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ท่ี ORI-FA003/2563 

 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท สําหรับไตรมาส 3/2563 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

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

ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3/2563 กลุมบริษัทมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมและบาน

แนวราบ จํานวน 3,896.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 742.4 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.5 

โดยประกอบไปดวยกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน 2,207.1 ลานบาทและ

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการที่อยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน 1,688.9 ลานบาท สงผลใหกลุมบริษัทมีกําไร

สําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนจํานวน 717.1 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 29.8 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 4.3  

ถึงแมวาไตรมาส 3/2563 ในบางประเทศยังคงมีการแพรระบาดของโรค COVID-19 แตเน่ืองดวยการควบคุมอยาง

เขมงวดของประเทศไทย สงผลใหการแพรระบาดและสถานการณคล่ีคลายลง แตในภาพรวมเศรษฐกิจสวนใหญของประเทศ

ก็ยังไดรับผลกระทบ ซึ่งทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญยังไมกลับมาฟนตัวเปนปกติ อยางไรก็ตามกลุมบริษัทก็ยังคง

รักษาระดับของกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์และระดับความสามารถในการทํากําไรไดอยางตอเน่ือง เน่ืองมาจากกลุมบริษัทมี

ยอดขายรอรับรูรายได(Backlog) เปนไปตามแผนการเปดโครงการที่ผานมา โดยมีรายละเอียด ดงัตอไปนี ้

หนวย : ลานบาท 

รายการ 

 

 สําหรับไตรมาส 3/2562  สําหรับไตรมาส 3/2563  

ผลตาง  งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น   งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น  

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

3,153.6   -   3,153.6  2,207.1   1,688.9   3,896.0  742.4 23.5% 

 

 

รายการ 

 

 สําหรับงวด 9 เดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  

 สําหรับงวด 9 เดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  

 

ผลตาง 

 งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น   งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น  

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

  8,979.8   -   8,979.8    7,248.1   3,873.2  11,121.4  2,141.6  23.8% 
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นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากําไรสุทธิไวไดในระดับสูงท่ีรอยละ 28.2 ซึ่งรับรูกําไรจาก

โครงการคอนโดมิเนียมรวมทุน (Joint Venture) กับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ตอเน่ืองจากไตรมาส 

1/2563 และไตรมาส 2/2563 ไดแก โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน และโครงการ ไนทบริดจ คอลลาจ รามคําแหง ซึ่ง

เกิดการรับรูกําไรจากกิจการรวมคาจํานวน 120.2 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%)  นอกจากน้ียังมีโครงการใหมท่ีเริ่ม

รับรูกําไรในไตรมาส 3/2563 คือ โครงการไนทบริดจ ไพรม ออนนุช ท่ีมียอดรายไดสูงถึง 969.2 ลานบาทและรับรูกําไรจาก

กิจการรวมคาจํานวน 175.8 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) จึงทําใหกลุมบริษัทรับรูกําไรจากการโอนกรรมสิทธ์ิภายใต

กิจการรวมคา 3 โครงการดังกลาว รวมท้ังสิ้น 296.0 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) 

  

 แมวาไตรมาส 3/2563 ยงัมีความทาทายจากสถานการณ COVID-19 อยางตอเน่ืองจากไตรมาสท่ีผานมา กลุมบริษัท

ยังคงสามารถผลักดันยอดขายไดดีจากการปรับกลยุทธการตลาดเชิงรุก สรางทีม Everyone Can Sell และปรับรูปแบบการ

เปดโครงการใหมใหเขากับสถานการณ เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของลูกคา ดวยการใชแพลทฟอรมขาย

ผานชองทางออนไลน 100% เปนแนวคิดมาจากการลดคาใชจาย ซึ่งจะไมมีหนาราน หรือ Sale Gallery โดยแนวทาง

ดังกลาว ชวยประหยัดเงินลงทุน และ ทําใหราคาหองชุดสามารถแขงขันไดดี การเปดตัวโครงการใหมในรูปแบบนี้ถือเปนครั้ง

แรกของกลุมบริษัท โดยเริ่มท่ีโครงการ ดิ ออริจ้ิน ออนนุช ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากกลุมลูกคาและบริษัทยังคงเนน

พัฒนารูปแบบและคุณภาพสินคาเพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม (New normal)  ใหสอดคลองกับเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยาง

ตอเน่ือง 

สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

รายการ 

 

ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 3/2563 ผลแตกตาง 

 ลานบาท   %   ลานบาท   %   ลานบาท   %  

รายได       

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย  3,153.6   86.9   2,207.1   86.9   (946.5)  (30.0) 

รายไดคาบริหารโครงการ  358.4   9.9   192.7   7.6   (165.7)  (46.2) 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  35.0   1.0   -    -    (35.0)  (100.0) 

ดอกเบ้ียรับ  1.6   0.0   4.2   0.2   2.6   159.8  

รายไดอื่น  79.9   2.2   134.7   5.3   54.8   68.6  

รวมรายได  3,628.5   100.0   2,538.7   100.0   (1,089.8)  (30.0) 

คาใชจาย       

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  1,797.2   49.5   1,426.6   56.2   (370.6)  (20.6) 

คาใชจายในการขาย  585.9   16.1   327.5   12.9   (258.5)  (44.1) 

คาใชจายในการบริหาร  120.0   3.3   140.1   5.5   20.1   16.7  

รวมคาใชจาย  2,503.1   69.0   1,894.1   74.6   (609.0)  (24.3) 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน  1,125.4   31.0   644.5   25.4   (480.8)  (42.7) 
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รายการ ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 3/2563 ผลแตกตาง 

ลานบาท % ลานบาท  ลานบาท % 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา  (110.8)  (3.1)  250.5   9.9   361.2   (326.1) 

ตนทุนทางการเงนิ  (74.9)  (2.1)  (51.2)  (2.0)  23.8   (31.7) 

กําไรกอนรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได  939.7   25.9   843.8   33.2   (95.8)  (10.2) 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได  (206.2)  (5.7)  (122.0)  (4.8)  84.1   (40.8) 

กําไรสําหรับงวด  733.5   20.2   721.8   28.4   (11.7)  (1.6) 

กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  687.3   18.9   717.1   28.2   29.8   4.3  

 

จากตารางขางตนสามารถวิเคราะหตามรายการไดดังตอไปนี ้

I รายไดจากการดําเนินงาน 

 กลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 3/2562 และ 2563 จํานวน 3,628.5 ลานบาท และ  2,538.7 ลาน

บาทตามลําดับ ลดลงจํานวน 1,089.8 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 30.0 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่ง

สาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ไมไดอยูภายใตกิจการรวมคาลดลง แตมีกิจกรรมการโอน

กรรมสิทธิ์เพ่ิมขึ้นจากโครงการท่ีพัฒนาภายใตกิจการรวมคา โดยผลประกอบการของกิจการรวมคาจะถูกแสดงเปนสวนแบง

กําไรจากเงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ท้ังน้ีทําใหภาพรวมของกลุมบริษัทยังคงรักษาระดับของ

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ไดดี ตามท่ีไดกลาวไวขางตน 

  1. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 3/2563 เทากับ 2,207.1 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 86.9 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 946.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 30.0 แตเมื่อ

รวมกับกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการภายใตกิจการรวมคาจํานวน 1,688.9 ลานบาท จะทําใหมียอดโอนกรรมสิทธิ์

รวมท้ังส้ิน 3,896.0 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 742.4 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.5         

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายการ 

 

 สําหรับไตรมาส 3/2562  สําหรับไตรมาส 3/2563  

ผลตาง  งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น   งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น  

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

3,153.6   -   3,153.6  2,207.1   1,688.9   3,896.0  742.4 23.5% 
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โดยกลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจากโครงการบานแนวราบเพ่ิมขึ้น จํานวน 186.0 ลานบาท  เม่ือเทียบกับ

งวดเดียวกันของปกอน เน่ืองจากมีโครงการบานแนวราบที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในป 2563 จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการ            

บริทาเนีย คูคต สเตชั่น, โครงการ บริทาเนีย สายไหม และโครงการ แกรนด บริทาเนีย วงแหวน-รามอินทรา ซึ่งเปนตาม

แผนงานของกลุมบริษัทท่ีจะขยายการลงทุนไปยังกลุมโครงการบานแนวราบเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัมีโครงการคอนโดมิเนียมท่ี

เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในป 2563 จํานวน 6 โครงการ ซึ่งประกอบไปดวยโครงการท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน 3 

โครงการ คือ โครงการ ดิ ออริจิ้น พหล-สะพานใหม, โครงการ บี ลอฟท ไลท สุขุมวิท 107 และ โครงการ ไนทบริดจ คอลลาจ 

สุขุมวิท 107 ท้ังน้ียงัมีโครงการคอนโดมิเนียมภายใตในกิจการรวมคาอีกจํานวน 3 โครงการ คือ, โครงการ ไนทบริดจ คอลลาจ 

รามคําแหง, โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน และ โครงการ ไนทบริดจ ไพรม ออนนุช 

 2. รายไดคาบริหารโครงการ สําหรับไตรมาส 3/2563 จํานวน 192.7 ลานบาท หรือคิดเปน     รอยละ 7.6 

ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 165.7 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 46.2 เน่ืองจากไตรมาส 

3/2562 มีการรับรูรายไดงานบริหารการขายจากการเปดโครงการใหญ 2 โครงการตอเน่ืองกันของกิจการรวมคา ไดแก 

โครงการ พารค ออริจ้ิน จุฬา-สามยาน และ โครงการ พารค ออริจ้ิน ราชเทว ี อยางไรก็ตามกลุมบริษัทยังคงรับรูรายไดคา

บริหารโครงการอยางตอเน่ืองท้ังส้ิน 15 โครงการ 

3. กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สําหรับไตรมาส 3/2563 กลุมบริษัทไมมีกําไรจากการ

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จึงทําใหลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 35.0 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 100.0  

 4. ดอกเบ้ียรับ สําหรับไตรมาส 3/2563 จํานวน 4.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.2 ของรายไดรวม 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 2.6 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 159.8 เน่ืองจากดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม

แกกิจการรวมคาเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการรวมทุนในกิจการรวมคาที่เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ               งวดเดียวกันของปกอน 

 5. รายไดอื่น สําหรับไตรมาส 3/2563 เทากับ 134.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.3 ของรายไดรวม 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 54.8 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 68.6 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากรายไดการยกเลิก

การจองและสัญญา รายไดการรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด และรายไดคาบริการทําความสะอาด ซึ่งสอดคลองกับจํานวน

โครงการท่ีรับบริหารเพ่ิมขึ้น 
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II คาใชจาย 

 1. ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 3/2563 เทากับ  1,426.6 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 

56.2 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 370.6 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 20.6 ซึ่งผันแปรตามการ

รับรูรายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ 

 2. คาใชจายในการขาย สําหรับไตรมาส 3/2563 เทากับ 327.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.9 ของ

รายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 258.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 44.1  ซึ่งเกิดจากกลุมบริษัทมีการ

ปรับรูปแบบการดําเนินงานใหเขากับสถานการณดวยกลยุทธการตลาดเชิงรุก โดยเร่ิมมีการใชแพลทฟอรมการขาย

ออนไลน100% เปนครั้งแรกกับโครงการ ดิ ออริจ้ิน ออนนุช การขับเคลื่อนท้ังการขายการโอน การดูแลผูบริโภคและพนักงาน

ไดแบบ Zero-COVID, สรางทีม Everyone Can Sell และสามารถลดคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อบริหาร

คาใชจายใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

 3. คาใชจายในการบริหาร สําหรับไตรมาส 3/2563 เทากับ 140.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.5 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 20.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.7 สวนใหญเกิดจากคาใชจายเงิน

โบนัสพนักงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งอางอิงตามผลประกอบการรายเดือนของกลุมบริษัท 

 

III สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา 

 สําหรับไตรมาส 3/2563 มีสวนแบงกําไร จํานวน 250.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.9 ของรายไดรวม 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน (ปกอนเปนสวนแบงขาดทุน) จํานวน 361.2 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 326.1 โดยใน

ไตรมาส 3/2563 กลุมบริษัทรับรูรายไดจากโครงการท่ีรวมทุนจํานวน 2 โครงการตอเน่ืองจากไตรมาส 2/2563 ไดแก  

โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน และโครงการไนทบริดจ คอลลาจ รามคําแหง ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสน้ีทั้งสิ้น 

719.6 ลานบาท  นอกจากน้ียังมีโครงการรวมทุนท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 3/2563 คือ โครงการ ไนทบริดจ ไพรม ออน

นุช ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์ท้ังส้ิน 969.2 ลานบาท 
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IV คาใชจายทางการเงิน 

 ประกอบดวยดอกเบ้ียจายธนาคาร ดอกเบ้ียจายหุนกู ดอกเบ้ียต๋ัวแลกเงิน และดอกเบ้ียจายตามสัญญาเชา

การเงิน สําหรับไตรมาส 3/2563 เทากับ 51.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.0 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของป

กอน จํานวน 23.8 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 31.7 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีดอกเบ้ียจายธนาคารลดลง 

 

V คาใชจายภาษีเงินได 

 สําหรับไตรมาส 3/2563 เทากับ 122.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.8 ของรายไดรวม ลดลงจากงวด

เดียวกันของปกอนจํานวน 84.1 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 40.8  

 

VI กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

 กลุมบริษัทมีกําไรสําหรับไตรมาส 3/2563 เทากับ 717.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.2 ของรายไดรวม 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน  29.8 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.3  

จากการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหในไตรมาส 3/2563 กลุมบริษัทสามารถทําอัตรากําไรสุทธิสวนท่ีเปน

ของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ รอยละ 28.2 ของรายไดรวม ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน ที่อยูในรอยละ 18.9 

เน่ืองจากกลุมบริษัทเริ่มรับรูรายไดจากโครงการภายใตกิจการรวมคาจํานวน 3 โครงการ คือ  โครงการ ไนทบริดจ ไพรม             

รัชโยธิน, โครงการ ไนทบริดจ คอลลาจ รามคาํแหง และโครงการ ไนทบริดจ ไพรม ออนนุช ซึ่งรับรูรายไดท้ังส้ิน 1,688.9 ลาน

บาท ทําใหรับรูกําไรจากกิจการรวมคาจํานวน 296.0 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการในเร่ือง

ของคาใชจาย และการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

กําไรสุทธิ ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 3/2563 

 กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   687.3   717.1  

 กําไรจากการจําหนายเงนิลงทุนในบริษัทยอย   35.0   -   

 กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ หลังหักกําไรจากการจําหนาย  เงินลงทุน   652.3   717.1  
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VII ฐานะทางการเงิน 

รายการ 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 
ผลแตกตาง 

ลานบาท % 

สินทรัพยรวม  32,079.5   33,762.3   1,682.8   5.2  

หนี้สินรวม  21,145.6   22,170.6   1,024.9   4.8  

สวนของผูถือหุนรวม  10,933.9   11,591.7   657.9   6.0  

   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจากป 2562 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) จํานวน 

1,682.8 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 โดยหลักเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด, เงินลงทุนในการรวมคา,             

เงินมัดจําที่ดิน และสินทรัพยสิทธิการใช (รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือ

ปฏิบัตคิรั้งแรก) ในสวนของหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 1,024.9 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.8 โดยหลักเปน ต๋ัวแลกเงิน เงินกูยืม

ระยะยาวจากธนาคาร สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา(รายการปรับปรงุจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 

16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก) 

 สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมเพิ่มขึ้นจากป 2562 (ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562) จํานวน  657.9 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.0 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีกําไรสะสมจากโครงการท่ีมี

การโอนกรรมสิทธิ์อยางตอเน่ืองตามท่ีไดกลาวไวขางตน อีกทั้งยังมีกําไรจากโครงการภายใตกิจการรวมคาท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์

ในป 2563  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

               (นายพีระพงศ จรูญเอก) 

              ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 


