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ท่ี ORI-FA001/2564 

 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท สําหรับไตรมาส 1/2564 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1/2564 กลุมบริษัทมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิหองชุดคอนโดมิเนียมและบาน

จัดสรร จํานวน 4,428.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันปกอน จํานวน 1,034.7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.5 โดย

ประกอบไปดวยกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน 3,446.1 ลานบาทและ

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการท่ีอยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน 982.5 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสวนแบงกําไรจากเงิน

ลงทุนในการรวมคาของโครงการท่ีโอนกรรมสิทธิ์ทั้งส้ิน 125.0 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) สงผลใหกลุมบริษัทมีกําไร

สําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนจํานวน 825.1 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 230.0 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 38.6 

ถึงแมวาชวงตนไตรมาส 1/2564 ภาพรวมเศรษฐกิจสวนใหญของประเทศยังคงไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 เปนระลอกที ่2 แตกลุมบริษัทก็ยังคงรักษาระดับของกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์และระดับความสามารถ

ในการทํากําไรไดอยางตอเนื่อง โดยกลุมบริษัทมียอดขายจากโครงการเปดตัวใหม (Presales) จํานวน 7,677.3 ลานบาท 

แบงเปนยอดขายจากโครงการประเภทคอนโดมิเนียมประมาณรอยละ 73 ของยอดขายท้ังหมด และยอดขายจากโครงการ

บานจัดสรรประมาณรอยละ 27 ของยอดขายท้ังหมด ซึ่งประกอบดวยยอดขายจากกลุมโครงการพรอมอยู (Ready to 

move) จํานวนรอยละ 69 ของยอดขายท้ังหมด และยอดขายจากโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง (Ongoing) 

จํานวนรอยละ 31 ของยอดขายทั้ งหมด โดยโครงการท่ีมียอดขายสูง ไดแก  โครงการภายใตแบรนด ไนทบริดจ  

(KnightsBridge) ท่ีมลีูกคาเปาหมาย คือ กลุมลูกคาระดับบน และโครงการภายใตแบรนด ดิ ออริจ้ิน (The Origin) ท่ีมีลูกคา

เปาหมาย คือ กลุมคนรุนใหม ทั้งน้ี 2 แบรนดดังกลาวมีจุดแข็ง คือ โครงการต้ังอยูใกลรถไฟฟาหลายทําเล มีฟงกชั่นภายใน

หองพักและพื้นท่ีสวนกลางที่กลุมบริษัทไดพัฒนาเพ่ือตอบโจทยการ Work From Home และการใชชีวิตแบบ Next 

Normal ในอนาคต อีกท้ังยังมีระดับราคาท่ีผูบริโภคยังสามารถเขาถึงไดในสภาวะปจจุบัน สงผลใหกลุมบริษัทมียอดขายรอ

รับรูรายได (Backlog) เพิ่มขึ้น และมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 30.5 จากงวด

เดียวกันของปกอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
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หนวย : ลานบาท 

รายการ 

 

 สําหรับไตรมาส 1/2563  สําหรับไตรมาส 1/2564  

ผลตาง  งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น   งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น  

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

1,952.5 1,441.3  3,393.9   3,446.1   982.5   4,428.6  1,034.7  30.5% 

 

จากตารางกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ขางตน สงผลใหกลุมบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากําไรสุทธิไวไดดีท่ี

รอยละ 21.3 ซึ่งรับรูกําไรจากโครงการคอนโดมิเนียมรวมทุน (Joint Venture) กับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อป

เมนท จํากัด จํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการไนทบริดจ ไพรม ออนนุช, โครงการไนทบริดจ คอลลาจ รามคําแหง, 

โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน และโครงการไนทบริดจ สเปซ รัชโยธิน ซึ่งเปนโครงการโอนกรรมสิทธิ์ตอเน่ืองจากป 

2563 และเกิดการรับรูกําไรจากกิจการรวมคาของทั้ง 4 โครงการในไตรมาส 1/2564 จํานวน 125.0 ลานบาท (ตามสัดสวน

ถือหุน 51%) 

 

เนื่องดวยความทาทายของสถานการณ COVID-19 ยังคงระบาดตอเน่ืองเปนระลอกท่ี 2 กลุมบริษัทมีการเรียนรูและ

ปรับตัวอยางตอเน่ือง รวมถึงไดรับประสบการณ มุมมอง และแนวคิดใหมในการดําเนินธุรกิจเพ่ือผูบริโภค จึงถือเปนปท่ีกลุม

บริษัทเติบโตขึ้นอยางมาก โดยกลุมบริษัทจะนําทุกองคความรูท่ีไดรับตลอดป 2563 ประกอบกับ Disruptor Mindset ซึ่ง

เปน DNA ของทีมงานออริจ้ิน เพื่อนําพากลุมบริษัทกาวสูอีกระดับในทุกดานภายใตแนวคิด “ORIGIN NEXT LEVEL” สราง

ระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีสามารถดูแลผูบริโภคไดอยางครบวงจรในทุกชวงเวลาของชีวิต ซึ่งประกอบดวย 2 แกนหลัก 

ไดแก  

1.Next Level of Business Expansion ขยายธุรกิจทั้งเชิงกวางและเชิงลึกดวยทําเลใหม (New Location)  แบรนดใหม 

(New Brand)  กลุมธุรกิจใหม (New Business)  ความรวมมือใหม (New Collaboration) เพ่ือตอบโจทยกลุมเปาหมาย

ใหม (New Target Segmentation)  โดยกลุมโครงการท่ีอยูอาศัยจะมีการเปดตัวใหมในป 2564 จํานวน 20 โครงการ 

มูลคาโครงการรวม 20,000 ลานบาท 

2.Next Level of Living Solutions สรางสรรคท้ังฟงกชั่นใหม (New Function) และบริการใหม (New Services) ในบาน

จัดสรรและคอนโดมิเนียม เพื่อตอบโจทยพฤติกรรมการอยูอาศัยของคนยุค Now Normal ไปจนถึง Next Normal 
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 สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

รายการ 

 

ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2564 ผลแตกตาง 

 ลานบาท   %   ลานบาท   %   ลานบาท   %  

รายได       

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย  1,952.5   81.1   3,446.1   89.1   1,493.6   76.5  

รายไดคาบริหารโครงการ  168.9   7.0   184.1   4.8   15.1   9.0  

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน

บริษัทยอย 

 180.8   7.5   125.3   3.2   (55.5)  (30.7) 

ดอกเบ้ียรับ  3.9   0.2   1.7   0.0   (2.2)  (56.7) 

รายไดอื่น  102.1   4.2   112.1   2.9   10.0   9.8  

รวมรายได  2,408.3   100.0   3,869.2   100.0   1,461.0   60.7  

คาใชจาย       

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  1,174.4   48.8   2,205.9   57.0   1,031.5   87.8  

คาใชจายในการขาย  349.1   14.5   390.9   10.1   41.8   12.0  

คาใชจายในการบริหาร  126.3   5.2   183.7   4.7   57.3   45.4  

รวมคาใชจาย  1,649.8   68.5   2,780.4   71.9   1,130.6   68.5  

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน  758.5   31.5   1,088.8   28.1   330.4   43.6  

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงนิ

ลงทุนในการรวมคา 

 139.1   5.8   48.4   1.3   (90.8)  (65.2) 

ตนทุนทางการเงิน  (74.2)  (3.1)  (67.5)  (1.7)  6.7   (9.1) 

กําไรกอนรายได (คาใชจาย) ภาษี

เงินได 

 823.4   34.2   1,069.7   27.6   246.4   29.9  

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได  (147.5)  (6.1)  (201.7)  (5.2)  (54.2)  36.7  

กําไรสําหรับงวด  675.9   28.1   868.1   22.4   192.2   28.4  

กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือ

หุนของบริษัทฯ 

 595.1   24.7   825.1   21.3   230.0   38.6  

 

จากตารางขางตนสามารถวิเคราะหตามรายการไดดังตอไปนี ้
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I รายไดจากการดําเนินงาน 

 กลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 1/2563 และ 1/2564 จํานวน 2,408.3 ลานบาท และ  3,869.2  

ลานบาทตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 1,461.0 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 60.7 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป

กอน โดยกลุมบริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ิมข้ึนทั้งจากโครงการคอนโดมิเนียมและบานจัดสรร ซึ่ง

ประกอบดวยโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิตอเน่ืองจากป 2563 และโครงการท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1/2564 ซึ่งสามารถ

แสดงรายละเอียดการเพ่ิมข้ึนของแตละประเภทรายได ดังตอไปน้ี 

 1. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 1/2564 จํานวน 3,446.1 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 89.1 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 1,493.6 ลานบาท คิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ 76.5 โดย

เมื่อรวมกับกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการภายใตกิจการรวมคาจํานวน 982.5 ลานบาท จะทําใหมียอดโอน

กรรมสิทธิร์วมทั้งส้ิน  4,428.6 ลานบาท ซึง่เพ่ิมข้ึนจากจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 1,034.7 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึน

รอยละ 30.5 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายการ 

 

 สําหรับไตรมาส 1/2563  สําหรับไตรมาส 1/2564  

ผลตาง  งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น   งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น  

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

1,952.5 1,441.3  3,393.9   3,446.1   982.5   4,428.6  1,034.7  30.5% 

โดยกลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจากโครงการท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1/2564 จํานวน 7 โครงการ ซึ่ง

ประกอบดวยโครงการคอนโดมิเนียมท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการไนทบริดจ สเปซ 

พระราม9 และโครงการดิ ออริจ้ิน รามอินทรา 83 สเตช่ัน นอกจากนี้ยังมีโครงการบานจัดสรรเร่ิมโอนกรรมสิทธิ์ จํานวน 5 

โครงการ คือ โครงการเบลกราเวีย เอ็กซคลูซีฟ พลูวิลลา บางนา พระราม 9, โครงการแกรนด บริทาเนีย ราชพฤกษ พระราม 

5, โครงการแกรนด บริทาเนีย บางนา กม.12, โครงการไบรตัน บางนา กม.26 และโครงการไบรตัน อมตะ ศุขประยูร ซึ่ง

เปนไปตามแผนท่ีกลุมบริษัทจะพัฒนาโครงการบานจัดสรรเพ่ิมขึ้น 

ท้ังน้ีกลุมบริษัทยังคงรับรูรายไดจากโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิตอเน่ืองจากป 2563 อีกจํานวน 31 โครงการ 

 2. รายไดคาบริหารโครงการ สําหรับไตรมาส 1/2564 จํานวน 184.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.8 ของ

รายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 15.1 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.0 โดยกลุมบริษัทมีการรับรู

รายไดคาบริหารโครงการเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 1/2564 จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการดิ ออริจิ้น อี22 สเตช่ัน และ โครงการดิ 

ออริจ้ิน ปลั๊ก&เพลย รามอินทรา อยางไรก็ตามกลุมบริษัทยังคงรับรูรายไดคาบริหารโครงการอยางตอเน่ืองท้ังส้ิน 15 โครงการ 
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3. กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สําหรับไตรมาส 1/2564 กลุมบริษัทมีกําไรจากการ

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 125.3 หรือคิดเปนรอยละ 3.2 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 55.5 

ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 30.7 ท้ังน้ีในหลายๆ ประเทศเริ่มปรับตัวไดจากสถานการณ COVID-19 จึงเริ่มมีการเขามา

ลงทุนเพ่ิมในประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากที่เริ่มเปดประเทศในชวงปลายป 2563 

 4. รายไดอ่ืน สําหรับไตรมาส 1/2564 จํานวน 112.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.9 ของรายไดรวม 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 10.0 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.8 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีการรับรูรายได

จากธรุกิจโรงแรม และรายไดจากธุรกิจบริการเพ่ิมขึ้นเปนหลัก 

ท้ังน้ีธุรกิจโรงแรมของกลุมบริษัทเนนกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาองคกร (Corporate Group) ซึ่ง

สวนใหญเปนผูเขาพักระยะยาว (Long-stay) จึงไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิดไมมากนัก และดวยการปรับกลยุทธท่ี

รวดเร็วภายใตความแข็งแกรงของความรวมมือกันของพนักงาน และคูธุรกิจ ทําใหในป 2563 กลุมบริษัทเริ่มมีรายไดจากการ

เปดโรงแรม 2 แหง ไดแก โรงแรมสเตยบริดจ สวีท แบงค็อก ทองหลอ และ โรงแรมฮอลิเดย อินน แอนด สวีทส ศรีราชา-

แหลมฉบัง ซึ่งโรงแรมท้ัง 2 โรงแรมมีอัตราผูเขาใชบริการโดยเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) เทากับ 50-55% สําหรับ

ชวงป 2563 ที่ผานมา 

 

II คาใชจาย 

 1. ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 1/2564 จํานวน 2,205.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

57.0 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 1,031.5 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 87.8 ซึ่งผันแปร

ตามรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่เพ่ิมข้ึน 

 2. คาใชจายในการขาย สําหรับไตรมาส 1/2564 จํานวน 390.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.1 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 41.8 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.0 โดยหลักเพ่ิมข้ึนจาก

คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์และภาษีธรุกิจเฉพาะซึ่งผันแปรตามรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็

ตามกลุมบริษัทมีนโยบายควบคุมและบริหารคาใชจายอยางตอเน่ือง โดยทําใหคาใชจายทางการตลาดลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกอนรอยละ 29.2 ซึ่งกลุมบริษัทยงัคงใชแพลทฟอรมการขายออนไลน (Origin Property Always Online) พรอมท้ัง

สรางทีม Everyone Can Sell ทําใหสามารถลดคาใชจายในการโฆษณาทาง Online รวมท้ังคาจัดกิจกรรมโครงการ เพ่ือ

บริหารคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยางตอเน่ืองจากป 2563 
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 3. คาใชจายในการบริหาร สําหรับไตรมาส 1/2564 จํานวน 183.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.7 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 57.3 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 45.4 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากคา

บริหารภายใตธุรกิจโรงแรมซึ่งธุรกิจโรงแรมเริ่มดําเนินการชวงปลายป 2563 และธุรกิจบริการมีการขยายธุรกิจมากขึ้น  

III สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา 

 สําหรับไตรมาส 1/2564 มีสวนแบงกําไร จํานวน 48.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.3 ของรายไดรวม

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 90.8 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 65.2 โดยกลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจาก

โครงการรวมคาตอเนื่องจากป 2563 จํานวน 4 โครงการ ไดแก  โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน, โครงการไนทบริดจ 

คอลลาจ รามคําแหง, โครงการ ไนทบริดจ ไพรม ออนนุช และ โครงการไนทบริดจ สเปซ รัชโยธิน ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์

สะสม ท้ังส้ิน 6,198.0 ลานบาท และมีโครงการรวมคาโครงการใหมท่ีเริ่มเปดขายตอเน่ืองจากปลายป 2563  อีกทั้งยังมี

โครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาซึ่งยงัไมสามารถรับรูรายได 

IV คาใชจายทางการเงิน 

 ประกอบดวยดอกเบ้ียจายธนาคาร ดอกเบ้ียจายหุนกู ดอกเบี้ยต๋ัวแลกเงิน และดอกเบี้ยจายหนี้สินตาม

สัญญาเชา สําหรับไตรมาส 1/2564 จํานวน 67.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.7 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปกอน จํานวน 6.7 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 9.1 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียจายธนาคาร และเงินกูยืมธนาคาร

ลดลงเปนหลกั 

V คาใชจายภาษีเงินได 

 สําหรับไตรมาส 1/2564 จํานวน 201.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.2 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของปกอน จํานวน 54.2 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 36.7 ผันแปรตามผลการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีไดกลาว

ไวขางตน 

VI กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

 กลุมบริษัทมีกําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 1/2564 เทากับ 825.1 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.3 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 230.0 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้น

รอยละ 38.6 ผันแปรตามผลการดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นตามท่ีไดกลาวไวขางตน 
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ท้ังน้ีหากเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ไมรวมกําไรจากการขายเงินลงทุน กลุมบริษัทสามารถทํากําไร

สําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทไดสูงกวางวดเดียวกันของปกอน จํานวน 285.4 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 

68.9  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

กําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 

1/2563 

สําหรับไตรมาส 

1/2564 

 ผลแตกตาง  

 ลานบาท   %  

 กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   595.1   825.1   230.0  38.6 

 กําไรจากการจําหนายเงนิลงทุนในบริษัทยอย   180.8   125.3   (55.5) (30.7) 

 กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   

หลังหักกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน  

 414.4   699.8   285.4  68.9 

 

VII ฐานะทางการเงิน 

รายการ 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 
ผลแตกตาง 

ลานบาท % 

สินทรัพยรวม  33,693.6   34,962.6   1,269.1   3.8  

หนี้สินรวม  21,685.6   22,107.4   421.9   1.9  

สวนของผูถือหุนรวม  12,008.0   12,855.2   847.2   7.1  

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2563 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

จํานวน 1,269.1 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.8 โดยหลักเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด, เงินมัดจําคาที่ดินและ 

เงินลงทุนในการรวมคา ในสวนของหน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้น 421.9 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.9 โดยหลักเปนหุนกูระยะยาว

, เงินกูยมืระยะสั้นจากธนาคารและตั๋วแลกเงิน เพ่ือใชในการพัฒนาโครงการตามแผนงาน 

 สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมเพ่ิมข้ึนจากป 2563 (ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563) จํานวน 847.2 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีกําไรสะสมจากโครงการท่ีมีการ

โอนกรรมสิทธิ์อยางตอเน่ืองตามท่ีไดกลาวไวขางตน อีกท้ังยังมีกําไรจากโครงการภายใตกิจการรวมคามีการโอนกรรมสิทธิ์

ตอเน่ืองจากป 2563 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

        ขอแสดงความนับถือ 

               (นายพีระพงศ จรูญเอก) 

              ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 


