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ท่ี ORI-FA001/2563 

 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท สําหรับป 2562 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอรต้ี จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ขอชี้แจงผลการดําเนินงาน 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

รายการ 

 

ป 2561 ป 2562 ผลแตกตาง 

 ลานบาท   %   ลานบาท   %   ลานบาท   %  

รายได       

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย  14,523.1   87.3   12,278.6   86.9   (2,244.5)  (15.5) 

รายไดคาบริหารโครงการ  1,225.9   7.4   918.9   6.5   (307.0)  (25.0) 

เงินปนผลรับ  -    -    0.2   0.0   0.2   100.0   

กําไรจากการโอนสิทธิสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  312.0   1.9   0.6   0.0   (311.4)  (99.8) 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  314.8   1.9   458.6   3.2   143.7   45.7  

รายไดอื่น  262.0   1.6   465.3   3.3   203.3   77.6  

รวมรายได  16,637.8   100.0   14,122.1   100.0   (2,515.7)  (15.1) 

คาใชจาย       

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  8,611.0   51.8   6,934.2   49.1   (1,676.8)  (19.5) 

คาใชจายในการขาย  2,446.5   14.7   2,167.2   15.3   (279.4)  (11.4) 

คาใชจายในการบริหาร  425.1   2.6   520.1   3.7   95.0   22.3  

รวมคาใชจาย  11,482.6   69.0   9,621.5   68.1   (1,861.2)  (16.2) 

กําไรกอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา        

คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได  5,155.2   31.0   4,500.7   31.9   ( 654.5 )  (12.7) 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทรวมคา  (536.4)  (3.2)  (239.0)  (1.7)  297.4   (55.4) 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได  4,618.8   27.8   4,261.7   30.2   ( 357.1 )  (7.7) 

คาใชจายทางการเงนิ  (262.5)  (1.6)  (272.8)  (1.9)  ( 10.3 )  3.9  

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  4,356.4   26.2   3,988.9   28.2   ( 367.5 )  (8.4) 

คาใชจายภาษีเงินได  (980.7)  (5.9)  (848.2)  (6.0)  132.5   (13.5) 

กําไรสําหรับงวด  3,375.7   20.3   3,140.7   22.2   ( 235.0 )  (7.0) 

กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  3,338.0   20.1   3,027.1   21.4   ( 310.8 )  (9.3) 
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ในป 2562 กลุมบริษัทสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนไดในระดับรอยละ 43.5 สงูกวาป 2561 ท่ีอยูในรอย

ละ 40.70 อีกทั้งยังสามารถทําอัตรากําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ รอยละ 21.4 ของรายได

รวม ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากป 2561 ท่ีอยูในรอยละ 20.1 สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการในเรื่องของตนทุน และ

คาใชจาย รวมท้ังการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากตารางขางตนสามารถ

วิเคราะหตามรายการไดดังตอไปน้ี 

I รายไดจากการดําเนินงาน 

 สรุปกลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับป 2561 และ 2562 จํานวน 16,637.8 ลานบาท และ 

14,122.1 ลานบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน 2,515.7 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 15.1  เมื่อเปรียบเทียบ

กับป 2561 แตอยางไรก็ตามจากที่บริษัทมีความสามารถในการทําอัตรากําไรท่ีดีข้ึน ท้ังในสวนของอัตรากําไรขั้นตน 

และอัตรากําไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นจากป 2561 ตามขางตน ทําใหสัดสวนกําไรที่ลดลงเพียงรอยละ 9.3 ซึ่งนอยกวา

สัดสวนรายไดท่ีลดลง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับป 2562 เทากับ 12,278.6 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 86.9 ของรายไดรวม ลดลงจากป 2561 จํานวน 2,244.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 15.5 เน่ืองจากใน

ป 2561 กลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจากโครงการ พารค 24 เฟส 2 ซึ่งมีมูลคาโครงการมากกวา โครงการใหมท่ีมีการ

รับรูรายไดในป 2562 จํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการ ไนทบริดจ ไพรม สาทร, โครงการ นอตต้ิง ฮิลล สุขุมวิท 

105, โครงการ ไนทบริดจ พหลโยธิน อินเตอรเชนจ และโครงการ เคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ 

 2. รายไดคาบริหารโครงการ สําหรับป 2562 จํานวน 918.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.5 

ของรายไดรวม ลดลงจากป 2561 จํานวน 307.0 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 25.0 เน่ืองจากในป 2561 บริษัทฯ 

เรียกเก็บรายไดคาบริหารโครงการ จากโครงการท่ีมีมูลคาการขายท่ีสูงกวาในป 2562 โดยมีโครงการใหญท่ีเปดตัว

ในไตรมาส 3 ของป 2561 ไดแก โครงการพารค ออริจ้ิน ทองหลอ และโครงการพารค ออริจ้ิน พญาไท  อยางไรก็

ตามในป 2562 บริษัทยังคงดําเนินการบริหารโครงการใหกับบริษัทรวมคา ซ่ึงประกอบดวยโครงการคอนโดมิเนียม 

9 โครงการและโรงแรมอีก 5 โครงการ สงผลใหบริษัทยงัคงรับรูรายไดคาบริหารโครงการอยางตอเน่ือง 

 3. กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สําหรับป 2562 จํานวน 458.6 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 3.2 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากป 2561 จํานวน 143.7 ลานบาท คิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ 45.7 โดยใน

ป 2562 กลุมบริษัทมีการรวมลงทุนเพ่ิมขึ้น ดังน้ี 
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(1) บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท จํากัด เพ่ือพัฒนาโครงการ “พารค ออริจ้ิน จุฬา-สามยาน” 

(2) บริษัท เอสคอน เจแปน (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อพัฒนาโครงการ “ไนทบริดจ สุขุมวิท-เทพารักษ”  

(3) บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาโครงการ “เดอะ แฮมปตัน ศรีราชา บาย ออริจิ้น แอนด 

ดุสิต”  

(4) CI:Z Limited Liability Partnership จากประเทศญ่ีปุน เพ่ือพัฒนาเปนโรงแรมระดับไฮเอนดตอไป  

โดยเปนพันธมิตรใหมจากประเทศญี่ปุน จํานวน 2 ราย ไดแก บริษัท เอสคอน เจแปน (ประเทศไทย) จํากัด 

และ CI:Z Limited Liability Partnership รวมทั้งพันธมิตรใหมท่ีมีประสบการณบริหารงานธุรกิจโรงแรมกวา 70 

ป ไดแก บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)   

 4. รายไดอื่นๆ สําหรับป 2562 เทากับ 465.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.3 ของรายไดรวม 

เพิ่มขึ้นจากป 2561 จํานวน 203.3 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 77.6 สวนใหญเน่ืองจากกลุมบริษัทมรีายไดจาก

การรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด รายไดจากบริการรับทําความสะอาด ซึ่งสอดคลองกับจํานวนโครงการทีร่ับ

บริหารเพ่ิมขึ้น และเงินมัดจํารับจากการยกเลิกสัญญาการจอง 

 

II คาใชจาย 

 1. ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย สําหรับป 2562 เทากับ 6,934.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

49.1 ของรายไดรวม ลดลงจากป 2561 จํานวน 1,676.8 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 19.5 นอกจากนี้ทางกลุม

บริษัทยังมีการบริหารจัดการตนทุนไดดียิ่งขึ้น โดยเทียบจากอัตราตนทุน ขายตอรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพย ลดลงจาก รอยละ 59.3 ในป 2561 เปนรอยละ 56.5 ในป 2562 

 2. คาใชจายในการขาย สําหรับป 2562 เทากับ 2,167.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.3 ของ

รายไดรวม ลดลงจากป 2561 จํานวน 279.4 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 11.4  ซึง่บริษัทสามารถบริหาร

คาใชจายใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

 3. คาใชจายในการบริหาร สําหรับ ป 2562 เทากับ 520.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.7 ของ

รายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากป 2561 จํานวน 95 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.3 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเงนิเดือน

และคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาธรรมเนียมและคาใชจายบริหารอ่ืนๆ คาเสื่อมราคา  เปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับ

การขยายตัวของกลุมบริษัท ตามรายละเอียดที่กลาวไวขางตน 
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III สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 

 สําหรับป 2562 มีสวนแบงขาดทุน จํานวน 239.0  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.7 ของรายได

รวม ลดลงจากป 2561 จํานวน 297.4 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 55.4 โดยผลขาดทุนมาจากการรวมคาของ

โครงการท่ีอยูในระหวางการพัฒนา และจะเริ่มทยอยรับรูรายไดในป 2563 เปนตนไป ดังน้ันจะทําใหกลุมบริษัทมี

กําไรในอนาคต  

IV คาใชจายทางการเงิน 

 ประกอบดวยดอกเบ้ียจายธนาคาร ดอกเบ้ียจายหุนกู ดอกเบ้ียต๋ัวแลกเงิน และดอกเบ้ียจายตาม

สัญญาเชาซื้อ สาํหรับป 2562 เทากับ 272.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.9 ของรายไดรวม เพิ่มข้ึนจากป 2561

จํานวน 10.3 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.9 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีดอกเบ้ียจายหุนกูเพ่ิมขึ้น 

 

V คาใชจายภาษีเงินได 

 สําหรับป 2562 เทากับ 848.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.0 ของรายไดรวม ลดลงจากป 2561

จํานวน 132.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 13.5  

 

VI กําไรสําหรับงวด  

 กลุมบริษัทมีกําไรสําหรับป 2562 เทากับ 3,027.1ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.4 ของรายได

รวม ลดลงจากป 2561 จํานวน  310.8 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 9.3  

ในป 2562 กลุมบริษัทสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนไดในระดับรอยละ 43.5 สงูกวาป 2561 ที่อยูในรอย

ละ 40.70 อีกท้ังยังสามารถทําอัตรากําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ รอยละ 21.4 ของรายได

รวม ซึ่งปรับตัวสงูข้ึนจากป 2561 ท่ีอยูในรอยละ 20.1 สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการในเรื่องของตนทุน และ

คาใชจาย รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในเพ่ือใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

 

 



หนา 5 ของ 5 
 

VII ฐานะทางการเงิน 

รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
ผลแตกตาง 

ลานบาท % 

สินทรัพยรวม  27,203.3   32,079.5   4,876.2   17.9  

หนี้สินรวม  18,402.0   21,145.6   2,743.6   14.9  

สวนของผูถือหุนรวม  8,801.3   10,933.9   2,132.5   24.2  

   

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมสิีนทรัพยรวมเพ่ิมข้ึนจากป 2561 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561) จํานวน 4,876.2 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.9 โดยหลักเปนตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

เพื่อขาย เพ่ือรองรับโครงการอสังหาริมทรัพยในอนาคต, ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และ เงินลงทุนในการรวมคา ใน

สวนของหนี้สินรวมเพ่ิมข้ึน 2,743.6 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.9 โดยหลักเปนหุนกูระยะยาว และเงินกูยืม

ระยะยาวจากธนาคาร  

 สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมเพ่ิมขึ้นจากป 2561 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) จํานวน 2,132.5 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 24.2 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีกําไร

สะสมท่ีเพิ่มข้ึนตามผลประกอบการของกลุมบริษัท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

               (นายพีระพงศ จรูญเอก) 

              ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 


