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ท่ี ORI-FA002/2563 

 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท สําหรับไตรมาส 1/2563 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

ดําเนินงาน ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2563 บริษัทมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมและบาน

แนวราบรวม 3,393.9 ลานบาท สูงกวาไตรมาส 1/2562 อยู 393.5 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 13.1% ทั้งน้ีถือเปนรายได

โครงการท่ีไมไดอยูในกิจการรวมคา 1,925.5 ลานบาทและเปนโครงการท่ีอยูในกิจการรวมคา 1,441.3 ลานบาท 

และมีกําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯอยูท่ี 595.1 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปท่ีผาน

มาเพียง 17.4% แมวาจะมีสถานการณดาน COVID-19 ก็ตาม 

นอกจากน้ี บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากําไรขั้นตนไวไดท่ี 39.9% และเริ่มรับรูกําไรจากโครงการ

คอนโดมิเนียมรวมทุน (Joint Venture) กับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ซึ่งสรางเสร็จใหม 2 

โครงการเปนครั้งแรก ไดแก โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน และโครงการไนทบริดจ คอลลาจ รามคําแหง ที่มี

ยอดขาย (Presale) มากกวา 93% จากมูลคาโครงการรวมกวา 3,700 ลานบาท และเกิดการรับรูกําไรจากกิจการ

รวมคาจํานวน 141.2 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) 

 

 

 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม การรวมคา รวมท้ังหมด 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)% 
ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2563 

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

 3,000.4   1,952.5   1,441.3   3,393.9   393.5   13.1  
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แมวาไตรมาส 1/2563 เปนไตรมาสท่ีมีความทาทายกับสถานการณ COVID-19 ทั้งน้ี บริษัทยงัคงสามารถ

ผลักดันยอดขายไดดีจากการปรับกลยุทธการตลาดเชิงรุก และสรางทีม Everyone Can Sell โดยในไตรมาส 

1/2563 มียอดขายอยูท่ี 4,852.4 ลานบาท คิดเปนประมาณ 23.0% ของเปายอดขายท้ังป โดยเปนยอดขายที่มา

จากกลุมโครงการบาน ประมาณ 1,681.9 ลานบาท ซึ่งมากกวาไตรมาส 1/2562 อยู 775.3 ลานบาท คิดเปน 

85.5% เปนไปตามแผน ที่กลุมบริษัทมีการขยายสัดสวนโครงการบานจัดสรร เน่ืองจากการขยายตัวของเครือขาย

เสนทางรถไฟฟาไปยังทําเลเมืองรอบนอกมากขึ้น อีกทั้งลูกคากลุมน้ีมีวัตถุประสงคการซื้อเพ่ืออยูอาศัยจริง และยัง

มีความผันผวนของอุปสงคตํ่ากวาอาคารชุด จึงถือเปนการกระจายความเสี่ยงจากการเพ่ิมชองทางของรายได โดย

โครงการบานจัดสรรของบริษัทฯ ภายใตแบรนดบริทาเนียน้ันไดรับผลตอบรับที่ดีจากผูบริโภค เนื่องจากมีความโดด

เดนดานการออกแบบท้ังตัวบานและรูปแบบโครงการ รวมท้ังการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอยและสิ่งอํานวยความสะดวก

ท่ีทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูบริโภคยุคใหมอยางแทจริง  เห็นไดจากการเปดโครงการใหมท้ัง        

2 โครงการในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม ไดแก โครงการแกรนด บริทาเนีย วงแหวน-รามอินทรา และ

โครงการบริทาเนีย สายไหม ไดรับการตอบรับดี โดยมียอดขายในไตรมาสท่ี 1/2563 กวา 220 ลานบาท และ

ยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมอีกราว 3,170.5 ลานบาท คิดเปนโครงการพรอมอยู (Ready to move) ประมาณ 

3,733.0 ลานบาท จากท่ีไตรมาส 1/2563 บริษัทเนนการขายในโครงการพรอมอยู (Ready to move) ซึ่งจะทยอย

รับรูรายไดภายในปน้ี 

 

ท้ังน้ีในป 2563 บริษัทมีการปรับรูปแบบการดําเนินงานใหเขากับสถานการณดวยกลยุทธการตลาดเชิงรุก 

แพลทฟอรมออนไลน การขับเคลื่อนท้ังการขายการโอน การดูแลผูบริโภคและพนักงานไดแบบ Zero-COVID เรา

จะรักษามาตรฐานและปรับตัวอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถผานปท่ีทาทายน้ีไปไดอยางมั่นคง นอกจากน้ีบริษัทยังมี

พารทเนอรใหม คือ บริษัท จีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น คอรปอเรช่ัน (GS E&C) จากประเทศเกาหลีใต 

ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพยระดับโลก มารวมพัฒนาโครงการ

คอนโดนิเนียมใหม 2 โครงการท่ีจะเปดตัวในป น้ี ไดแก 1.โครงการดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 (The Origin 

Ladprao 111) และ 2.โครงการไนทบริดจ สเปซ พระราม 4 (KnightsBridge Space Rama 4) 

 

สําหรับไตรมาส 2/2563 บริษัทเนนแผนการตลาดไปท่ีกลุม Ready to Move และสินคารอขาย 

(Inventory) ดวยหลากหลายแคมเปญ อาทิ แคมเปญ Keep Your Distance เวนระยะผอน ใหผูซื้ออยูฟรีนาน

สูงสุด 3 ป ชวยลดภาระใหผูซื้อไดในสถานการณ COVID-19 พรอมสิทธิประโยชนอื่นๆ กับ 23 โครงการในเครือ 

แคมเปญ Always Online ใช 3 แพลทฟอรม ท้ัง LINE OA, Lazada และ Shopee อํานวยความสะดวกใหแก

ผูบริโภคในทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย ทั้งการหาขอมูล การจอง การตรวจหอง ไปจนถึงการ             
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โอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งบริษัทใหความสําคัญกับเรื่องสุขอนามัย โดยการจัดใหมี Private Visit อํานวยความสะดวกแกผูท่ี

จําเปนตองเขาไปเยี่ยมชมโครงการ 

 

ท้ังน้ี บริษัทจะเฝาติดตามสถานการณ COVID-19 อยางใกลชิด และปรับรูปแบบการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหทันตอสถานการณ และสามารถรับมือกับสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ คาดวา

สถานการณภาพรวมในชวงครึ่งปหลังจะสดใสกวาชวงครึ่งปแรก โดยบริษัทมีโครงการรอเปดตัวในชวงครึ่งปหลังอีก 

12 โครงการ แบงเปนคอนโดมิเนียม 4 โครงการ และบานจัดสรรอีก 8 โครงการ มูลคารวมกวา 16,700 ลานบาท 

ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีแบ็คล็อคขนาดใหญท่ีจะเปลี่ยนเปนยอดรับรูรายไดจากโครงการคอนโดมิเนียมและบานท่ี

จะทยอยสรางเสร็จในชวงครึ่งหลังของปอีก 12 โครงการ มูลคาโครงการรวมกวา 17,000 ลานบาท (รวมโครงการ

รวมทุนมูลคา 5,300 ลานบาท) สงผลใหบริษัทจะมีโอกาสสรางท้ังยอดขาย รายได และกําไรเขามาเพ่ิมเติมอยาง

ตอเน่ืองในชวงครึ่งปหลัง 

 

สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

รายการ 

 

ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2563 ผลแตกตาง 

 ลานบาท   %   ลานบาท   %   ลานบาท   %  

รายได       

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย  3,000.4   86.9   1,952.5   81.1   (1,047.9)  (34.9) 

รายไดคาบริหารโครงการ  142.7   4.1   168.9   7.0   26.2   18.4  

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  213.3   6.2   180.8   7.5   (32.5)  (15.3) 

ดอกเบ้ียรับ  1.5   0.0   3.9   0.2   2.4   164.9  

รายไดอื่น  95.4   2.8   102.1   4.2   6.7   7.0  

รวมรายได  3,453.3   100.0   2,408.3   100.0   (1,045.0)  (30.3) 

คาใชจาย      -    

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  1,702.3   49.3   1,174.4   48.8   (527.9)  (31.0) 

คาใชจายในการขาย  611.6   17.7   349.1   14.5   (262.5)  (42.9) 

คาใชจายในการบริหาร  122.3   3.5   126.3   5.2   4.0   3.3  

รวมคาใชจาย  2,436.2   70.5   1,649.8   68.5   (786.4)  (32.3) 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน  1,017.1   29.5   758.5   31.5   (258.6)  (25.4) 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา  (44.9)  (1.3)  139.1   5.8   184.1   (409.7) 

ตนทุนทางการเงนิ  (59.9)  (1.7)  (74.2)  (3.1)  (14.3)  23.9  

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  912.3   26.4   823.4   34.2   (88.9)  (9.7) 



หนา 4 ของ 7 
 

คาใชจายภาษีเงินได  (192.0)  (5.6)  (147.5)  (6.1)  44.5   (23.2) 

กําไรสําหรับงวด  720.3   20.9   675.9   28.1   (44.4)  (6.2) 

กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  720.6   20.9   595.1   24.7   (125.5)  (17.4) 

 

จากตารางขางตนสามารถวิเคราะหตามรายการไดดังตอไปนี ้

I รายไดจากการดําเนินงาน 

 สรุปกลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 1/2562 และ 2563 จํานวน 3,453.3 ลานบาท และ 

2,408.3 ลานบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน 1,045.0 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 30.3 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ท่ีทําใหธุรกรรมตางๆ ชะลอตัว แตอยางไรก็ตามบริษัทยังมี

ความสามารถในการทําอัตรากําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯเพ่ิมข้ึนถึง 3.8% จากรอยละ 20.9 

ในงวดเดียวกันของปกอน เปนรอยละ 24.7 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 1/2563 เทากับ 1,952.5 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 81.1 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 1,047.9 ลานบาท คิดเปนลดลงรอย

ละ 34.9  

 2. รายไดคาบริหารโครงการ สําหรับไตรมาส 1/2563 จํานวน 168.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 7.0 ของรายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 26.2 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.4 

เน่ืองจากมีรายไดคาบริหารโครงการเพ่ิมจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ “ดิ ออริจ้ิน ลาดพราว 111” และ 

โครงการ “ไนทบริดจ สเปซ พระราม 4” 

 3. กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สําหรับไตรมาส 1/2563 จํานวน 180.8 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 7.5 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 32.5 ลานบาท คิดเปนลดลง

รอยละ 15.3 โดยในไตรมาส 1/2563 กลุมบริษัทมีการรวมลงทุนเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

(1) บริษัท จีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น คอรปอเรช่ัน (GS E&C) เพ่ือพัฒนาโครงการ                

“ดิ ออริจ้ิน ลาดพราว 111” 

(2)  บริษัท จีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน คอรปอเรช่ัน (GS E&C) เพื่อพัฒนาโครงการ           

“ไนทบริดจ สเปซ พระราม 4”  
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โดยเปนพันธมิตรใหมจากประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมกอสราง

และอสังหาริมทรัพยระดับโลก มีวิสัยทัศนในการสรางขีดความสามารถการแขงขันสูการเปนบริษัทชั้นนําดานการ

กอสรางของโลก ไดรับการจัดอันดับจากนิตยสาร ENR นิตยสารช้ันนําดานการกอสรางของสหรัฐใหเปนบริษัท

รับเหมากอสรางระดับท็อปอันดับท่ี 36 ของโลก 

 4. รายไดอื่นๆ สําหรับไตรมาส 1/2563 เทากับ 102.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.2 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 6.7 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.0 สวนใหญเน่ืองจาก

กลุมบริษัทมีรายไดจากการรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด รายไดจากบริการรับทําความสะอาด ซึ่งสอดคลองกับ

จํานวนโครงการท่ีรับบริหารเพ่ิมขึ้น และเงินมัดจํารับจากการยกเลิกสัญญาการจอง 

 

II คาใชจาย 

 1. ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 1/2563 เทากับ 1,174.4 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 48.8 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 527.9 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 31.0  

 2. คาใชจายในการขาย สําหรับไตรมาส 1/2563 เทากับ 349.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

14.5 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 262.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 42.9  ซึ่งเกิด

จากกลุมบริษัทมีการปรับรูปแบบการดําเนินงานใหเขากับสถานการณดวยกลยุทธการตลาดเชิงรุก แพลทฟอรม

ออนไลน การขับเคล่ือนท้ังการขายการโอน การดูแลผูบริโภคและพนักงานไดแบบ Zero-COVID, สรางทีม 

Everyone Can Sell และสามารถบริหารคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3. คาใชจายในการบริหาร สําหรับไตรมาส 1/2563 เทากับ 126.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

5.2 ของรายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 4.0 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.3  

 

III สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา 

 สําหรับไตรมาส 1/2563 มีสวนแบงกําไร จํานวน 139.1  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.8 ของ

รายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน (ปกอนเปนสวนแบงขาดทุน) จํานวน 184.1 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึน

รอยละ 409.7 โดยในไตรมาส 1/2563 กลุมบริษัทเริ่มรับรูรายไดจากโครงการที่รวมทุนจํานวน 2 โครงการ คือ  
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โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน และโครงการไนทบริดจ คอลลาจ รามคําแหง ซ่ึงทํายอดโอนไปกวา 1,441.3 

ลานบาท รับรูกําไรกิจการรวมคากวา 141.3 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) 

 

IV คาใชจายทางการเงิน 

 ประกอบดวยดอกเบ้ียจายธนาคาร ดอกเบ้ียจายหุนกู ดอกเบ้ียต๋ัวแลกเงิน และดอกเบ้ียจายตาม

สัญญาเชาซื้อ สําหรับไตรมาส 1/2563 เทากับ 74.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.1 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจาก

ป 2562 จํานวน 14.3 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.9 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีดอกเบี้ยจายหุนกูเพิ่มขึ้น 

 

V คาใชจายภาษีเงินได 

 สําหรับไตรมาส 1/2563 เทากับ 147.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.1 ของรายไดรวม ลดลง

จากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 44.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 23.2  

 

VI กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

 กลุมบริษัทมีกําไรสําหรับไตรมาส 1/2563 เทากับ 595.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.7 ของ

รายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน  125.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 17.4  

ในไตรมาส 1/2563 กลุมบริษัทสามารถทําอัตรากําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ รอย

ละ 24.7 ของรายไดรวม ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน ท่ีอยูในรอยละ 20.9 เน่ืองจากกลุมบริษัทเริ่ม

รับรูรายไดจากโครงการที่รวมทุนจํานวน 2 โครงการ คือ  โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน และโครงการไนท

บริดจ คอลลาจ รามคําแหง ซึ่งทํายอดโอนไปกวา 1,441.3 ลานบาท รับรูกําไรกิจการรวมคากวา 141.3 ลานบาท 

(ตามสัดสวนถือหุน 51%) และการบริหารจัดการในเรื่องของคาใชจาย รวมท้ังการปรับปรุงกระบวนการทํางาน

ภายในเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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VII ฐานะทางการเงิน 

รายการ 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 
ผลแตกตาง 

ลานบาท % 

สินทรัพยรวม  32,079.5   32,601.3   521.8   1.6  

หนี้สินรวม  21,145.6   21,732.0   586.4   2.8  

สวนของผูถือหุนรวม  10,933.9   10,869.3   (64.6)  (0.6) 

   

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุมบริษัทมสิีนทรัพยรวมเพ่ิมข้ึนจากป 2562 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

จํานวน 521.8 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.6 โดยหลักเปนสินทรัพยสิทธิการใช (รายการปรับปรุงจากการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก), เงินลงทุนในการรวมคา และเงินใหกูยืมระยะ

สั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ในสวนของหน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้น 586.4 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.8 โดยหลักเปน

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา(รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ

ปฏิบัตคิรั้งแรก), เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร  

 สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมลดลงจากป 2562 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) จํานวน 64.6 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 0.6 เน่ืองจากโครงการไนทบริดจ ไพรม 

สาทร ภายใตบริษัท ออริจิ้น สาทร จํากัด เริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ และชําระคืนเงินกูจากสถาบันการเงินครบถวน จึง

มีการลดทุนและจายปนผลคืนใหแกผูถือหุน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทยังมีผลประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

               (นายพีระพงศ จรูญเอก) 

              ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 


