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ท่ี ORI-FA003/2564 

 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท สำหรับไตรมาส 3/2564 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด(มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ขอชี้แจงภาพรวมของผลการดำเนินงาน 

ดังนี้ 

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2564 กลุมบริษัทมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมและบาน

จัดสรร จำนวน   3,984.8  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปกอน จำนวน 88.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 โดย

ประกอบไปดวยกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการที่ไมไดอยูภายใตกิจการรวมคา จำนวน  3,665.9  ลานบาทและ

กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ีอยูภายใตกิจการรวมคา จำนวน  318.9  ลานบาท ซ่ึงคิดเปนสวนแบงกำไรจากเงิน

ลงทุนในการรวมคาของโครงการที่โอนกรรมสิทธิท์ั้งสิ้น 28.1 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) สงผลใหกลุมบริษัทมีกำไร

สำหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนจำนวน  709.0  ลานบาท  

 

โดยในไตรมาส 3/2564 กลุมบริษัทมียอดขายจากโครงการเปดตัวใหม (Presales) จำนวน 7,110.3 ลานบาท และ

ยังคงรักษาระดับการเติบโตในชวง 9 เดือนของป 2564 ได โดยเติบโตจากชวงเดียวกันของปกอนเทากับรอยละ 22.0 ซ่ึง

แบงเปนยอดขายจากโครงการประเภทคอนโดมิเนียมประมาณรอยละ 73.0 ของยอดขายท้ังหมด และยอดขายจากโครงการ

บานจัดสรรประมาณรอยละ 27.0 ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยยอดขายจากกลุมโครงการพรอมอยู (Ready to 

move) จำนวนรอยละ 71.0  ของยอดขายทั้งหมด และยอดขายจากโครงการที่อยูระหวางดำเนินการกอสราง (Ongoing) 

จำนวนรอยละ 29.0 ของยอดขายทั้งหมด สำหรับแบรนดสำคัญที่สรางยอดขายไดอยางตอเนื่อง ไดแก แบรนดออริจิ้น ปลั๊ก 

แอนด เพลย (Origin Plug & Play) แบรนดคอนโดมิเนียมเจาะตลาดกลุมคนเพิ่งเริ่มตนทำงาน (First Jobber) และกลุม 

Gen Z ที่ยังคงไดรับการตอบรับอยางตอเนื่องจากทั้งฟงกชันที่ตอบโจทยในชวง Next Normal แบงแยกพื้นที่สำหรับการ

ทำงาน การอยูอาศัย และราคาที่เขาถึงไดงาย และโครงการบานจัดสรรภายใตแบรนดบริทาเนีย (Britania) โดยเฉพาะ

โครงการในฝงตะวันตกของกรุงเทพฯ ท่ีเปดตัวในปนี้อยางแกรนดบริทาเนีย ราชพฤกษ-พระราม 5 
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หนวย : ลานบาท 

รายการ 

 

 สำหรับไตรมาส 3/2563  สำหรับไตรมาส 3/2564  

ผลตาง  งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ท้ังสิ้น  

 งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ท้ังสิ้น  

กิจกรรมการโอน

กรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

 2,207.1    1,688.9    3,896.0    3,665.9    318.9    3,984.8    88.8   2.3% 

 

จากตารางกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ขางตน เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันปกอน จำนวน 88.8 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 2.3 โดยประกอบไปดวยกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวมคา จำนวน 3 โครงการ ไดแก 

โครงการไนทบริดจ ไพรม ออนนุช, โครงการไนทบริดจ สเปซ รัชโยธิน และ โครงการไนทบริดจ สุขุมวิท เทพารักษ ซึ่งเปน

โครงการโอนกรรมสิทธิ์ตอเนื่องจากไตรมาส 2/2564 และเกิดการรับรูกำไรจากกิจการรวมคาของทั้ง 3 โครงการในไตรมาส 

3/2564 จำนวน 28.1 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) ซึ่งสงผลใหกลุมบริษัทรับรูกำไรสะสมจากกิจการรวมคาในป 

2564 ท้ังสิ้น 5 โครงการ จำนวน 278.1 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%)  

 

แมวาในไตรมาส 3/2564 ยังคงมีความทาทายจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 แตกลุมบริษัทยังคงมี

การเรียนรูและปรับตัวอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันกลุมบริษัทมีโครงสรางธุรกิจหลากหลาย ประกอบดวย 

(1) ธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อการขาย (Residential Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบาน

จัดสรรทั้งสิ้น 86 โครงการ ณ ไตรมาส 3/2564 เชน แบรนด พารค ออริจิ้น (PARK ORIGIN), ดิ ออริจิ้น (The 

Origin), แบรนดออริจิ้น ปลั๊ก แอนด เพลย (Origin Plug & Play), ไนทบริดจ (KnightsBridge), นอตติ้ง ฮิลล 

(Notting Hill), เคนซิงตัน (Kensington) และ บริทาเนีย (BRITANIA) รวมมูลคาโครงการ 137,000 ลานบาท  

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

(3) ธุรกิจบริการ (Service Business) เช น ธ ุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย, ธ ุรกิจตัวแทนซื ้อ ขาย เชา 

อสังหาริมทรัพย, ธุรกิจที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย และยังมีวิสัยทัศนในการขยายประเภทธุรกิจใหมๆ อยาง

ตอเนื่อง อาทิ ธุรกิจโลจิสติกส ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ เพื่อใหเปนผูประกอบการ

อสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร 

 

สำหรับไตรมาส 4/2564 กลุมบริษัท มีแผนจะเปดตัวโครงการใหมเพิ่มเติมอีก 9 โครงการ มูลคาโครงการรวม

ประมาณ 6,295 ลานบาท ประกอบดวย 

(1) โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลคาโครงการรวม 1,695 ลานบาท ไดแก 1.ออริจิ้น เวลเนส เรสซิเดนซ 

แบริ่ง 2.ออริจิ้น เวลเนส เรสซิเดนซ รามอินทรา 3.บริกซตัน เกษตร ศรีราชา แคมปส  
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(2) โครงการบานจัดสรร 6 โครงการ มูลคาโครงการรวม 4,600 ลานบาท ไดแก 1.ไบรตัน บางปะกง 2.บริทาเนีย 

แพรกษา สเตชั่น 3.บริทาเนีย ติวานนท-ราชพฤกษ 4.แกรนด บริทาเนีย พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา 5.แกรนด 

บริทาเนีย นนทบุรี สเตชั่น 6.แกรนดบริทาเนีย สุวรรณภูมิ  

โดยทุกโครงการที่เปดตัว ยังคงเปดตัวในทำเลที่มีความตองการสูง โดยเฉพาะทำเลฝงตะวันออกของกรุงเทพฯไป

จนถึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงมีการบุกเซ็กเมนทใหมอยางตลาดผูสูงวัย (Silver Age) รองรับการกาว

เขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ดวยแบรนดใหม ออริจิ้น เวลเนส เรสซิเดนซ แบรนดคอนโดมิเนียม Leasehold พรอม

โปรแกรมดูแลผูสูงอายุ ท้ังนี้ การเปดตัวโครงการดังกลาว คาดวาจะเปนอีกสวนหนึ่งท่ีชวยสรางยอดขายใหม ตามเปาหมายท่ี

วางไว 

ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2564 ของปนี้ นาจะเปนชวงที่ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยฟนตัว เนื่องจากไดรับผลบวกจาก

รัฐบาลผอนคลายมาตรการ LTV เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผานมา และจากยอดผูติดเชื้อใหมที่ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแต

ชวงปลายไตรมาส 3/2564 และยอดการฉีดวัคซีนท่ีทยอยเพ่ิมข้ึน หากภาครัฐสามารถลดจำนวนผูติดเชื้อใหมไดอยางตอเนื่อง 

และเพ่ิมอัตราการฉีดวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพ จะเปนการชวยเพ่ิมความม่ันใจใหแกผูบริโภคในการกลับมา จับจายใชสอย และ

เพ่ิมความม่ันใจใหแกผูประกอบการในการทำการตลาดท่ีเปนชวงไฮซีซ่ันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย  

 

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

รายการ 

 

ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2564 ผลแตกตาง 

 ลานบาท   %   ลานบาท   %   ลานบาท   %  

รายได       

รายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพย 

 2,207.1    86.9   3,665.9    88.9   1,458.8    66.1  

รายไดคาบริหารโครงการ  192.7    7.6   153.2    3.7   (39.4)  (20.5) 

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุน

ในบริษัทยอย 

 -     -     105.8    2.6   105.8    100.0  

ดอกเบี้ยรับ  4.2    0.2   1.3    0.0   (2.8)  (68.1) 

รายไดอ่ืน  134.7    5.3   196.8    4.8   62.0    46.0  

รวมรายได  2,538.7    100.0   4,123.0    100.0   1,584.4    62.4  

คาใชจาย       

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  1,426.6    56.2   2,489.8    60.4   1,063.2    74.5  

คาใชจายในการขาย  327.5    12.9   383.3    9.3   55.8    17.0  

คาใชจายในการบริหาร  140.1    5.5   193.4    4.7   53.3    38.1  
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รายการ 

 

ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2564 ผลแตกตาง 

 ลานบาท   %   ลานบาท   %   ลานบาท   %  

รวมคาใชจาย  1,894.1    74.6   3,066.4    74.4   1,172.3    61.9  

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน  644.5    25.4   1,056.6    25.6   412.0    63.9  

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในการรวมคา 

 250.5    9.9   (22.0)  (0.5)  (272.5)  (108.8) 

ตนทุนทางการเงิน  (51.2)  (2.0)  (75.5)  (1.8)  (24.3)  47.5  

กำไรกอนรายได (คาใชจาย) 

ภาษีเงินได 

 843.8    33.2   959.1    23.3   115.2    13.7  

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได  (122.0)  (4.8)  (200.0)  (4.9)  (77.9)  63.8  

กำไรสำหรับงวด  721.8    28.4   759.1    18.4   37.3    5.2  

กำไรสำหรับงวดสวนท่ีเปนของ

ผูถือหุนของบริษัทฯ 

 717.1    28.2   709.0    17.2   (8.1)  (1.1) 

 

จากตารางขางตนสามารถวิเคราะหตามรายการไดดังตอไปนี้ 

I รายไดจากการดำเนินงาน 

 กลุมบริษัทมีรายไดรวมสำหรับไตรมาส 3/2563 และ 3/2564 จำนวน  2,538.7  ลานบาท และ   4,123.0  

ลานบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน  1,584.4  ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 62.4 โดยกลุมบริษัทมีรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น ทั้งจากโครงการคอนโดมิเนียม และ บานจัดสรร ซึ่งประกอบดวยโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์ตอเนื่อง

จากไตรมาส 2/2564 และโครงการท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 3/2564 โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย สำหรับไตรมาส 3/2564 จำนวน  3,665.9  ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 88.9 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน  1,458.8  ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 

66.1 โดยเม่ือรวมกับกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการภายใตกิจการรวมคาจำนวน 318.9 ลานบาท จะทำใหมียอดโอน

กรรมสิทธิร์วมท้ังสิ้น 3,984.8 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน 88.8 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 2.3 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 



หนา 5 ของ 8 
 

 

รายการ 

 

 สำหรับไตรมาส 3/2563  สำหรับไตรมาส 3/2564  

ผลตาง  งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ท้ังสิ้น  

 งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ท้ังสิ้น  

กิจกรรมการโอน

กรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย 

 2,207.1    1,688.9    3,896.0    3,665.9    318.9    3,984.8    88.8   2.3% 

โดยกลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจากโครงการท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 3/2564 จำนวน 1 โครงการ 

เปนโครงการคอนโดมิเนียมท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวมคา คือ โครงการพารค ออริจิ้น พญาไท ซ่ึงเปนโครงการลักชัวรี่ขนาด

ใหญท่ีมีมูลคาโครงการมากกวา 4,600 ลานบาท  

ท้ังนี้กลุมบริษัทยังคงรับรูรายไดจากโครงการท่ีโอนกรรมสิทธิ์ตอเนื่องจากป 2563 อีกจำนวน 40 โครงการ 

 2. รายไดคาบริหารโครงการ สำหรับไตรมาส 3/2564 จำนวน 153.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.7 ของ

รายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจำนวน 39.4 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 20.5 เนื่องจากมีโครงการท่ีรับรู

รายไดคาบริหารโครงการครบตามสัญญาแลว แตอยางไรก็ตามในไตรมาส 3/2564 ก็ยังมีโครงการใหมท่ีเริ่มรับรูรายไดคา

บริหารโครงการเพ่ิมข้ึน จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการออริจิ้น ปลั๊ก แอนด เพลย รามคำแหง ทริปเปล สเตชั่น และ 

โครงการโซ ออริจิ้น เกษตร อินเตอรเชนจ อีกท้ังกลุมบริษัทยังคงรับรูรายไดคาบริหารโครงการอยางตอเนื่องท้ังสิ้น 17 

โครงการ 

3. กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สำหรับไตรมาส 3/2564 กลุมบริษัทมีกำไรจากการ

จำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจำนวน 105.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.6 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของ

ปกอนจำนวน 105.8 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 100.0 โดยในไตรมาส 3/2564 กลุมบริษัทมีการรวมลงทุนกับ บริษัท 

โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท จำกัด เพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 2 โครงการ ไดแก “โซ ออริจิ้น 

เกษตร อินเตอรเชนจ” และ “ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด เพลย รามคำแหง ทริปเปล สเตชั่น” ท้ังนี้ การรวมทุนเพ่ิมเติมในไตรมาส 

3/2564 สงผลใหกลุมบริษัท และบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท จำกัด มีการรวมทุนกันในกลุมธุรกิจ

คอนโดมิเนียมสะสม 11 โครงการ มูลคาโครงการรวมทุนกลุมคอนโดมิเนียมจำนวน 35,572 ลานบาท โดยเปนการรวมทุนใน

แบรนดคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่คือ พารค ออริจิ้น (PARK ORIGIN) แบรนดคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด ไดแก แบรนดไนท

บริดจ (KnightsBridge) และแบรนดโซโห แบงค็อก (SOHO Bangkok) ตลอดจนแบรนดคอนโดมิเนียมสำหรับคน Gen Z   

แบรนด ดิ ออริจิ้น (The Origin) และคอนโดมิเนียมโครงการใหมท่ีออกแบบเพ่ือคน Gen Y และสตารทอัพ ภายใตแบรนด 
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ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด เพลย (Origin Plug & Play) สงผลใหการรวมทุนสะสมระหวาง 2 บริษัทครอบคลุมคอนโดมิเนียมทุกกลุม 

(Segment) มากยิ่งข้ึน 

 4. รายไดอ่ืน สำหรับไตรมาส 3/2564 จำนวน 196.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.8 ของรายไดรวม 

เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน 62.0 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 46.0 สวนใหญเพ่ิมข้ึนจากรายไดจากธุรกิจ

บริการ รายไดการยกเลิกการจองและสัญญา และรายไดจากธุรกิจโรงแรม เปนหลัก 

ท้ังนี้ธุรกิจโรงแรมของกลุมบริษัทเนนกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาองคกร (Corporate Group) ซ่ึง

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 ซ่ึงโรงแรมท้ัง 2 โรงแรมมีอัตราผูเขาใชบริการโดยเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) เทากับ 50-60% สำหรับ

ชวงในไตรมาส 3/2564 

 

II คาใชจาย 

 1. ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย สำหรับไตรมาส 3/2564 จำนวน 2,489.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

60.4 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน 1,063.2 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 74.5 ซ่ึงแปรผัน

ตามรายไดจากขายอสังหาริมทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึน 

 2. คาใชจายในการขาย สำหรับไตรมาส 3/2564 จำนวน 383.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.3 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน 55.8 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.0 โดยหลักเพ่ิมข้ึนจาก

คาใชจายในการโฆษณาทาง Online จากจำนวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไตรมาส 3/2564 ยังคงมีการแพรระบาดของ 

COVID-19 กลุมบริษัทจึงปรับตัวสูการตลาดออนไลนผาน Property Live พรอมบุกตลาดกลุมใหมอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบ

โจทยการอยูอาศัยยุค Next Normal ท้ังนี้กลุมบริษัทยังคงบริหารคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

 3. คาใชจายในการบริหาร สำหรับไตรมาส 3/2564 จำนวน 193.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.7 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน 53.3 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 38.1 โดยหลักเพ่ิมข้ึนจากคา

บริหารภายใตธุรกิจโรงแรมซ่ึงธุรกิจโรงแรมเริ่มดำเนินการชวงปลายป 2563 และธุรกิจบริการมีการขยายธุรกิจมากข้ึน  
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III สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา 

 สำหรับไตรมาส 3/2564 มีสวนแบงขาดทุน จำนวน 22.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.5 ของรายไดรวม 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน 272.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 108.8 เนื่องจากกลุมบริษัทมีโครงการท่ีอยู

ระหวางการพัฒนาซ่ึงยังไมสามารถรับรูรายได แตอยางไรก็ตามกลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจากโครงการรวมคาตอเนื่องจาก

ไตรมาส 2/2564 จำนวน 3 โครงการ ไดแก  โครงการไนทบริดจ ไพรม ออนนุช, โครงการไนทบริดจ สเปซ รัชโยธนิ และ 

โครงการไนทบริดจ สุขุมวิท เทพารักษ ซ่ึงมียอดโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 3/2654 จำนวน 318.9 ลานบาท ซ่ึงสงผลใหกลุม

บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์สะสม ท้ังสิ้น 5 โครงการ จำนวน 7,393.1 ลานบาท  

IV คาใชจายทางการเงิน 

 ประกอบดวยดอกเบี้ยจายธนาคาร ดอกเบี้ยจายหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน และดอกเบี้ยจายหนี้สินตาม

สัญญาเชา สำหรับไตรมาส 3/2564 จำนวน 75.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.8 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน

ของปกอน จำนวน 24.3 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 47.5 เนื่องจากกลุมบริษัทมีการกูยืมเพ่ือใชหมุนเวียนภายในกิจการ

และพัฒนาโครงการตามแผน 

V คาใชจายภาษีเงินได 

 สำหรับไตรมาส 3/2564 จำนวน 200.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.9 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวด

เดียวกันของปกอน จำนวน 77.9 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 63.8 ผันแปรตามผลการดำเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีไดกลาว

ไวขางตน 

VI กำไรสำหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

 กลุมบริษัทมีกำไรสำหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 3/2564 เทากับ 709.0  

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.2 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน 8.1 ลานบาท คิดเปนลดลงเพียง

รอยละ 1.1 ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีกลุมบริษัทมีการรวมทุนในโครงการใหมเพ่ิมข้ึน สงผลใหสวนแบงกำไรจากบริษัทรวมคา

ลดลง ผันแปรตามผลการดำเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีไดกลาวไวขางตน 
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VII ฐานะทางการเงิน 

รายการ 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 
ผลแตกตาง 

ลานบาท % 

สินทรัพยรวม  33,693.6    34,247.5    553.9    1.6  

หนี้สินรวม  21,685.6    21,443.1    (242.5)  (1.1) 

สวนของผูถือหุนรวม  12,008.0    12,804.4    796.4    6.6  

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเพ่ิมข้ึนจากป 2563 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

จำนวน 553.9 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.6 โดยหลักเปนตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายและสินทรัพย

สิทธิการใช ในสวนของหนี้สินรวมลดลง 242.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 1.1 โดยหลักเปนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

ลดลงจากการโอนกรรมสิทธิ์เพ่ิมข้ึน 

 สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมเพ่ิมข้ึนจากป 2563 (ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563) จำนวน 796.4 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.6 เนื่องจากกลุมบริษัทมีกำไรสะสมจากโครงการท่ีมีการ

โอนกรรมสิทธิ์อยางตอเนื่องตามท่ีไดกลาวไวขางตน อีกท้ังยังมีกำไรจากโครงการภายใตกิจการรวมคามีการโอนกรรมสิทธิ์

ตอเนื่องจากไตรมาส 2/2564 จำนวน 3 โครงการ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

               (นายพีระพงศ จรูญเอก) 

              ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 


