บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนี่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ("บริ ษทั ฯ") ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้อง
ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริ ษทั ฯ ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่และหุ้นสามัญเดิ มต่อประชาชน
บริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: [●])
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผูเ้ สนอขาย: หุ้นสามัญเพิ่ มทุน
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ")
หุ้นสามัญเดิ ม
นางอารดา จรูญเอก ("ผูถ้ อื หุน้ เดิม")
ประเภทธุรกิ จ:ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จํานวนหุ้นที่ เสนอขาย: จํานวน 180,000,000 หุน้ ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายโดยบริษทั ฯ
จํานวน 150,000,000 หุน้ และ (2) หุน้ สามัญเดิมที่เสนอขายโดยผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ได้แก่ นางอารดา จรูญเอก
จํานวน 30,000,000 หุน้ รวมทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 30.00 ของจํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:
ประเภทผูล้ งทุน
จํานวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น)
สัดส่วนที่เสนอขาย (ร้อยละ)
- ผูล้ งทุนสถาบัน
[●]
[●]
- บุคคลทัวไป
่
[●]
[●]
- ผูม้ อี ุปการคุณ
[●]
[●]
เงื่อนไขการจัดจําหน่ าย:
 รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จํานวน (FirmUnderwriting)
 ไม่รบั ประกันการจําหน่าย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน: [●] บาทต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขาย: [●] บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า:
 ไม่ม ี  มี จํานวนหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงทีเ่ สนอขาย...... หุน้ ราคาเสนอขาย..........................บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (par): 0.5 บาทต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น (book value): [●] บาทต่อหุน้
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย:
[●]
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อัตราส่วนราคาต่อกําไร ("P/E Ratio"): [●] เท่า
P/E Ratio ของบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: [●] เท่า
ตลาดรอง:
 SET
 mai
หมวดธุรกิ จ (sector): พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:
 profit test  market capitalization test
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนํ าเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนในครัง้ นี้ประมาณ
[] ล้า นบาท หลัง หัก ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ต่ อ ประชาชนไปใช้ต าม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
1. [เพือ่ เป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนา
โครงการ]
2. [เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ]
รวม

จํานวนเงิ นที่ใช้โดยประมาณ
(ล้านบาท)
[]

ระยะเวลาการใช้เงิ น
โดยประมาณ
[]–[]

[]
[]

[]–[]

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจําปีของบริษทั ฯ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษทั ฯ มีอํานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั
ผลได้เป็ นครัง้ คราวเมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รายงานให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลโดยคํานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ การสํารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพื่อ
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื หรือเป็ นเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ และการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์:
บริษทั ออริจ้นิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จํากัดตามกฎหมาย
ตัง้ แต่ปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10.0 ล้านบาท โดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก
(“ครอบครัวจรูญเอก") เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึง่ ดําเนินการโดยบริษทั ฯ และบริษทั ออริจน้ิ วัน จํากัด ("ออริจน้ิ วัน")
และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหาร
โครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการที่บริษทั ฯ เป็ นผู้พฒ
ั นาเท่านัน้ ซึ่งดําเนินการโดยบริษทั คอนโด เอเจนซี่
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แอนด์ เมเนจเม้น ท์ จํากัด ("คอนโด เอเจนซี่" ) ทัง้ นี้ บริษัทฯ มุ่งเน้ นการพัฒนาโครงการอสังหาริม ทรัพย์ท่ีม ีก าร
ออกแบบโครงการทีม่ เี อกลักษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานห้องชุดทีค่ ุม้ ค่า (Best Function of
Unit Plan Design) และเป็ นเลิศในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale Service Excellent) บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งใน
ผู้ป ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยมที่เป็ น ผู้บุก เบิกโครงการคอนโดมิเนี ยมบริเวณสถานี
รถไฟฟ้า BTS แบริง่ จังหวัดสมุทรปราการ และได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี ทําให้มกี ารพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ สามารถปิ ดโครงการแล้ว จํานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ
ประมาณ 198 ล้านบาท มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขายจํานวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 870 ล้านบาท โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา จํานวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,265 ล้าน
บาท และโครงการในอนาคต จํานวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,215 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:
ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ตามทีป่ รากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หุน้ ดังนี้
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญใครัง้ นี้
หลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครังนี
้ ้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
(หุ้น)
(ร้อยละ)
ครอบครัวจรูญเอก
449,999,980
100.00
419,999,980
70.00
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
225,000,000
50.00
225,000,000
37.50
- นางอารดา จรูญเอก
194,999,980
43.33
164,999,980
27.50
- บริษทั ทุนพีรดา จํากัด
30,000,000
6.67
30,000,000
5.00
นางพรรณี พิทยายน
20
0.00
20
0.00
การเสนอขายต่อประชาชนในครัง้ นี้*
180,000,000
30.00
450,000,000
100.00
600,000,000
100.00
รวม
หมายเหตุ * นางอารดา จรูญเอก ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมเสนอขายหุน้ สามัญจํานวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.5 บาท พร้อมกับ
การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้ดว้ ย
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุนพีรดา จํากัด
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก
- ด.ญ. รดา จรูญเอก
- ด.ช. พีระ จรูญเอก
- นางพรรณี พิทยายน
รวม

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
150,000
149,999
100,000
100,000
1
500,000

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
30.00
30.00
20.00
20.00
0.00
100.00

สัดส่วนรายได้:
รายได้รวมของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชี 2554 2555 2556 และงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 สามารถ
จําแนกตามกลุม่ ธุรกิจ ได้ดงั ต่อไปนี้
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ร้อยละการ
ถือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ

งบการเงิ นเฉพาะ

งบการเงิ นรวม
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
ปี บัญชี 2556
วันที่ 30 กันยายน 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
412,701.7
98.53
230,588.4
98.51

งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
292,629.0
98.75

ประเภทรายได้

ดําเนิ นการ
โดย

รายได้จากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
รายได้จากธุรกิจให้บริการที่
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์**
รายได้อ่นื ***

บริษทั ฯ และ
ออริจน้ิ วัน
คอนโด เอ
เจนซี่

100.00

-

ร้อยละ
-

พันบาท
190,844.9

ร้อยละ
99.17

100.00

-

-

259.4

0.13

926.4

0.22

585.0

0.25

2,002.0

0.68

บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย

100.00

44.2

100.00

1,337.9

0.70

5,226.4

1.25

2,898.5

1.24

1,687.5

0.57

44.2
100.00
192,442.2
100.00
418,854.4
100.00
234,071.9
100.00
296,318.5
* ในปี 2554 บริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทํางบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ในปีดงั กล่าว คอนโด เอเจนซี่ และ ออริจน้ิ วัน ยังไม่มรี ายได้จากธุรกิจหลักซึง่ ไม่ได้มนี ยั สําคัญต่องบ
การเงินของบริษทั ฯ
** รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้คา่ บริหารนิตบิ ุคคล รายได้คา่ บริการทําความสะอาดนิตบิ ุคคล เป็ นหลัก
*** รายได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นหลัก
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

100.00

ปี บัญชี 2554*
พันบาท

ปี บัญชี 2555

รายได้รวม
หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ:
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมดจํานวน 9 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี
นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
นางวีณา อรัญญเกษม
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก

6. นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
7. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
8. พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
9. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร และ
รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาด
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
และการบัญชี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ
สรุปปัจจัยความเสี่ยงของบริ ษทั ฯ:
1. ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
1.1 ความเสีย่ งจากการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
1.2 ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีรายได้หลักจากผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมชนิดเดียว
1.3 ความเสีย่ งจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง และต้นทุนค่าแรงทีเ่ พิม่ สูงขึน้
1.4 ความเสีย่ งจากความสําเร็จของโครงการทีก่ าํ ลังพัฒนาอยูแ่ ละโครงการในอนาคต
1.5 ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
1.6 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง (Contractor) น้อยราย
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1.7 ความเสีย่ งจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
1.8 ความเสีย่ งจากการปรับเพิม่ ขึน้ ของดอกเบีย้
1.9 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึง่ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของบริษทั ฯ
1.10 ความเสีย่ งจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ ตลาดการเงิน
และปจั จัยมหภาคอื่นๆ
2. ความเสี่ยงด้านการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ
2.1 ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
3. ความเสี่ยงจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.1 ความเสี่ย งจากการนํ า หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ เข้า จดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์
3.2 ความเสีย่ งกรณีราคาหุน้ ของบริษทั ฯ อาจมีความผันผวน ซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้
ลงทุนทีซ่ อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯในการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
3.3 ความเสีย่ งกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ จํานวนมาก และหากผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ดงั กล่าวสามารถขายหุน้ ได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษทั ฯ
3.4 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการซือ้ ขายและการส่งมอบหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.5 ความเสีย่ งกรณีเงินปนั ผลทีป่ ระกาศจ่ายในอดีตอาจไม่สามารถบ่งชีถ้ งึ การจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ ใน
อนาคต
3.6 ความเสี่ยงกรณีกฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษทั ฯมีขอ้ จํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติซ่งึ อาจมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ บริษทั ฯ
สรุปฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงานย้อนหลังสําหรับปี 2554 - 2556 และไตรมาสที่ 3 ปี 2557
หน่วย: พันบาท
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)**
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ (IBD/E Ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)

ปี บัญชี 2554
(31 ธ.ค. 2554)
121,376.4
86,358.8
35,017.6
44.2
15,155.0
(15,348.0)
(0.19)
2.47
1.22

ปี บัญชี 2555
(31 ธ.ค. 2555)
459,625.5
246,972.6
212,652.9
190,844.9
192,442.2
109,045.5
50,800.7
28,635.3
0.12
1.16
0.57

ปี บัญชี 2556
(31 ธ.ค. 2556)
1,010,987.0
710,178.8
300,808.2
412,701.7
418,854.4
223,998.8
111,556.2
64,155.2
0.14
2.36
1.10

งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
30 กันยายน2557*
1,600,438.5
1,350,210.1
250,228.4
292,629.0
296,318.5
163,572.3
89,307.7
33,825.8
0.08
5.40
2.78

-20.27
-52.60

9.86
23.12

8.72
24.99

3.45
16.37

หมายเหตุ: * อัตราส่วนทางการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30กันยายน2557 คํานวณโดยวิธปี รับค่าให้เป็ นรายปี (Annualize)
** คํานวณจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือ่ ใช้ในการเปรียบเทียบได้
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คําอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา:
บริษทั ฯ เริม่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2552 และเริม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการแรก ภายใต้
ชื่อ Sense of London สุขมุ วิท 109 มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท ซึง่ เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมโครงการ
แรกๆ ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่ จังหวัดสมุทรปราการ และได้รบั ผลการตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้า ซึง่
โครงการดังกล่าวได้เริม่ ก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2554 และแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2555 ทําให้บริษทั ฯ เริม่ รับรู้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2555 และภายหลังจากโครงการแรกประสบความสําเร็จ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จํานวน 2
บริษทั ได้แก่ ออริจน้ิ วัน ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ คอนโด เอเจนซี่ ซึง่ ประกอบธุรกิจให้บริการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การบริหารจัดการนิตบิ ุคคลส่วนกลางของคอนโดมิเนียม การเป็ นตัวกลาง
ในการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด เป็ นต้น และเป็ นการสร้างรายได้เพิม่ เติมและสนับสนุ นผลการดําเนินงานให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
อีกด้วย และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมทีป่ ิ ดโครงการแล้ว จํานวน 1 โครงการ
โครงการพัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขาย จํานวน 4 โครงการ โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างพัฒนา จํานวน 9
โครงการ (ซึง่ เป็ นโครงการของออริจน้ิ วัน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109) และโครงการในอนาคต
จํานวน 6 โครงการ
จากการพัฒ นาโครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทคอนโดมิเ นี ย มทัง้ แบบอาคารเตี้ย (Low
Rise
Condominium) และอาคารสูง (High Rise Condominium) อย่างต่อเนื่องนัน้ ทําให้บริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องในรอบ 2 ปี ทผ่ี ่านมา (2555-2556) โดยมีอตั ราการเติบโตโดยเฉลีย่
ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 116.25 ทัง้ นี้ สําหรับปี 2555 และปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวม
จํานวน 190.8 ล้านบาท และ 412.7 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2554 บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารรับรูร้ ายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ฯ เริม่ โอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดของโครงการแรก Sense of London สุขมุ วิท 109 ใน
เดือนเมษายน 2555 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนการเติบโตด้วยการขยายจํานวนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียม โดยพิจารณาคัดเลือกการพัฒนาโครงการบนทําเลทีม่ แี นวโน้มการเติบโตของความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทัง้ ในแถบรอบนอกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ แนวเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่ บริษทั ฯ จะทําการศึกษา
ความเป็ นไปได้ก่อนการพัฒนาโครงการ และพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อว่าผล
การดําเนินงานของบริษทั ฯ จะทยอยเติบโตเพิม่ มากขึน้ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
สําหรับปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีรายได้รวม
จํานวน 0.04 ล้านบาท 192.4 ล้านบาท 418.9 ล้านบาท และ 296.3 ล้านบาท ตามลําดับ และมีกําไร (ขาดทุน)สุทธิ
จํานวน -15.4 ล้านบาท 28.6 ล้านบาท 64.2 ล้านบาท และ 33.8 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีรายได้รวม
เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องจากการเติบโตขึน้ ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็ นส่วนใหญ่ กล่าวคือ รายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์มาจากการเพิม่ ขึน้ ของโครงการทีแ่ ล้วเสร็จและได้มกี ารโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดให้แก่ผซู้ อ้ื โดย
บริษทั ฯ เริม่ การโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดของโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 ในปี 2555 และสําหรับโครงการ
Kensington สุขมุ วิท 107 และโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 ในปี 2556 และสําหรับโครงการ The Knight I
และ II สุขมุ วิท 107 ในงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารรับรูร้ ายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 เนื่องจากรายได้จากการขายห้องชุดในโครงการอาคารชุดพักอาศัย จะบันทึกรับรู้
รายได้ขายเมื่อการก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนที่มนี ัยสําคัญของความเป็ น
เจ้าของให้แก่ผู้ซ้อื แล้ว โดยมีการโอนกรรมสิทธิ ์ให้ผู้ซ้อื หลังจากได้รบั ชําระเงินจากผู้ซ้อื ครบถ้วน ดังนัน้ จากการ
เติบโตของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทํา
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บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ให้บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นอยูใ่ นระดับสูง อัตรากําไรสุทธิอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยอัตรากําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ คิดเป็ น
ร้อยละ 42.86 ร้อยละ 45.72 และร้อยละ 44.10 และอัตรากําไรสุทธิ คิดเป็ นร้อยละ 14.88 ร้อยละ 15.32 และร้อยละ
11.42 สําหรับปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามลําดับ
ณ สิน้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม
จํานวน 121.4 ล้านบาท 459.6 ล้านบาท 1,011.0 ล้านบาท และ 1,600.4 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์สว่ น
ใหญ่เพิม่ ขึน้ จากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9
เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม จํานวน 86.4 ล้านบาท 247.0 ล้านบาท 710.2 ล้านบาท
และ 1,350.2 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที่บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 35.0 ล้านบาท 212.7 ล้านบาท
300.8 ล้านบาท และ 250.2 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2554
ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ น 2.47 เท่า 1.16 เท่า 2.36 เท่า และ 5.40
เท่า ตามลําดับ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ คิดเป็ น 1.22 เท่า 0.57 เท่า 1.10 เท่า และ
2.78 เท่า ตามลําดับ ทัง้ นี้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ ในปี 2555 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2554 เนื่องจากบริษทั ฯ มีการเพิม่ ทุนจํานวน 150.0 ล้านบาทเป็ นจํานวน
200.0 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และ
อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพิม่ ขึน้ เป็ นหลัก เพือ่ ใช้สาํ หรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
บริษทั ฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนในครัง้ นี้แล้ว บริษทั ฯ เชื่อว่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะลดลง
นักลงทุนสัมพันธ์:
ชื่อ

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

นางสาวพวงเพชร สิงห์มณี
นางสาววิจติ รา ศรีสพุ รรณ
02 399 4466
02 398 9994

(ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 7

