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ท่ี ORI-FA002/2564 

 วันท่ี 11 สิงหาคม 2564 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท สําหรับไตรมาส 2/2564 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมและบาน

จัดสรร จํานวน 3,961.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปกอน จํานวน 130.0 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.4 โดย

ประกอบไปดวยกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน 3,085.4 ลานบาทและ

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการท่ีอยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน 876.2 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสวนแบงกําไรจากเงิน

ลงทุนในการรวมคาของโครงการท่ีโอนกรรมสิทธิ์ทั้งส้ิน 125.5 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) สงผลใหกลุมบริษัทมีกําไร

สําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนจํานวน 852.0 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 144.9 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 20.5 

โดยในไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทมีจากโครงการเปดตัวใหม (Presales) จํานวน 8,100.92 ลานบาท เติบโตจาก

ชวงเดียวกันของปกอนเทากับ 23% และยังคงรักษาระดับการเติบโตจากไตรมาส 1/2564 ได แบงเปนยอดขายจากโครงการ

ประเภทคอนโดมิเนียมประมาณรอยละ 75 ของยอดขายท้ังหมด และยอดขายจากโครงการบานจัดสรรประมาณรอยละ 25 

ของยอดขายท้ังหมด ซึ่งประกอบดวยยอดขายจากกลุมโครงการพรอมอยู (Ready to move) จํานวนรอยละ 72  ของ

ยอดขายท้ังหมด และยอดขายจากโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง (Ongoing) จํานวนรอยละ 28 ของยอดขาย

ท้ังหมด โดยโครงการท่ีมียอดขายสูง ไดแก โครงการภายใตแบรนดแฮมปตัน (Hampton) ซ่ึงเปนโครงการอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน (Investment Property) แบรนดแรกของกลุมบริษัท และโครงการบานจัดสรรภายใตแบรนดแกรนด บริทา

เนีย (Grand Britania) ซึ่งเปนโครงการมิกซโปรดักส (Mixed Products) บานเด่ียว บานแฝด และทาวนโฮมสงผลใหกลุม

บริษัทมียอดขายรอรับรูรายได (Backlog) และมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากงวดเดียวกันของปกอน 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
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หนวย : ลานบาท 

รายการ 

 

 สําหรับไตรมาส 2/2563  สําหรับไตรมาส 2/2564  

ผลตาง  งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น   งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น  

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

 3,088.5   743.1   3,831.6   3,085.4   876.2   3,961.5   130.0  3.4% 

 

จากตารางกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ขางตน สงผลใหกลุมบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากําไรสุทธิไวไดดีท่ี

รอยละ 22.4 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 และเกิดการรับรูกําไรจากกิจการรวมคาของท้ัง 4 โครงการในไตรมาส 2/2564 จํานวน 94.6 ลานบาท (ตามสัดสวน

ถือหุน 51%) นอกจากน้ียังมีโครงการใหมที่เริ่มรับรูกําไรในไตรมาส 2/2564 คือ โครงการคอนโดมิเนียมรวมทุน (Joint 

Venture) กับบริษัท เอสคอน เจแปน (ประเทศไทย) จํากัด คือ โครงการไนทบริดจ สุขุมวิท-เทพารักษ ซึ่งเริ่มรับรูกําไรจาก

การโอนกรรมสิทธิ์ครั้งแรกในไตรมาส 2/2564 จํานวน 53.0 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) 

 

แมวาในไตรมาส 2/2564 ยังคงมีความทาทายจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 แตกลุมบริษัทยังคงมี

การเรียนรูและปรับตัวอยางตอเน่ือง โดยปจจุบันกลุมบริษัทมีโครงสรางธุรกิจหลากหลาย ประกอบดวย  

(1) ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยเพ่ือการขาย (Residential Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบาน

จัดสรรท้ังสิ้น 86 โครงการ ณ ไตรมาส 2/2564 เชน แบรนด พารค ออริจ้ิน (PARK ORIGIN), ดิ ออริจ้ิน (The 

Origin), ไนทบริดจ (KnightsBridge), นอตติ้ง ฮิลล (Notting Hill), เคนซิงตัน (Kensington) และ บริทาเนีย 

(BRITANIA) รวมมูลคาโครงการ 133,000 ลานบาท  

(2) ธุรกิจที่สรางรายไดตอเน่ือง (Recurring Income Business) เชน โรงแรม, เซอรวิส อพารตเมนท และคาปลีก  

(3) ธุรกิจบริการ (Service Business) เชน ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย , ธุรกิจตัวแทนซื้อ ขาย เชา 

อสังหาริมทรัพย, ธุรกิจท่ีปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย และยังมีวิสัยทัศนในการขยายประเภทธุรกิจใหมๆ อยาง

ตอเน่ือง อาทิ ธุรกิจโลจิสติกส ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ เพื่อใหเปนผูประกอบการ

อสังหาริมทรพัยแบบครบวงจร 
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 สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียด ดงัตอไปนี ้

รายการ 

 

ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2564 ผลแตกตาง 

 ลานบาท   %   ลานบาท   %   ลานบาท   %  

รายได       

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย  3,088.5   93.8   3,085.4   81.2   ( 3.1 )  (0.1) 

รายไดคาบริหารโครงการ  127.9   3.9   319.2   8.4   191.4   149.6  

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน

บริษัทยอย 

 -    -    243.5   6.4   243.5  100.0 

ดอกเบ้ียรับ  5.2   0.2   1.1   0.0   ( 4.2 )  (79.5) 

รายไดอื่น  70.8   2.1   152.2   4.0   81.5   115.1  

รวมรายได  3,292.4   100.0   3,801.4   100.0   509.0   15.5  

คาใชจาย       

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  1,996.6   60.6   2,042.6   53.7   46.0   2.3  

คาใชจายในการขาย  306.0   9.3   391.2   10.3   85.2   27.8  

คาใชจายในการบริหาร  113.3   3.4   148.3   3.9   35.1   31.0  

รวมคาใชจาย  2,415.9   73.4   2,582.1   67.9   166.2   6.9  

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน  876.5   26.6   1,219.3   32.1   342.8   39.1  

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงนิ

ลงทุนในการรวมคา 

 61.4   1.9   3.7   0.1   (57.7)  (94.0) 

ตนทุนทางการเงิน  (67.1)  (2.0)  (76.0)  (2.0)  (8.8)  13.2  

กําไรกอนรายได (คาใชจาย) ภาษี

เงินได 

 870.8   26.4   1,147.0   30.2   276.2   31.7  

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได  (163.7)  (5.0)  (237.9)  (6.3)  (74.1)  45.3  

กําไรสําหรับงวด  707.1   21.5   909.2   23.9   202.1   28.6  

กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือ

หุนของบริษัทฯ 

 707.1   21.5   852.0   22.4   144.9   20.5  

 

จากตารางขางตนสามารถวิเคราะหตามรายการไดดังตอไปนี ้
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I รายไดจากการดําเนินงาน 

 กลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 2/2563 และ 2/2564 จํานวน 3,292.4 ลานบาท และ  3,801.4  

ลานบาทตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 509.0 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 15.5 โดยกลุมบริษัทมีรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวมคาใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอน และมีการเพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมการโอน

กรรมสิทธิ์จากโครงการท่ีพัฒนาภายใตกิจการรวมคา ซึ่งผลประกอบการของกิจการรวมคาจะถูกแสดงเปนสวนแบงกําไรจาก

เงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้สงผลใหกลุมบริษัทมีกําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนของ

บริษัทฯ สูงขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2563 ท่ีอยูในรอยละ 20.5 โดยยังรักษาระดับอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 22.4 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 2/2564 จํานวน 3,085.4 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 81.2 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 3.1 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 0.1 โดยเม่ือรวม

กับกิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการภายใตกิจการรวมคาจํานวน 876.2 ลานบาท จะทําใหมียอดโอนกรรมสิทธิ์รวม

ท้ังส้ิน 3,961.5 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 130.0 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.4 ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี 

รายการ 

 

 สําหรับไตรมาส 2/2563  สําหรับไตรมาส 2/2564  

ผลตาง  งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น   งบการเงินรวม   การรวมคา   รวมทั้งสิ้น  

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

 3,088.5   743.1   3,831.6   3,085.4   876.2   3,961.5   130.0  3.4% 

โดยกลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจากโครงการท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2/2564 จํานวน 3 โครงการ ซึ่ง

ประกอบดวยโครงการคอนโดมิเนียมท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการบริกซตัน เพ็ทแอนด

เพลย สุขุมวิท107 และโครงการดิ ออริจ้ิน รัชดา-ลาดพราว และโครงการคอนโดมิเนียมภายใตกิจการรวมคา จํานวน 1 

โครงการ คือ โครงการไนทบริดจ สุขุมวิท-เทพารักษ 

ท้ังน้ีกลุมบริษัทยังคงรับรูรายไดจากโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิตอเน่ืองจากป 2563 อีกจํานวน 37 โครงการ 

 2. รายไดคาบริหารโครงการ สําหรับไตรมาส 2/2564 จํานวน 319.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.4 ของ

รายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 191.4 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 149.6 โดยกลุมบริษัทมีการรับรู

รายไดคาบริหารโครงการเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 2/2564 จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการคอนโดมิเนียมโซโห แบงค็อก รัชดา 

และ โครงการมิกซยูส วัน ออริจ้ิน พญาไท อยางไรก็ตามกลุมบริษัทยังคงรับรูรายไดคาบริหารโครงการอยางตอเน่ืองท้ังสิ้น 17 

โครงการ 
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3. กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สําหรับไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทมีกําไรจากการ

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 243.5 หรือคิดเปนรอยละ 6.4 ของรายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 

243.5 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 100.0 โดยในไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทมีการรวมลงทุนเพ่ิมข้ึน ดังน้ี 

(1) บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลลอ็ปเมนท จํากัด เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม “โซโห แบงค็อก รัชดา” 

ซึ่งเปนการรวมมือกันอยางตอเนื่องหลังจากที่ไตรมาส 1/2564 ไดมีการรวมทุนไปแลว จํานวน 2 โครงการ 

(2) บริษัท ทีแอลทีเอช จํากัด ในเครือโตคิว แลนด คอรเปอเรช่ัน หนึ่งในผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยชั้นนําของประเทศ

ญ่ีปุน ซึ่งเปนผูรวมลงทุนรายใหมของกลุมบริษัท เพ่ือพัฒนาโครงการมิกซยูส “วัน ออริจ้ิน พญาไท” 

 4. รายไดอ่ืน สําหรับไตรมาส 2/2564 จํานวน 152.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.0 ของรายไดรวม 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 81.5 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 115.1 สวนใหญเพ่ิมขึ้นจากรายไดการ

ยกเลิกการจองและสัญญา และนอกจากนี้กลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจากธุรกิจโรงแรม และรายไดจากธุรกิจบริการเพิ่มขึ้น 

ท้ังน้ีธุรกิจโรงแรมของกลุมบริษัทเนนกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาองคกร (Corporate Group) ซึ่ง

สวนใหญเปนผูเขาพักระยะยาว (Long-stay) จึงไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิดไมมากนัก และดวยการปรับกลยุทธท่ี

รวดเร็วภายใตความแข็งแกรงของความรวมมือกันของพนักงาน และคูธุรกิจ ทําใหในป 2564 กลุมบริษัทเริ่มมีรายไดจากการ

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

แหลมฉบัง ซึ่งโรงแรมท้ัง 2 โรงแรมมีอัตราผูเขาใชบริการโดยเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) เทากับ 52-57% สําหรับ

ชวงในไตรมาส 2/2564 

 

II คาใชจาย 

 1. ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 2/2564 จํานวน 2,042.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

53.7 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 46.0 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3  

 2. คาใชจายในการขาย สําหรับไตรมาส 2/2564 จํานวน 391.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.3 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 85.2 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.8 โดยหลักเพ่ิมข้ึนจาก

คาใชจายในการโฆษณาทาง Online จากจํานวนโครงการท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจากไตรมาส 2/2563 มีสถานการณโควิดเปนปแรก

กลุมบริษัทจึงไมไดเปดขายโครงการใหม  อยางไรก็ตามหลังจากการปรับตัวจากสถานการณโควิด กลุมบริษัทมีการเพ่ิม

ชองทางการตลาดใหมๆ ใหผูบริโภคสามารถเขาถึงกลุมโครงการของกลุมบริษัทไดงายยิ่งขึ้น เชน การจัด Property live ขาย

คอนโดมิเนียมแบรนด ดิ ออริจ้ินผาน live สด แบบ Customer Product และใชแพลทฟอรมการขายออนไลน (Origin 
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Property Always Online) พรอมท้ังสรางทีม Everyone Can Sell เพ่ือบริหารคาใชจายใหมีประสิทธภิาพมากข้ึนอยาง

ตอเน่ือง 

 3. คาใชจายในการบริหาร สําหรับไตรมาส 2/2564 จํานวน 148.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.9 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 35.1 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 31.0 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากคา

บริหารภายใตธุรกิจโรงแรมซึ่งธุรกิจโรงแรมเริ่มดําเนินการชวงปลายป 2563 และธุรกิจบริการมีการขยายธุรกิจมากขึ้น  

III สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา 

 สําหรับไตรมาส 2/2564 มีสวนแบงกําไร จํานวน 3.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.1 ของรายไดรวม 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 57.7 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 94.0 โดยกลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจาก

โครงการรวมคาตอเนื่องจากป 2563 จํานวน 4 โครงการ ไดแก  โครงการไนทบริดจ ไพรม รัชโยธิน, โครงการไนทบริดจ 

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

สะสม ท้ังสิ้น 6,697.9 ลานบาท และมีโครงการรวมคาโครงการใหมท่ีเริ่มเปดขายในไตรมาส 2/2564 จํานวน 1 โครงการ คือ 

โครงการไนทบริดจ สุขุมวิท-เทพารักษ ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์ท้ังสิ้น 376.3 ลานบาท อีกท้ังยังมีโครงการที่อยูระหวางการ

พัฒนาซึ่งยงัไมสามารถรับรูรายได 

IV คาใชจายทางการเงิน 

 ประกอบดวยดอกเบ้ียจายธนาคาร ดอกเบ้ียจายหุนกู ดอกเบี้ยต๋ัวแลกเงิน และดอกเบี้ยจายหนี้สินตาม

สัญญาเชา สําหรับไตรมาส 2/2564 จํานวน 76.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.0 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน

ของปกอน จํานวน 8.8 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.2 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีการกูยืมเพ่ือใชหมุนเวยีนภายในกิจการ

และพัฒนาโครงการตามแผน 

V คาใชจายภาษีเงินได 

 สําหรับไตรมาส 2/2564 จํานวน 237.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.3 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของปกอน จํานวน 74.1 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 45.3 ผันแปรตามผลการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีไดกลาว

ไวขางตน 
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VI กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

 กลุมบริษัทมีกําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 2/2564 เทากับ 852.0  

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22.4 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 144.9 ลานบาท คิดเปน

เพิ่มขึ้นรอยละ 20.5 ผันแปรตามผลการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีไดกลาวไวขางตน 

 

VII ฐานะทางการเงิน 

รายการ 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 
ผลแตกตาง 

ลานบาท % 

สินทรัพยรวม  33,693.6   33,004.3   (689.3)  (2.0) 

หนี้สินรวม  21,685.6   20,296.2   (1,389.4)  (6.4) 

สวนของผูถือหุนรวม  12,008.0   12,708.1   700.1   5.8  

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมลดลงจากป 2563 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

จํานวน 689.3 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 2.0 โดยหลักเปนตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายและสินทรัพย

สิทธิการใช ในสวนของหน้ีสินรวมลดลง 1,389.4 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 6.4 โดยหลักเปนเงินกูยมืระยะยาวจาก

ธนาคารลดลงจากการโอนกรรมสิทธิ์เพ่ิมขึ้นและหนี้สินตามสัญญาเชาลดลงจากการขายเงนิลงทุนในบริษัทยอยเพื่อเปน

บริษัทที่ลงทุนภายใตกิจการรวมคา 

 สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมเพิ่มขึ้นจากป 2563 (ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563) จํานวน 700.1 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.8 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีกําไรสะสมจากโครงการท่ีมีการ

โอนกรรมสิทธิ์อยางตอเน่ืองตามท่ีไดกลาวไวขางตน อีกท้ังยังมีกําไรจากโครงการภายใตกิจการรวมคามีการโอนกรรมสิทธิ์

ตอเน่ืองจากป 2563 จํานวน 4 โครงการ และโครงการใหมท่ีเริ่มโอนครั้งแรกในไตรมาส 2/2564 อีกจํานวน 1 โครงการ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 

        ขอแสดงความนับถือ 

               (นายพีระพงศ จรูญเอก) 

              ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 


