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ท่ี ORI-FA001/2565 

 วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท สําหรับไตรมาส 1/2565 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1/2565 กลุมบริษัทมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิหองชุดคอนโดมิเนียมและบาน

จัดสรร จํานวน 3,383.8 ลานบาท โดยประกอบไปดวยกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวม

คา จํานวน 3,041.5 ลานบาทและกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการที่อยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน  342.4  ลาน

บาท คิดเปนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาท้ังส้ิน 42.0 ลานบาท (ตามสัดสวนถือหุน 51%) ซึ่งสงผลใหกลุมบริษัท

มีกําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนจํานวน 737.9 ลานบาท โดยกลุมบริษัทไดประกาศจายปนผลในรูปของเงินสดในอัตรา

หุนละ 0.42 บาท หรือคิดเปนอัตราเงินปนผลตอบแทน(Dividend yield) เทากับ 4.78% (ณ ราคาหุนวันท่ี 5 เมษายน 

2565) 

โดยในป 2565 กลุมบริษัทต้ังเปาทุกดานแบบ All Time High เริ่มตนจากเปาหมายเปดตัวโครงการใหม (Presale) 

ท้ังส้ิน 31 โครงการ มูลคาโครงการรวมประมาณ 42,000 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 137.0 จากงวดเดียวกันของปกอน 

แบงเปนโครงการบานจัดสรร จํานวน 12 โครงการ มูลคาโครงการรวมประมาณ 13,400 ลานบาท และโครงการ

คอนโดมิเนียม จํานวน 19 โครงการ มูลคาโครงการรวมประมาณ 28,600 ลานบาท โดยโครงการคอนโดมิเนียมจะเติบโตไป

ในทุกกลุม (Segment) มีแบรนดคอนโดมิเนียมใหม เชน แบรนด ออริจ้ิน เพลย (Origin Play), ออริจ้ิน เพลส (Origin 

Place) และเพ่ิมทําเลใหม เชน ฝงธนบุรี นอกจากนี้มีโครงการใหมท่ีเปนเมกะโปรเจกต ทําเลทองหลอ ภายใตชื่อ “ออริจิ้น 

ทองหลอ เวิลด” (Origin Thonglor World) ท่ีมีมูลคาโครงการรวมประมาณ 15,000 ลานบาท 
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หนวย : ลานบาท 

รายการ 

 

 สําหรับไตรมาส 1/2564  สําหรับไตรมาส 1/2565  

ผลตาง  งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ท้ังส้ิน  

 งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ท้ังสิ้น  

กิจกรรมการโอน

กรรมสิทธ์ิ

อสังหาริมทรัพย 

 3,446.1   982.5   4,428.6   3,041.5   342.4   3,383.8  (1,044.8) (23.6%) 

 

นอกจากนี ้ในไตรมาส 1/2565 กลุมบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากําไรสุทธิไวไดที่รอยละ 19.5 ซึ่งรับรูกําไร

จากโครงการคอนโดมิเนียมรวมทุน (Joint Venture) กับบริษัทโนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท จํากัด จํานวน 2 

โครงการ ไดแก โครงการ ไนทบริดจ ไพรม ออนนุช และ โครงการ ไนทบริดจ สเปซ รัชโยธิน รวมท้ังโครงการคอนโดมิเนียม

รวมทุน (Joint Venture) กับบริษัท เอสคอน เจแปน จํากัด จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการ ไนทบริดจ สุขุมวิท 

เทพารักษ ทําใหเกิดการรับรูกําไรจากกิจการรวมคาของท้ัง 3 โครงการใน    ไตรมาส 1/2565 จํานวน 42.0 ลานบาท (ตาม

สัดสวนถือหุน 51%) 

กลุมบริษัทไดพัฒนา ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดรับกับทุกสถานการณ ตลอดจนเมกะ

เทรนดระยะยาวของโลก เพื่อตอบโจทยความตองการของผูบริโภค จากวันแรกที่มีเพียงธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียม สูปจจุบัน

ท่ีมีอาณาจักรธุรกิจใหมจํานวนมาก สงผลใหในป 2565 กลุมบริษัทเตรียมแผนการดําเนินงานใหม ท่ีจะสรางความ

เปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญและครั้งสําคัญภายใตแนวคิด “ORIGIN MULTIVERSE” หรือแผนการเติบโตแบบพหุจักรวาล 

ภายใตแผน ORIGIN MULTIVERSE ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก  

1. ขยายสูจักรวาลใหม (Expanding to the new universe) จากเดิมท่ีออริจ้ินมีจักรวาลหลักคือจักรวาลพัฒนา

โครงการท่ีอยูอาศัย ขยายตัวเองเขาสูจักรวาลใหมๆ โดยแบงเปน 4 กลุมจักรวาล ไดแก 

1) กลุมจักรวาลท่ีอยูอาศัยเพ่ือการขาย (Residential for Sales)  

2) กลุมจักรวาลธรุกิจท่ีสรางรายไดประจํา (Recurring Income Business)  

3) กลุมจักรวาลธรุกิจบริการ (Service Business)  

4) กลุมจักรวาลเมกะเทรนดระยะยาว (Mega Trends Business)  

โดยทั้ง 4 กลุมจักรวาล ยังคงประกอบดวยจักรวาลธุรกิจยอยๆ ท่ีทยอยเกิดข้ึนต้ังแตปท่ีผานมา เชน โลจิสติกส   

เฮลทแคร ประกันภัย พลังงาน การเงิน รานอาหาร กัญชง และยังอาจมีจักรวาลยอยๆ เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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2. แยกกันเติบโตแบบคูขนาน (Growing in the separated timeline) ใหทุกบริษัทยอยมีเสนทางการเติบโตแบบ

คูขนานในจักรวาลของตัวเอง ผานการจัดทัพผูบริหารมืออาชีพในธุรกิจน้ันๆ เขาไปชวยดูแลทิศทางการเติบโต สรางจุดแข็ง

ใหแกทุกกลุมธุรกิจ โดยจะมีบริษัทยอยท่ีมีแผนจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (IPO) เพ่ิมเติม นําโดย 

บริษัท พรีโม เซอรวิส โซลูชั่น จํากัด ผูนําธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพยครบวงจร บริษัท วัน ออริจ้ิน จํากัด ผูดําเนินธุรกิจท่ี

สรางรายไดประจํา (Recurring Income) เชน โรงแรม ออฟฟศ คาปลีก บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด บริษัท

รวมทุนกับบริษัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส จํากัด (มหาชน) เพื่อดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือการอุตสาหกรรม เชน 

คลังสินคา โลจิสติกส นิคมอุตสาหกรรม ครบวงจร หลังจากท่ีกอนหนาน้ีไดสงบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) เขา IPO ไป

แลวในชวงปลายป 2564 คาดวาภายในป 2568 ออริจ้ินและทุกบริษัทท่ีเขาจดทะเบียนจะกลายเปนอาณาจักรท่ีมีมูลคาตลาด 

(Market Capitalization) รวมกันมากกวา 1 แสนลานบาท 

3. เช่ือมโยงอีโคซิสเท็ม (Connecting the ecosystem) เช่ือมโยงทุกจักรวาลท่ีแยกยายกันไปเติบโต กลับมาดูแล

ผูบริโภครวมกันเปนอีโคซิสเท็ม สราง Multiverse of Happiness ท่ีครอบคลุมการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผูบริโภคแบบครบวงจร 

 

สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

รายการ 

 

ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2565 ผลแตกตาง 

 ลานบาท   %   ลานบาท   %   ลานบาท   %  

รายได       

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย  3,446.1   89.1   3,041.5   80.6   (404.6)  (11.7) 

รายไดคาบริหารโครงการ  184.1   4.8   270.3   7.2   86.3   46.9  

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน

บริษัทยอย 

125.3   3.2   296.6   7.9   171.3   136.7  

รายไดดอกเบ้ีย  1.7   0.0   6.3   0.2   4.6   271.5  

รายไดอ่ืน  112.1   2.9   161.0   4.3   48.9   43.6  

รวมรายได  3,869.2   100.0   3,775.7   100.0   (93.5)  (2.4) 

คาใชจาย       

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  2,205.9   57.0   1,970.3   52.2   (235.5)  (10.7) 

คาใชจายในการขาย  390.9   10.1   346.9   9.2   (44.0)  (11.3) 

คาใชจายในการบริหาร  183.7   4.7   278.4   7.4   94.8   51.6  

รวมคาใชจาย  2,780.4   71.9   2,595.7   68.7   (184.8)  (6.6) 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน  1,088.8   28.1   1,180.1   31.3   91.2   8.4  
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รายการ 

 

ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2565 ผลแตกตาง 

 ลานบาท   %   ลานบาท   %   ลานบาท   %  

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงนิ

ลงทุนในการรวมคา 

 48.4   1.3   (48.0)  (1.3)  (96.3) (199.2) 

ตนทุนทางการเงิน  (67.5)  (1.7)  (68.0)  (1.8)  (0.6)  0.8  

กําไรกอนรายได (คาใชจาย) ภาษี

เงินได 

 1,069.7   27.6   1,064.0   28.2   (5.7)  (0.5) 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได  (201.7)  (5.2)  (221.5)  (5.9)  (19.9)  9.9  

กําไรสําหรับงวด  868.1   22.4   842.5   22.3   (25.6)  (2.9) 

กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือ

หุนของบริษัทฯ 

 825.1   21.3   737.9   19.5   (87.1)  (10.6) 

 

จากตารางขางตนสามารถวิเคราะหตามรายการไดดังตอไปนี ้

I รายไดจากการดําเนินงาน 

 กลุมบริษัทมีรายไดรวมสาํหรับไตรมาส 1/2564 และ 1/2565 จํานวน   3,869.2  ลานบาท และ  3,775.7  

ลานบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน  93.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 2.4 โดยหลักลดลงจากรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพย ทั้งน้ีกลุมบริษัทยังมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย และรายไดคาบริหาร

โครงการอยางตอเน่ือง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 1/2565 จํานวน 3,775.7 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 80.6 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 404.6 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 11.7 โดย

เมื่อรวมกับกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการภายใตกิจการรวมคาจํานวน 342.4 ลานบาท จะทําใหมียอดโอน

กรรมสิทธิ์รวมท้ังสิ้น 3,383.8 ลานบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน  1,044.8  ลานบาท คิดเปนลดลงรอย

ละ 23.6 ท้ังน้ีเนื่องจากโครงการพารค ออริจิ้น ทองหลอ เลื่อนการรับรูรายไดไปยังไตรมาส 2/2565 ซึ่งเปนโครงการที่มี 

Backlog แลวประมาณรอยละ 70.0 อยางไรก็ตามกลุมบริษัทมีรายไดจากการขายบานจัดสรรเพิ่มข้ึน จํานวน 501.1 ลาน

บาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 53.7 ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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รายการ 

 

สําหรับไตรมาส 1/2564 สําหรับไตรมาส 1/2565  

ผลตาง  งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ท้ังสิ้น  

 งบการเงิน

รวม  

 การรวม

คา  

 รวม

ท้ังสิ้น  

กิจกรรมการโอน

กรรมสิทธ์ิ

อสังหาริมทรัพย 

 3,446.1   982.5   4,428.6   3,041.5   342.4   3,383.8  (1,044.8) (23.6%) 

โดยกลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจากโครงการท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในป 2565 จํานวน 8 โครงการ เปน

โครงการคอนโดมิเนียมท่ีไมไดอยูภายใตกิจการรวมคา จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการดิ ออริจิ้น ราม 209 อินเตอรเชนจ, 

โครงบริกซตัน สุขุมวิท 107, โครงการบรอมปตัน เพ็ท เฟรนดลี ่ สุขุมวิท107 นอกจากนี้มีโครงการบานจัดสรรเริ่มโอน

กรรมสิทธิ์ในป 2565 จํานวน 5 โครงการ คือ โครงการบริทาเนีย   ติวานนท - ราชพฤกษ, โครงการบริทาเนีย ราชพฤกษ - 

นครอินทร, โครงการบริทาเนีย แพรกษา สเตชั่น, โครงการแกรนด บริทาเนีย บางนา - สุวรรณภูม ิและ โครงการแกรนด บริ

ทาเนีย นนทบุรี สเตช่ัน 

2.  รายไดคาบริหารโครงการ สําหรับไตรมาส 1/2565 จํานวน 270.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.2 

ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 86.3 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 46.9 โดยกลุมบริษัทมีการ

รับรูรายไดคาบริหารโครงการเพ่ิมข้ึนจากป 2564 เน่ืองจากมีโครงการใหมเพิ่มขึ้น จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย โครงการ

คอนโดมิเนียม จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ ออริจ้ิน ปลั๊ก แอนดเพลย ศรีนครินทร, โครงการ โซ ออริจ้ิน พหล 69 สเตชั่น 

และโครงการบานจัดสรร จํานวน 3 โครงการ ซึง่เปนโครงการรวมทุน 3 โครงการแรกของกลุมบานจัดสรร คือ โครงการ           

บริทาเนีย ทาวน บางนา กม.17, โครงการ บริทาเนีย โฮม บางนา กม.17 และ โครงการ แกรนด บริทาเนีย คูคต สเตชั่น 

อยางไรก็ตามกลุมบริษัทยงัคงรับรูรายไดคาบริหารโครงการอยางตอเน่ืองทั้งส้ิน 24 โครงการ 

3. กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สําหรับไตรมาส 1/2565 กลุมบริษัทมีกําไรจากการ

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 296.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.9 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของ

ปกอนจํานวน 171.3 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 136.7 เน่ืองจากโครงการรวมทุนของกลุมบริษัทท่ีผานมามีผลการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผน จึงไดรับความเชื่อมั่นจากผูรวมทุนอยางตอเนื่อง สงผลใหในไตรมาส 1/2565 มีการรวมลงทุน

เพิ่มขึ้น ดังนี้ 
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(1) บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือพัฒนาโครงการ “ออริจ้ิน ปลั๊ก แอนดเพลย ศรีนครินทร” 

(2) บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือพัฒนาโครงการ “โซ ออริจ้ิน พหล 69 สเตชั่น” 

(3) บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือพัฒนาโครงการ “บริทาเนีย ทาวน บางนา กม.17” 

(4) บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือพัฒนาโครงการ “บริทาเนีย โฮม บางนา กม.17” 

(5) บริษัท โลฟส (ไทยแลนด) จํากัด เพื่อพัฒนาโครงการ “แกรนด บริทาเนีย คูคต สเตชั่น” 

4. รายไดอ่ืน สําหรับไตรมาส 1/2565 จํานวน 161.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.3 ของรายไดรวม 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 48.9 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 43.6 สวนใหญเพ่ิมขึ้นจากรายไดจากธุรกิจ

โรงแรมและรายไดจากธุรกิจบริการ เปนหลัก 

สําหรับไตรมาส 1/2565 ธรุกิจโรงแรมของกลุมบริษัทเนนกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาองคกร 

(Corporate Group) ซึ่งสวนใหญเปนผูเขาพักระยะยาว (Long-stay) และจากสถานการณโควิด-19 ในประเทศไทยคล่ีคลาย

ขึ้น รวมทั้งการปรับกลยุทธท่ีรวดเร็วภายใตความแข็งแกรงของความรวมมือกันของพนักงานและคูธุรกิจ ทําใหกลุมบริษัทมี

รายไดจากโรงแรมเพ่ิมข้ึนท้ัง 2 แหง ไดแก โรงแรมสเตยบริดจ สวีท แบงค็อก ทองหลอ และ โรงแรมฮอลิเดย อินน แอนด 

สวทีส ศรรีาชา-แหลมฉบัง โดยมี อัตราการเขาพัก ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 ประมาณรอยละ 83.0 และ รอยละ 58.0 ตามลําดับ 

 

II คาใชจาย 

 1. ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 1/2565 จํานวน  1,970.3  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

52.2 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 235.5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 10.7 ซึ่งแปรผันตาม

รายไดจากขายอสังหาริมทรัพย 

 2. คาใชจายในการขาย สําหรับไตรมาส 1/2565 จํานวน 346.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.2 ของ

รายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 44.0 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 11.3 โดยหลักลดลงจากคา

คอมมิชชั่นการขาย ทั้งน้ีกลุมบริษัทยังคงบริหารคาใชจายใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง โดยคาใชจายในการขายรวมตอ

รายไดลดลงจากรอยละ 10.1 ในไตรมาส 1/2564 เปนรอยละ 9.2 ในในไตรมาส 1/2565 

3. คาใชจายในการบริหาร สําหรับไตรมาส 1/2565 จํานวน 278.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.4 ของ

รายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 94.8 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 51.6 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากคา

บริหารภายใตธุรกิจโรงแรม รวมท้ังธรุกิจบริการมีการขยายธุรกิจมากขึ้น  
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III สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา 

 สําหรับไตรมาส 1/2565 มีสวนแบงขาดทุน จํานวน 48.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.3 ของรายไดรวม 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 96.3 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 199.2 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีโครงการรวมทุนท่ี

อยูระหวางการพัฒนาซึ่งยังไมสามารถรับรูรายไดเพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตามกลุมบริษัทมีการรับรูรายไดจากการขายเงินลงทุน

โครงการรวมคาเพ่ิมข้ึนจากป 2564 จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย โครงการคอนโดมิเนียม จํานวน 2 โครงการ คือ 

โครงการ ออริจ้ิน ปลั๊ก แอนดเพลย ศรีนครินทร, โครงการ โซ ออริจิ้น พหล 69 สเตช่ัน และโครงการบานจัดสรร จํานวน 3 

โครงการ คือ โครงการ บริทาเนีย ทาวน บางนา กม.17, โครงการ บริทาเนีย โฮม บางนา กม.17 และ โครงการ แกรนด บริ

ทาเนีย คูคต สเตช่ัน  

IV คาใชจายทางการเงิน 

 ประกอบดวยดอกเบ้ียจายธนาคาร ดอกเบ้ียจายหุนกู ดอกเบี้ยต๋ัวแลกเงิน และดอกเบี้ยจายหนี้สินตาม

สัญญาเชา สําหรับไตรมาส 1/2565 จํานวน 68.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.8 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน

ของปกอน จํานวน 0.6 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.8 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีการกูยืมเพ่ือใชหมุนเวียนภายในกิจการและ

พัฒนาโครงการตามแผน 

V คาใชจายภาษีเงินได 

 สําหรับไตรมาส 1/2565 จํานวน 221.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.9 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของปกอน จํานวน 19.9 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.9 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปกอนตามตารางท่ีกลาวไวขางตน 

VI กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

 กลุมบริษัทมีกําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 1/2565 เทากับ 737.9  

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.5 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 87.1 ลานบาท คิดเปนลดลงรอย

ละ 10.6 ท้ังนี้เน่ืองจากโครงการพารค ออริจ้ิน ทองหลอ เลื่อนการรับรูรายได ซึ่งยังคงสามารถเริ่มรับรูรายไดไดในไตรมาส 

2/2565 ซึ่งเปนโครงการท่ีมี Backlog แลวประมาณรอยละ 70.0 
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VII ฐานะทางการเงิน 

รายการ 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 
ผลแตกตาง 

ลานบาท % 

สินทรัพยรวม  35,398.4   38,040.2   2,641.8   7.5  

หนี้สินรวม  19,458.4   21,245.0   1,786.6   9.2  

สวนของผูถือหุนรวม  15,940.0   16,795.2   855.2   5.4  

   

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2564 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

จํานวน 2,641.8 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.5 โดยหลักเปนตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย และเงิน

ลงทุนในการรวมคา ในสวนของหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 1,786.6 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 9.2  โดยหลักเปนเงินกูยืมระยะ

ยาวจากธนาคารและหุนกูระยะยาว 

 สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมเพ่ิมข้ึนจากป 2564 (ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564) จํานวน 855.2 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.4 เนื่องจากกลุมบริษัทมีกําไรสะสมจากโครงการท่ีมีการ

โอนกรรมสิทธิ์อยางตอเน่ืองตามท่ีไดกลาวไวขางตน  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

               (นายพีระพงศ จรูญเอก) 

              ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 


