
 

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                                                 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)                

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก           

ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้       

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

เติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,646,637            1,965,841            341,133            781,418               
ลูกหน้ีอ่ืน 2 1,830,317            1,305,708            370,996            1,065,563            
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 1,057,718            229,768               431,364            275,864               
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 24,115,398          22,846,129          151,064            205,322               
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 355,953               507,749               -                        -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง 797,365               830,162               935                   4,435                   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                           100,000               -                        100,000               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 281,014               270,991               22,672              37,561                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 30,084,402          28,056,348          1,318,164         2,470,163            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั

   และขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 267,665               86,722                 -                        -                           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                           -                           15,676,794       14,341,494          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,000                   8,000                   -                        -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3 -                           -                           7,019,941         7,019,832            
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 4 4,616,315            4,267,824            469,461            422,439               
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 45,292                 47,319                 -                        -                           
ท่ีดินรอการพฒันา 29,533                 28,235                 8,067                8,067                   
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 291,337               289,904               34,385              34,881                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,901,064            1,941,668            35,249              39,471                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 146,529               143,629               4,934                5,353                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 181,047               185,181               22,048              23,686                 
ค่าความนิยม 190,416               190,416               -                        -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 118,010               107,373               4,162                3,934                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 160,619               45,822                 1,564                1,635                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,955,827            7,342,093            23,276,605       21,900,792          
รวมสินทรัพย์ 38,040,229          35,398,441          24,594,769       24,370,955          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 939,587               793,421               300,000            430,000               
ตัว๋แลกเงิน 1,486,369            1,231,076            1,486,369         1,231,076            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 2,659,768            2,218,515            147,303            150,887               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 292,906               302,906               1,271,064         1,371,557            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,145,689            2,632,940            36,514              106,915               
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,649,034            3,521,884            4,649,034         3,521,884            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 29,833                 26,733                 1,013                1,003                   
เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2 329,761               346,209               2,515                1,541                   
รายไดรั้บล่วงหนา้ 2 49,753                 52,868                 12,219              14,651                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 764,411               545,684               21,498              15,797                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 235,388               138,904               11,570              11,641                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 13,582,499          11,811,140          7,939,099         6,856,952            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,307,093            2,150,573            9,489                12,051                 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,671,723            4,793,973            3,671,723         4,793,973            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 120,586               118,605               -                        257                      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23,351                 21,680                 4,188                4,050                   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 531,010               559,933               -                        -                           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,736                   2,537                   -                        -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,662,499            7,647,301            3,685,400         4,810,331            
รวมหนีสิ้น 21,244,998          19,458,441          11,624,499       11,667,283          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(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            
   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั  2,452,862,453 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 1,226,431            1,226,431            1,226,431         1,226,431            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,336,555            2,336,555            2,336,555         2,336,555            
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย (2,910)                  (2,910)                  -                        -                           
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 12,600                 -                           12,600              -                           
สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 81,768                 81,632                 81,768              81,632                 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 1,608,118            1,608,118            -                        -                           
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 154,578               154,578               154,578            154,578               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,308,474          9,570,533            9,158,338         8,904,476            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (37,843)                (37,843)                -                        -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,687,771          14,937,094          12,970,270       12,703,672          
ส่วนของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,107,460            1,002,906            -                        -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,795,231          15,940,000          12,970,270       12,703,672          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,040,229          35,398,441          24,594,769       24,370,955          

-                           -                           -                        -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กาํไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,041,465       3,446,111       91,193            195,099          
รายไดค่้าบริหารโครงการ 2 270,330          184,052          10,851            25,083            
รายไดเ้งินปันผล 2 -                     -                     225,400          380,000          
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.3 296,567          125,298          -                     -                     
รายไดด้อกเบ้ีย 2 6,308              1,698              162,609          122,135          
รายไดอ่ื้น 161,041          112,082          2,892              5,997              
รวมรายได้ 3,775,711       3,869,241       492,945          728,314          
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,970,317       2,205,858       56,715            125,007          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 346,894          390,892          23,355            33,392            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 278,449          183,671          34,405            38,366            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                     -                     -                     6,000              
รวมค่าใช้จ่าย 2,595,660       2,780,421       114,475          202,765          
กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,180,051       1,088,820       378,470          525,549          
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (47,964)           48,375            -                     -                     
ตน้ทุนทางการเงิน (68,048)           (67,482)           (117,380)         (93,671)           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,064,039       1,069,713       261,090          431,878          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (221,544)         (201,655)         (7,228)             (10,530)           
กาํไรสําหรับงวด 842,495          868,058          253,862          421,348          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                     -                     -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 842,495          868,058          253,862          421,348          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 737,941          825,069          253,862          421,348          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 104,554          42,989            

842,495          868,058          
การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 737,941          825,069          253,862          421,348          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 104,554          42,989            

842,495          868,058          

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.3008            0.3364            0.1035            0.1718            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

กาํไรขาดทุน

ส่วนเกินทุน เบด็เสร็จอื่น ส่วนของ

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่า เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ สํารองส่วนทุนจาก จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนแบ่งกาํไร ส่วนตํ่ากวา่ทุน รวมส่วนของ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน หุน้บุริมสิทธิ จากการใชส้ิทธิ การจ่ายโดยใช้ ส่วนไดเ้สีย จดัสรรแลว้ ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น จากการรวมธุรกิจภายใต้ ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ของบริษทัย่อย ใบสําคญัแสดงสิทธิ หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย - สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการร่วมคา้ การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               825,069                   -                               -                               825,069                   42,989                     868,058                   
เรียกชาํระค่าหุน้ของบริษทัย่อย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               1,800                       1,800                       
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                               -                               -                               -                               1,169                       -                               -                               -                               -                               -                               1,169                       -                               1,169                       
บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย

   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (23,801)                    (23,801)                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 1,226,431                2,336,555                (16,801)                    -                               80,842                     -                               154,578                   8,455,957                -                               (37,948)                    12,199,614              655,612                   12,855,226              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 1,226,431                2,336,555                (2,910)                      -                               81,632                     1,608,118                154,578                   9,570,533                105                          (37,948)                    14,937,094              1,002,906                15,940,000              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               737,941                   -                               -                               737,941                   104,554                   842,495                   
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                               -                               -                               -                               136                          -                               -                               -                               -                               -                               136                          -                               136                          
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิ

   ใบสําคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 5) -                               -                               -                               12,600                     -                               -                               -                               -                               -                               -                               12,600                     -                               12,600                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 1,226,431                2,336,555                (2,910)                      12,600                     81,768                     1,608,118                154,578                   10,308,474              105                          (37,948)                    15,687,771              1,107,460                16,795,231              

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

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น สาํรองส่วนทุนจาก

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการใชส้ิทธิ การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หุ้นเป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,226,431             2,336,555             -                           79,673                  154,578                6,843,442             10,640,679           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           421,348                421,348                
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                           -                           -                           1,169                    -                           -                           1,169                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 1,226,431             2,336,555             -                           80,842                  154,578                7,264,790             11,063,196           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 1,226,431             2,336,555             -                           81,632                  154,578                8,904,476             12,703,672           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           253,862                253,862                
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                           -                           -                           136                       -                           -                           136                       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 5) -                           -                           12,600                  -                           -                           -                           12,600                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 1,226,431             2,336,555             12,600                  81,768                  154,578                9,158,338             12,970,270           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,064,039            1,069,713         261,090            431,878            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 42,367                 45,276              7,573                8,370                
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          14,543              -                       -                       
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (296,567)             (125,298)          -                       -                       
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          -                       -                       6,000                
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 133                      -                       7                       -                       
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,671                   1,776                138                   461                   
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 136                      1,169                27                     253                   
   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 47,964                 (48,375)            -                       -                       
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                       (225,400)          (380,000)          
   รายไดด้อกเบ้ีย (6,308)                 (1,698)              (162,609)          (122,135)          
   ตน้ทุนทางการเงิน 68,048                 67,482              117,380            93,671              
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 921,483               1,024,588         (1,794)              38,498              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีอ่ืน (430,118)             (250,408)          (8,742)              36,720              
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (2,664,597)          479,131            54,258              120,003            
   เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 151,796               (357,634)          -                       -                       
   เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง (4,097)                 (229,595)          3,500                -                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (16,009)               (37,169)            14,889              5,335                
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัและขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ (180,943)             (158,384)          -                       -                       
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (115,337)             (138,058)          71                     (463)                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 759,312               349,454            (3,337)              (161,011)          
   เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (12,697)               (76,358)            974                   (1,000)              
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (3,115)                 10,208              (2,432)              27,637              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,256                   (11,137)            (71)                   (1,682)              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,199                   49                     -                       -                       
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,580,867)          604,687            57,316              64,037              
   จ่ายดอกเบ้ีย (170,969)             (158,539)          (116,591)          (85,175)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (50,771)               (147,415)          (1,755)              (12,238)            
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,802,607)          298,733            (61,030)            (33,376)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับ 10,200                 -                       1,007,174         769,605            
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (312,009)             628,164            (1,490,800)       (1,104,300)       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 100,000               -                       100,000            -                       
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย -                          -                       -                       (30,700)            
เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) 128,577               164,031            -                       -                       
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมคา้ (401,523)             (329,239)          (47,022)            -                       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          -                       84,032              -                       
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,355)                 (14,320)            -                       -                       
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,045)               (44,545)            (695)                 (54)                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (49)                      (594)                 -                       -                       
ดอกเบ้ียรับ 1,285                   5,114                112                   1,620                
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (505,919)             408,611            (347,199)          (363,829)          
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) 391,486               134,622            (130,000)          -                       
ตัว๋แลกเงินเพิ่มข้ึน 260,000               100,000            260,000            100,000            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (10,000)               -                       (100,493)          (228,513)          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 2,870,297            990,390            -                       117,500            
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (1,529,013)          (2,438,427)       (73,916)            (221,941)          
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว -                          1,812,300         -                       1,812,300         
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ -                          (11,319)            -                       (11,319)            
ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,048)                 (4,852)              (247)                 (291)                 
เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย -                          1,800                -                       -                       
เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 12,600                 -                       12,600              -                       
จ่ายเงินปันผล -                          (245,286)          -                       (245,286)          
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          (23,801)            -                       -                       
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 1,989,322            315,427            (32,056)            1,322,450         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (319,204)             1,022,771         (440,285)          925,245            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,965,841            808,077            781,418            219,519            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,646,637            1,830,848         341,133            1,144,764         

-                          -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
      เพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
      และพนกังานของบริษทัยอ่ย -                          -                       109                   916                   

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเปล่ียนเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,550                   114,750            -                       -                       
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย
      ไปเป็นท่ีดินรอการพฒันา 1,298                   -                       -                       -                       

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็น
      ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 953                      -                       -                       -                       

   โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็น
      ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 34,690                 -                       -                       -                       

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                          649                   -                       649                   
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ 11,038                 12,884              110                   -                       
   การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10,937                 -                       -                       -                       
   ลูกหน้ีเงินปันผล 10,200                 -                       70,511              588,165            
   ลูกหน้ีค่าหุน้ 471,502               -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

ประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัในการพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละการลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 496 หมู่ท่ี 9 

ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

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

จดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อยท่ีจัดตั้งใหม่ 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วน 

เงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั วนั ออริจ้ิน จาํกดั บริษทั วนั ออริจ้ิน ฮอสพิทลัลิต้ี จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั บริษทั ออริจ้ิน เพลย ์ศรีอุดม สเตชัน่ 

จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

 บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์

นนทบุรี จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

 บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์                  

ศรีลาซาล สเตชัน่ จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (มหาชน) บริษทั แกรนด ์บริทาเนีย คูคต สเตชัน่ 

จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 หุน้สามญัจาํนวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,000 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

การเปลีย่นประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

   สดัส่วนเงินลงทุน  

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เดิม                  ใหม่                  รายละเอียด 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

บริษทั ออริจ้ิน  

   คอนโดมิเนียม จาํกดั 

บริษทั โซ ออริจ้ิน พหลหกสิบเกา้ 

สเตชัน่ จาํกดั  

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

  

100 

  

51 

  

สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุน้สามญัใหแ้ก่

บุคคลภายนอก กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย จาํนวน 86 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  

 บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์

สมุทรปราการ จาํกดั  

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

100 

 

51 

 

สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุน้สามญัใหแ้ก่

บุคคลภายนอก กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย จาํนวน 66 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  

บริษทั บริทาเนีย จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั บริทาเนีย บางนา กม.17 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

100 

 

51 

 

สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุน้สามญัใหแ้ก่

บุคคลภายนอก กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย จาํนวน 54 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  

 บริษทั สเตเบ้ิล ทาวน์ จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

100 

 

51 สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุน้สามญัใหแ้ก่

บุคคลภายนอก กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย จาํนวน 36 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  

 บริษทั แกรนด ์บริทาเนีย คูคต สเตชัน่ 

จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

100 

 

51 สูญเสียอาํนาจการควบคุมจากการจาํหน่ายหุน้สามญัใหแ้ก่

บุคคลภายนอก กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย จาํนวน 55 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน              

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัใน

นโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดค่้าบริหารโครงการ - - - 1 

รายไดเ้งินปันผล - - 205 380 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 160 122 

ค่าบริหารส่วนกลาง - - 6 9 

ค่าบริการจ่าย - - 6 2 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 5 2 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้     

รายไดค่้าบริหารโครงการ 268 184 5 15 

รายไดเ้งินปันผล - - 20 - 

รายไดด้อกเบ้ีย 6 2 3 - 

รายไดค่้าบริการ 11 7 - - 

รายไดค่้าเช่าท่ีดิน 2 2 - - 

ดอกเบ้ียจ่าย 5 - 5 - 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด - 1 - - 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564             

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 249,765 169,574 

บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีเงินปันผล - - 60,311 852,285 

การร่วมคา้ 1,054,339 630,024 22,342 14,907 

การร่วมคา้ - ลูกหน้ีเงินปันผล 10,200 - 10,200 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,064,539 630,024 342,618 1,036,766 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 27,283 16,473 

การร่วมคา้ 11,277 8,090 1,747 4,394 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,277 8,090 29,030 20,867 

เงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า                                                                 

- บุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน 

    

ผูถื้อหุน้และกรรมการของกลุ่มบริษทั 1,807 1,493 - - 

รวมเงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้                                                                   

- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,807 1,493 - - 

รายได้รับล่วงหน้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 781 72 

การร่วมคา้ 31,438 31,194 11,386 14,579 

รวมรายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,438 31,194 12,167 14,651 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 

31 ธนัวาคม 2564 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2565 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ี

เกีย่วข้องกนั 

    

การร่วมคา้ 229,768 971,062 (143,112) 1,057,718 

รวม 229,768 971,062 (143,112) 1,057,718 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2565 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ี

เกีย่วข้องกนั 

    

บริษทัยอ่ย 14,471,994 1,351,800 - 15,823,794 

การร่วมคา้ 145,364 139,000 - 284,364 

รวม 14,617,358 1,490,800 - 16,108,158 

หกั: จดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มื

ระยะยาว (14,341,494) 

  

(15,676,794) 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 275,864   431,364 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 

2564 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2565 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2565 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการและ

บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั  

    

กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,906 - - 2,906 

การร่วมคา้ 300,000 - (10,000) 290,000 

รวม 302,906 - (10,000) 292,906 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2565 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2565 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการและ

บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั 

    

บริษทัยอ่ย 1,025,598 - (58,383) 967,215 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม 45,959 15,915 (48,025) 13,849 

การร่วมคา้ 300,000 - (10,000) 290,000 

รวม 1,371,557 15,915 (116,408) 1,271,064 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,863 13,448 7,297 6,938 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 501 394 106 97 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 15 138 6 74 

รวม 20,379 13,980 7,409 7,109 
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 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 1,850 

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 1,080 ลา้นบาท) และบริษทัย่อยคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือ

ใหแ้ก่บริษทัฯในวงเงิน 326 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 641 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่การร่วมคา้ในวงเงิน 2,223 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,443 ลา้นบาท) 

3.   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

การออกใบสาํคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากการท่ีบริษทัฯออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัยอ่ย 

ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วน    

เงินลงทุน จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ) (พนับาท) 

บริษทั วนั ออริจ้ิน จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 5 

บริษทั พรีโม เซอร์วิส โซลูชัน่ จาํกดั ใหบ้ริการบริหารจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

และลงทุนในบริษทัอ่ืน 

100 15 

บริษทั ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 32 

บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 28 

บริษทั พาร์ค ลกัชวัร่ี จาํกดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 100 23 

บริษทั แพสชัน่ เรียลเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการนายหนา้ในการขายอสงัหาริมทรัพย์

และบริการเก่ียวเน่ีองกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

100 2 

บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ใหบ้ริการบริหารจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 100 3 

บริษทั วายด ์อินทีเรีย จาํกดั ใหบ้ริการตกแต่งภายใน 100 1 

 รวม  109 
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4. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

การเปลีย่นประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 5 แห่ง และไดจ้ดัประเภท               

เงินลงทุนในบริษทัดังกล่าวท่ีเหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 กลุ่มบริษทัได้บนัทึกมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม              

เป็นราคาทุนเร่ิมแรกดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

การร่วมคา้ ราคาทุนเร่ิมแรก 

บริษทั โซ ออริจ้ิน พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จาํกดั 510 

บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์สมุทรปราการ จาํกดั 510 

บริษทั บริทาเนีย บางนา กม.17 จาํกดั 510 

บริษทั สเตเบ้ิล ทาวน์ จาํกดั 510 

บริษทั แกรนด ์บริทาเนีย คูคต สเตชัน่ จาํกดั 510 

รวม 2,550 

การร่วมค้าท่ีจัดตั้งใหม่ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วน

เงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั วนั แอสเซท บลูม จาํกดั 

 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 หุน้สามญัจาํนวน 0.05 ลา้นหุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

500 

   รวม 500 
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การลงทุนเพ่ิมในการร่วมค้า 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วน

เงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั ออริจ้ิน วนั พร้อมพงษ ์

จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 51 ชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมเติมหุน้ละ         

1.65 บาท จาํนวน 21.88 ลา้นหุน้ 

36,100 

บริษทั ออริจ้ิน วนั สุขมุวิท 24 

จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 51 ชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมเติมหุน้ละ         

3.50 บาท จาํนวน 12.24 ลา้นหุน้ 

42,840 

บริษทั วนั สุขมุวิท 59 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 51 ชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมเติมหุน้ละ         

1.60 บาท จาํนวน 34.73 ลา้นหุน้ 

55,570 

บริษทั ออริจ้ิน ลาดพร้าว จาํกดั 

 

บริษทั ออริจ้ิน สุขมุวิท สายลวด 

จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

51 

 

51 

 

ชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมเติมหุน้ละ              

2 บาท จาํนวน 23.51 ลา้นหุน้ 

ชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมเติมหุน้ละ     

0.75 บาท จาํนวน 20.86 ลา้นหุน้ 

47,022 

 

15,644 

 

บริษทั ไนทบ์ริดจ ์เกษตร       

อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

51 

 

ชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมเติมหุน้ละ      

1.25 บาท จาํนวน 18.82 ลา้นหุน้ 

23,524 

บริษทั โซ ออริจ้ิน                        

พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

51 

 

ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัเพิ่มทุนใน

การร่วมคา้จาํนวน 19.84 ลา้นหุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท (เรียกชาํระ

ค่าหุน้ 6.75 บาท) 

133,913 

 

บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ แอนด ์เพลย ์

สมุทรปราการ จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

51 

 

ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัเพิ่มทุนใน

การร่วมคา้จาํนวน 18.56 ลา้นหุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท (เรียกชาํระ

ค่าหุน้ 2.50 บาท) 

46,410 

 

   รวม 401,023 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเกินกว่า

ราคาทุนจาํนวน 38 ลา้นบาท และรายไดร้อการรับรู้จาํนวน 60 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสิน

หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวนรวม 98 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 9 ลา้นบาท) 

5. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับงวดปัจจุบนัมีดงัน้ี 

ประเภทใบสาํคญั              

แสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั        

แสดงสิทธิท่ียงั

ไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี      

1 มกราคม 2565 

จาํนวนใบสาํคญั        

แสดงสิทธิท่ีมีการ

ใชสิ้ทธิใน

ระหวา่งงวด 

จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีมี               

การยกเลิกใน

ระหวา่งงวด 

หมดอายกุารใชสิ้ทธิ

ในระหว่างงวด 

จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิ

คงเหลือ ณ วนัท่ี                     

31 มีนาคม 2565 

ORI-WD 4,425,000 (1,260,000) (180,000) (2,985,000) - 
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6. การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดสู้ญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 โดยมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน              

ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุมปรากฏดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั โซ ออริจ้ิน 

พหลหกสิบเกา้ 

สเตชัน่ จาํกดั 

บริษทั ออริจ้ิน ปลัก๊ 

แอนด ์เพลย ์

สมุทรปราการ จาํกดั 

บริษทั บริทาเนีย               

บางนา กม.17 จาํกดั 

บริษทั สเตเบ้ิล 

ทาวน ์จาํกดั 

บริษทั แกรนด ์            

บริทาเนีย คูคต 

สเตชัน่ จาํกดั 

 

รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,983 457 1,037 916 86 5,479 

ลูกหน้ีอ่ืน - 4 664 8,258 1,151 10,077 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 387,980 51,777 367,333 300,537 543,418 1,651,045 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง 30,800 - - 316 5,778 36,894 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,462 36 16 16 - 10,530 

อาคารและอุปกรณ์ 26,783 9,780 128 37 471 37,199 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,149 2,853 59 42 26 7,129 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 90 90 300 60 - 540 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร (245,320) - - - - (245,320) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (86,615) (30,678) (11,282) (5,847) (208,745) (343,167) 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (143,112) (44,680) (119,448) (107,412) (101,289) (515,941) 

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (3,751) - - - - (3,751) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (46) (51) (44) (88) - (229) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - (238,000) (196,000) (240,000) (674,000) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัและอ่ืน ๆ (15,597) (10,412) 763 835 896 (23,515) 

การตดัรายการระหวา่งกนัและอ่ืน ๆ (9,047) (1,755) (2,628) (328) (112,046) (125,804) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (24,644) (12,167) (1,865) 507 (111,150) (149,319) 

จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 73,848 60,208 53,365 35,490 490 223,401 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (2,983) (457) (1,037) (916) (86) (5,479) 

กระแสเงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 70,865 59,751 52,328 34,574 404 217,922 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีเงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยขา้งตน้เป็น

จาํนวน 134 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 89 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษทั บริทาเนีย               

บางนา กม.17 จาํกดั บริษทั สเตเบ้ิล ทาวน์ จาํกดั และบริษทั แกรนด์ บริทาเนีย คูคต สเตชัน่ จาํกดั               

ไดบ้นัทึกเป็นลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

7. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

7.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง

โครงการและรายจ่ายฝ่ายทุน สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

  31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

   (ตรวจสอบแลว้) 

สญัญาก่อสร้างโครงการ   6,550 7,481 

สญัญาก่อสร้างโรงแรมและอสงัหาริมทรัพยอ่ื์น 108 117 

สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน  3,246 6,280 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 การร่วมคา้มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างโครงการ

และรายจ่ายฝ่ายทุน สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 

 สกลุเงิน 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

   (ตรวจสอบแลว้) 

สญัญาก่อสร้างโครงการ  บาท 4,871 5,354 

สญัญาก่อสร้างโรงแรมและอสงัหาริมทรัพยอ่ื์น บาท 2,204 1,814 

 เยน 3 3 

สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน บาท 562 628 
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7.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชําระ  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุน

ท่ียงัไม่เรียกชาํระดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

เงินลงทุนใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทัยอ่ย - - 270,603 270,603 

การร่วมคา้ 1,129,435 1,146,428 18,809 65,831 

รวม  1,129,435 1,146,428 289,412 336,434 

7.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

บริษทัย่อย 2 แห่ง และการร่วมค้า 5 แห่ง ได้ทาํสัญญาบริหารจดัการ (Management agreement)               

กบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อดาํเนินกิจการโรงแรม โดยมีระยะเวลา 20 ปี นบัแต่วนัท่ีโรงแรมเปิดดาํเนินการ 

ภายใต้ข้อกาํหนดในสัญญา บริษทัย่อยและการร่วมค้าตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหาร                   

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายในอตัราต่าง ๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับจาํนวนรายได้จากการดาํเนินกิจการ

โรงแรม และตกลงท่ีจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

8. ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

9. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน 

9.1 บริษทั ออริจ้ิน ฟู้ด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั วนั ออริจ้ิน จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ร่วมทุน

ในบริษทั วนัดี คิทเช่น จาํกดั ร่วมกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในอตัราส่วนร้อยละ 50 ของ

จาํนวนหุน้สามญัทั้งหมด โดยไดล้งนามในสัญญาแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 และดาํเนินการ

จดัตั้งบริษทัในวนัท่ี 4 เมษายน 2565 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยเม่ือวนัท่ี        

26 พฤศจิกายน 2564 

9.2 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 บริษทั วนั ออริจ้ิน ฮอสพิทัลลิต้ี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั                     

วนั ออริจ้ิน จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดท้าํการเขา้ซ้ือโรงแรมไอบิส หัวหิน โรงแรมไอบิส สไตล์ กระบ่ี         

อ่าวนาง และโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ จากบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันในราคา 1,050 ล้านบาท             

โดยบริษทัยอ่ยไดช้าํระราคาซ้ือขายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

9.3 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล               

เป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,031 ลา้นบาท โดยมีกาํหนด

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

10. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 

2565 
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