
หนา 1 ของ 8 
 

ท่ี ORI-FA002/2563 

 วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 

 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท สําหรับไตรมาส 2/2563 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

ดําเนินงาน ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2/2563 กลุมบริษัทมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียม

และบานแนวราบ จํานวน 3,831.6 ลานบาท สงูกวางวดเดียวกันของปกอน จํานวน 1,005.8 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 35.6 โดยประกอบไปดวยกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ีไมไดอยูในกิจการรวมคา จํานวน 

3,088.5 ลานบาทและกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการที่อยูในกิจการรวมคา จํานวน 743.1 ลานบาท 

อยางไรก็ตามกลุมบริษัทยังคงรักษาระดับกําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของกลุมบริษัท อยูที่ 707.1 ลาน

บาท ซึ่งใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอน แมวาจะมีสถานการณดาน COVID-19 ก็ตาม โดยมีรายละเอียด 

ดังตอไปน้ี 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 

 

 สําหรับไตรมาส 2/2562  สําหรับไตรมาส 2/2563  

ผลตาง  งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ทั้งสิ้น  

 งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ทั้งสิ้น  

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

 2,825.8   -    2,825.8   3,088.5   743.1   3,831.6  1,005.8  35.6% 

 

 

รายการ 

 

 สําหรับงวด 6 เดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

 สําหรับงวด 6 เดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  

 

ผลตาง 

 งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ทั้งสิ้น  

 งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ทั้งสิ้น  

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

 5,826.2   -    5,826.2   5,041.0   2,184.4   7,225.4  1,399.2  24.0% 
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นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากําไรสุทธิไวไดท่ีรอยละ 21.5 และรับรูกําไรจาก

โครงการคอนโดมิเนียมรวมทุน (Joint Venture) กับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ตอเนื่อง

จาก       ไตรมาส 1/2563 ไดแก โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน และโครงการไนทบริดจ คอลลาจ รามคําแหง 

ท่ีมียอดขาย (Presale) มากกวา 93% จากมูลคาโครงการรวมกวา 3,700 ลานบาท และเกิดการรับรูกําไรจาก

กิจการรวมคาจํานวน 93.3 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) รวมทั้งกลุมบริษัทยังคงใหความสําคัญกับการ

บริหารและควบคุมคาใชจายใหคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยางตอเน่ือง 

 

แมวาไตรมาส 1/2563 และไตรมาส 2/2563 เปนไตรมาสที่มีความทาทายกับสถานการณ COVID-19 

ท้ังน้ี กลุมบริษัทยังคงสามารถผลักดันยอดขายไดดีจากการปรับกลยุทธการตลาดเชิงรุก และสรางทีม Everyone 

Can Sell โดยในไตรมาส 2/2563 มียอดขายอยู ท่ี 6,578.2 ลานบาท ทําใหยอดขายรวมครึ่งปแรกเทากับ 

11,430.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.0 ของเปายอดขายท้ังป โดยในไตรมาส 2/2563 เปนยอดขายท่ีมาจากกลุม

โครงการบาน ประมาณ 1,946.9 ลานบาท ซึ่งมากกวาไตรมาส 2/2562 อยู 1,473.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

311.6 เปนไปตามแผนท่ีกลุมบริษัทมีการขยายสัดสวนโครงการบานจัดสรร เน่ืองจากการขยายตัวของเครือขาย

เสนทางรถไฟฟาไปยังทําเลเมืองรอบนอกมากขึ้น อีกทั้งลูกคากลุมน้ีมีวัตถุประสงคการซื้อเพ่ืออยูอาศัยจริง และยัง

มีความผันผวนของอุปสงคตํ่ากวาอาคารชุด จึงถือเปนการกระจายความเสี่ยงจากการเพ่ิมชองทางของรายได โดย

โครงการบานจัดสรรของกลุมบริษัทภายใตแบรนดบริทาเนียน้ันไดรับผลตอบรับท่ีดีจากผูบริโภค เน่ืองจากมีความ

โดดเดนดานการออกแบบท้ังตัวบานและรูปแบบโครงการ รวมทั้งการออกแบบพื้นท่ีใชสอยและส่ิงอํานวยความ

สะดวกท่ีทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูบริโภคยคุใหมอยางแทจริง  เห็นไดจากการเปดโครงการใหมท้ัง        

2 โครงการ ไดแก โครงการแกรนด บริทาเนีย วงแหวน-รามอินทรา และโครงการบริทาเนีย สายไหม ไดรับการ

ตอบรับดี โดยมียอดขายในไตรมาสท่ี 2/2563 กวา 420.9 ลานบาท และยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมอีกราว 

4,632.0 ลานบาท คิดเปนโครงการพรอมอยู (Ready to move) ประมาณ 3,689.4 ลานบาท จากที่ไตรมาส 

2/2563 กลุมบริษัทเนนการขายในโครงการพรอมอยู (Ready to move) ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดภายในปน้ี 

 

ท้ังนี้ในป 2563 กลุมบริษัทมีการปรับรูปแบบการดําเนินงานใหเขากับสถานการณดวยกลยุทธการตลาด

เชิงรุก แพลทฟอรมออนไลน การขับเคล่ือนทั้งการขายการโอน การดูแลผูบริโภคและพนักงานไดแบบ Zero-

COVID เราจะรักษามาตรฐานและปรับตัวอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถผานปท่ีทาทายน้ีไปไดอยางมั่นคง 

นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังมีพารทเนอรใหม คือ บริษัท จีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน คอรปอเรชั่น (GS 

E&C) จากประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพย      

ระดับโลก มารวมพัฒนาโครงการคอนโดนิเนียมใหม 2 โครงการท่ีจะเปดตัวในปนี้ ไดแก 1.โครงการดิ ออริจ้ิน 
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ลาดพราว 111 (The Origin Ladprao 111) และ 2.โครงการไนทบริดจ สเปซ พระราม 4 (KnightsBridge Space 

Rama 4) 

 

สําหรับไตรมาส 2/2563 กลุมบริษัทเนนแผนการตลาดไปท่ีกลุม Ready to Move และสินคารอขาย 

(Inventory) ดวยหลากหลายแคมเปญ ไดแก 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             

โอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งบริษัทใหความสําคัญกับเรื่องสุขอนามัย โดยการจัดใหมี Private Visit อํานวยความสะดวกแกผูท่ี

จําเปนตองเขาไปเยี่ยมชมโครงการ 

 

ท้ังน้ี กลุมบริษัทจะเฝาติดตามสถานการณ COVID-19 อยางใกลชิด และปรับรูปแบบการดําเนินงานอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือใหทันตอสถานการณ และสามารถรับมือกับสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีกลุม

บริษัทยังมีโครงการสรางเสร็จใหม ทั้งโครงการบานจัดสรร และโครงการคอนโดมิเนียมพรอมทยอยโอนในครึ่งหลัง

ของป เพิ่มอีก 12 โครงการ มูลคารวมกวา 17,100 ลานบาท ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการภายใตกิจการรวมคาที่จะ

สรางเสร็จใหม พรอมทยอยโอนอีก 2 โครงการ ไดแก โครงการไนทบริดจ ไพรม ออนนุช (KnightsBridge 

Prime Onnut) มูลคาโครงการ 2,600 ลานบาท ซึ่งจะเร่ิมทยอยโอนในไตรมาส 3/2563 และโครงการไนทบริดจ 

สเปซ รัชโยธิน (KnightsBridge Space Ratchayothin) มูลคาโครงการ 2,700 ลานบาท ซึ่งจะเริ่มทยอยโอน

ในไตรมาส 4/2563 สงผลใหภาพรวมท้ังป 2563 กลุมบริษัทมั่นใจการเติบโตจะเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว ท่ียอด

โอน 14,000 ลานบาท และรายไดรวม 16,000 ลานบาท     
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สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

รายการ 

 

ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 2/2563 ผลแตกตาง 

 ลานบาท   %   ลานบาท   %   ลานบาท   %  

รายได       

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย  2,825.8   84.7   3,088.5   93.8   262.7   9.3  

รายไดคาบริหารโครงการ  280.0   8.4   127.9   3.9   (152.1)  (54.3) 

เงินปนผลรับ  0.3   0.0   -    -    (0.3)  (100.0) 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  58.8   1.8   -    -    (58.8)  (100.0) 

ดอกเบ้ียรับ  3.6   0.1   5.2   0.2   1.6   44.2  

รายไดอื่น  168.0   5.0   70.8   2.1   (97.3)  (57.9) 

รวมรายได  3,336.5   100.0   3,292.4   100.0   (44.1)  (1.3) 

คาใชจาย       

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  1,613.7   48.4   1,996.6   60.6   382.9   23.7  

คาใชจายในการขาย  514.6   15.4   306.0   9.3   (208.6)  (40.5) 

คาใชจายในการบริหาร  132.6   4.0   113.3   3.4   (19.3)  (14.6) 

รวมคาใชจาย  2,260.9   67.8   2,415.9   73.4   155.0   6.9  

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน  1,075.6   32.2   876.5   26.6   (199.1)  (18.5) 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทรวมคา  (69.1)  (2.1)  61.4   1.9   130.5   (188.9) 

คาใชจายทางการเงนิ  (63.5)  (1.9)  (67.1)  (2.0)  (3.6)  5.7  

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  943.0   28.3   870.8   26.4   (72.2)  (7.7) 

คาใชจายภาษีเงินได  (205.8)  (6.2)  (163.7)  (5.0)  42.1   (20.4) 

กําไรสําหรับงวด  737.2   22.1   707.1   21.5   (30.1)  (4.1) 

กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  737.3   22.1   707.1   21.5   (30.2)  (4.1) 

 

จากตารางขางตนสามารถวิเคราะหตามรายการไดดังตอไปนี ้

I รายไดจากการดําเนินงาน 

 สรุปกลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 2/2562 และ 2563 จํานวน 3,336.5 ลานบาท และ 

3,292.4 ลานบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน 44.1 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน ถึงแมวาชวงไตรมาส 2/2562 จะคงมีสถานการณ COVID-19 ที่ทําใหธุรกรรมตางๆ ชะลอตัว 
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แตอยางไรก็ตามกลุมบริษัทยังคงรักษาระดับความสามารถในการทํารายไดใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอน โดย

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 3,088.5 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 93.8 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 262.7 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 9.3 เนื่องจากกลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจากโครงการคอนโดมิเนียมและบานแนวราบตอเน่ืองจากป 2562 และ

มีโครงการใหมท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในป 2563 จํานวน 5 โครงการ คือ โครงการ ดิ ออริจ้ิน พหล-สะพานใหม, 

โครงการ บี ลอฟท ไลท สุขุมวิท 107, โครงการ บริทาเนีย คูคต สเตช่ัน, โครงการ บริทาเนีย สายไหม และโครงการ 

แกรนด บริทาเนีย วงแหวน-รามอินทรา 

 2. รายไดคาบริหารโครงการ สําหรับไตรมาส 2/2563 จํานวน 127.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 3.9 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 152.1 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 54.3 อยางไร

ก็ตามกลุมบริษัทยังคงรับรูรายไดคาบริหารโครงการอยางตอเน่ืองทั้งส้ิน 14 โครงการ 

 3. ดอกเบี้ยรับ สําหรับไตรมาส 2/2563 จํานวน 5.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.2 ของรายได

รวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 1.6 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 44.2 เน่ืองจากดอกเบ้ียรับจาก

เงินใหกูยืมแกกิจการรวมคาเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการรวมทุนในกิจการรวมคาที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปกอน 

 4. รายไดอื่น สําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 70.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.1 ของ

รายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 97.3 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 57.9 สวนใหญลดลงจาก

รายไดการยกเลกิการจองและสัญญา แตยงัคงเพ่ิมข้ึนจากรายไดการรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งสอดคลองกับ

จํานวนโครงการท่ีรับบริหารเพ่ิมขึ้น 

 

II คาใชจาย 

 1. ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 1,996.6 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 60.6 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 382.9 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 

23.7 เน่ืองจากตนทุนขายท่ีเพิ่มขึ้นผันแปรตามการรับรูรายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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 2. คาใชจายในการขาย สําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 306.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.3 

ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 208.6 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 40.5  ซึ่งเกิดจาก

กลุมบริษัทมีการปรับรูปแบบการดําเนินงานใหเขากับสถานการณดวยกลยุทธการตลาดเชิงรุก แพลทฟอรม

ออนไลน การขับเคล่ือนท้ังการขายการโอน การดูแลผูบริโภคและพนักงานไดแบบ Zero-COVID, สรางทีม 

Everyone Can Sell และสามารถลดคาโฆษณาทางอินเตอรเน็ตลงและบริหารคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3. คาใชจายในการบริหาร สําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 113.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

3.4 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 19.3 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 14.6 โดยบริหาร

คาใชจายชวง COVID-19 ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

III สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา 

 สําหรับไตรมาส 2/2563 มีสวนแบงกําไร จํานวน 61.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.9 ของ

รายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน (ปกอนเปนสวนแบงขาดทุน) จํานวน 130.5 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึน

รอยละ 188.9 โดยในไตรมาส 2/2563 กลุมบริษัทรับรูรายไดจากโครงการท่ีรวมทุนจํานวน 2 โครงการตอเน่ืองจาก

ไตรมาส 1/2563 ไดแก  โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน และโครงการไนทบริดจ คอลลาจ รามคาํแหง ซึ่งทํา

ยอดโอนไปกวา 743.1 ลานบาท  

 

IV คาใชจายทางการเงิน 

 ประกอบดวยดอกเบ้ียจายธนาคาร ดอกเบ้ียจายหุนกู ดอกเบ้ียต๋ัวแลกเงิน และดอกเบ้ียจายตาม

สัญญาเชาซื้อ สําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 67.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.0 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจาก

ป 2562 จํานวน 3.6 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.7 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีดอกเบ้ียจายหุนกูเพ่ิมข้ึน 

 

V คาใชจายภาษีเงินได 

 สําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 163.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.0 ของรายไดรวม ลดลง

จากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 42.1 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 20.4  
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VI กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

 กลุมบริษัทมีกําไรสําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 707.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.5 ของ

รายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน  30.2 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 4.1 จากการบริหาร

คาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ กลุมบริษัทยังคงใหความสําคัญกับการบริหารและควบคุมคาใชจายใหคุมคาและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดอยางตอเน่ือง จะเห็นไดจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีไมรวมกําไรจากการขายเงิน

ลงทุน กลุมบริษัทสามารถทํากําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทไดสูงกวางวดเดียวกันของปกอน ดัง

ตารางตอไปนี้ 

กําไรสุทธิ ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 2/2563 

 ยอดขาย (Presales)   7,290.0   6,578.0  

 รายไดรวม   3,336.5   3,292.4  

 กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   737.3   707.1  

 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย   58.8   -   

 กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ หลังหักกําไรจากการจําหนาย  

เงินลงทุน  

 678.5   707.1  

 

VII ฐานะทางการเงิน 

รายการ 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 
ผลแตกตาง 

ลานบาท % 

สินทรัพยรวม  32,079.5   33,915.0   1,835.5   5.7  

หนี้สินรวม  21,145.6   22,335.9   1,190.3   5.6  

สวนของผูถือหุนรวม  10,933.9   11,579.0   645.2   5.9  

   

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุมบริษัทมสีินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจากป 2562 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

จํานวน 1,835.5 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.7 โดยหลักเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด, เงินลงทุนใน

การรวมคา, และสินทรัพยสิทธิการใช (รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มา

ถือปฏิบัติครั้งแรก) ในสวนของหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,190.3 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.6 โดยหลักเปนเงินกูยืม
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ระยะยาวจากธนาคาร,สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา(รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก), และภาษีเงินไดคางจาย  

 สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมเพิ่มขึ้นจากป 

2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) จํานวน 645.2 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.9 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีกําไร

สะสมจากโครงการท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิอยางตอเน่ืองตามท่ีไดกลาวไวขางตน อีกท้ังยังมีกําไรจากโครงการภายใต

กิจการรวมคาท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในป 2563  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

               (นายพีระพงศ จรูญเอก) 

              ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 


