อยไดแ้กไ้ขสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มเติมกบัผูใ้ห้เช่า โดยขยายวนัท่ีส่งมอบท่ีดินเป็นภายใน

วนัท่ี 27 ธันวาคม 2564 หากผูใ้ห้เช่าไม่สามารถส่งมอบท่ีดินให้แก่ผูเ้ช่าในวนัดังกล่าวได้ คู่สัญญา            

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกนักาํหนดวนัส่งมอบท่ีดินกนัใหม่ และจะร่วมกนัไปจดทะเบียนแกไ้ขระยะเวลา

ก่อสร้างและระยะเวลาเช่า 

24.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

บริษทัย่อย 2 แห่ง และการร่วมค้า 5 แห่ง ได้ทาํสัญญาบริหารจัดการ (Management agreement)               

กบับริษทัแห่งหน่ึงเพือ่ดาํเนินกิจการโรงแรม โดยมีระยะเวลา 20 ปี นบัแต่วนัท่ีโรงแรมเปิดดาํเนินการ 

ภายใต้ข้อกาํหนดในสัญญา บริษทัย่อยและการร่วมค้าตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหาร             

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายในอัตราต่าง ๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับจาํนวนรายได้จากการดาํเนินกิจการ

โรงแรม และตกลงท่ีจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

24.5 การคํา้ประกนั 

 1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน 

1,108 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,416 ลา้นบาท) และบริษทัย่อยคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงิน

สินเช่ือใหแ้ก่บริษทัฯในวงเงิน 641 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1,032 ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่การร่วมคา้ในวงเงิน 

1,443 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 663 ลา้นบาท) 

 2) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดย

ธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเพื่อคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 5 10  

การจดัทาํสาธารณูปโภค 731 844  

การจ่ายชาํระเงินใหก้บัเจา้หน้ี 1 1  

รวม 737 855  

 3) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีอาวัลโดยธนาคารในนามของ               

กลุ่มบริษทัเพื่อคํ้าประกนัการจ่ายชาํระซ้ือท่ีดิน 766 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 609 ลา้นบาท) 
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25. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ตรวจสอบแลว้) 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน         

 เงินลงทุนในกองทุนเปิด  

ตราสารหน้ี - 100 - 100 - - - - 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         

     เงินลงทุนในตราสารทุน

ของบริษทัท่ีไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน - - 8   8   - - 8   8   

         

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ตรวจสอบแลว้) 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน         

 เงินลงทุนในกองทุนเปิด  

ตราสารหน้ี - 100 - 100 - - - - 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

26.1 กลุ่มบริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่จาํนวน 6 บริษทัในประเทศไทย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     อตัราร้อยละ วนัท่ีจดทะเบียน 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแลว้ ของการถือหุ้น จดัตั้งบริษทั 

   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ)  

บริษทั บริทาเนีย จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั สเตเบิ้ล ทาวน์ จาํกดั พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

1 1 100 

 

15 ตุลาคม 2564 

 บริษทั บริทาเนีย อมตะ 

พานทอง จาํกดั 

พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

1 1 100 

 

25 ตุลาคม 2564 

บริษทั ออริจ้ิน   

คอนโดมิเนียม จาํกดั 

บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊         

แอนด ์เพลย ์อี22 สเตชัน่ 

จาํกดั 

พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

1 1 100 

 

19 ตุลาคม 2564 

 

บริษทั วนั ออริจ้ิน จาํกดั บริษทั วนั แฮมป์ตนั ดีลกัซ์ 

โอเชียน ศรีราชา จาํกดั 

ให้บริการ

เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์

5 1.25 100 19 ตุลาคม 2564 

 

 บริษทั วนั แฮมป์ตนั                

ไนทบ์ริดจ ์สมุทรปราการ 

ซิต้ี จาํกดั 

ให้บริการ

เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์

5 1.25 100 

 

25 ตุลาคม 2564 

 บริษทั วนั แฮมป์ตนั เน็กซ ์ทู   

เอม็โพเรียม จาํกดั 

ให้บริการ

เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์

10 2.50 100 9 พฤศจิกายน 2564 

26.2 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ออริจ้ิน เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (บริษทัยอ่ย) 

มีมติอนุมติัให้เขา้ร่วมทุนในบริษทั ออริจ้ิน กันกุล เอ็นเนอร์ยี จาํกัด เพื่อร่วมพฒันาและลงทุนใน

โครงการขายไฟฟ้าจาก Solar rooftop, EV charger และ Parity energy trading ในโครงการคอนโดมิเนียม

และหมู่บา้นจดัสรรร่วมกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในอตัราส่วนร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้น

สามัญทั้ งหมด โดยบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 และ

ดาํเนินการจดัตั้งบริษทั ออริจ้ิน กนักุล เอน็เนอร์ย ีจาํกดั แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2564 

26.3 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) มีมติอนุมติัการจาํหน่ายหุน้สามญัร้อยละ 50 ของหุน้สามญัทั้งหมดในบริษทั ออริจ้ิน บุญภา 

บางนา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั ใหแ้ก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
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26.4 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั วนั ออริจ้ิน จาํกดั (บริษทัย่อย)         

มีมติอนุมัติให้เข้าร่วมทุนในบริษทั วนั ออริจ้ิน บุญภา บางนา จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของจํานวน          

หุ้นสามญัทั้งหมด โดยได้ลงนามในสัญญาแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 และอยู่ระหว่าง          

การจดัตั้งบริษทั 

26.5 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ออริจ้ิน เอ็นเนอร์ยี จาํกดั (บริษทัย่อย)      

มีมติอนุมัติให้เข้าร่วมทุนในบริษัท เวล เอ็นเนอร์จ้ี มูฟ จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจจัดหา นําเข้า                   

และจดัจาํหน่ายพลงังานทางเลือกก๊าซธรรมชาติเหลวโดยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 3 ลา้นหุ้น มูลค่า       

ท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นสามญัทั้งหมด โดยบริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญา

แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2564 

26.6 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั

(บริษทัย่อย) มีมติอนุมติัให้จาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั ออริจ้ิน ลาดกระบงั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั จาํนวน 0.1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ให้แก่

บริษทั วนั ออริจ้ิน จาํกดั (บริษทัย่อย) ในราคาหุ้นละ 8.48 บาท และบริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม 

จาํกดั ไดด้าํเนินการจาํหน่ายหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 

26.7 เม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ออริจ้ิน เฮลท์แคร์ จํากัด              

(บริษทัย่อย) มีมติอนุมติัให้เขา้ร่วมทุนในบริษทั ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนักญัชาและสารสกดักญัชาร่วมกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

ในอตัราส่วนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมด โดยบริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาแลว้เสร็จ      

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 

26.8 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล พระราม 9 จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พาร์ค ลักชัวร่ี จาํกัด (บริษทัย่อย) มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน         

จากเดิม 644 ลา้นบาท (หุน้สามญั 33 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หุน้บริุมสิทธิ 31.4 ลา้นหุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) เป็น 330 ลา้นบาท (หุน้สามญั 33 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 

และบริษทั ออริจ้ิน แคปปิตอล พระราม 9 จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ

วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 

26.9 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั บริทาเนีย จาํกัด (มหาชน) 

(บริษทัย่อย) ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัย่อย เสนอขายแก่            

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯเฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) จาํนวนไม่เกิน 

34.53 ลา้นหุ้น โดยอตัราใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุ้น 71.0357 หุ้นสามญั

ของบริษทัฯ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย และกาํหนดวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นวนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้สามญัท่ีไดรั้บสิทธิ 
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27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 

2564 
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