Press release
ออริจนิ ้ โชว์ ผลประกอบการ 61 กําไร-รายได้ แข็งแกร่ งตามเป้ า
กวาดยอดขายคอนโดกว่ า 2.7 หมื่นล้ านขึน้ แท่ นท็อปอสังหาฯ
(กรุ งเทพฯ - 25 กุ มภาพันธ์ 2562) – ออริ จิน้ เปิ ดผลประกอบการปี 2561 คว้ ากําไรสุ ทธิ 3,338 ล้ านบาท
เติบโตกว่ าภาพรวมทัง้ ตลาด พร้ อมรายได้ 16,638 ล้ านบาท เติบโตแข็งแกร่ งตามเป้ า กวาดยอดขายกว่ า
27,500 ล้ าน ขึน้ แท่ นท็อปธุรกิจอสังหาฯ ปี 62 เร่ งสร้ างโอกาสใหม่ ในธุรกิจแนวราบ-โรงแรม-บริ การ พร้ อม
โชว์ แบ็คล็อกคุณภาพกว่ า 34,000 ล้ าน ทยอยโอนต่ อเนื่อง เคาะจ่ ายปั นผลรอบสิน้ ปี หุ้นละ 0.30 บาท
นายพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ออริ จนิ ้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) หรื อ ORI
ผู้พฒ
ั นาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ครบวงจร เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการปี 2561 ถือเป็ นอีกปี ที่ภาพรวมของทังบริ
้ ษัทเติบโต
ได้ อย่างแข็งแกร่ ง ตังแต่
้ ด้านกําไรสุทธิ ที่สามารถทําได้ ถึง 3,338 ล้ านบาท เติบโตจากภาพรวมปี 2560 กว่า 65.2%
เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิที่ระดับ 20.1% ขณะเดียวกัน รายได้
ทังปี
้ 2561 อยู่ที่ 16,638 ล้ านบาท เติบโตจากภาพรวมปี 2560 กว่า 66.6%
“ในปี 2561 บริ ษัทเปิ ดตัวโครงการใหม่ทงสิ
ั ้ ้น 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 25,500 ล้ านบาท โดยยอดขายเฉลี่ย
ในปี ที่ผ่านมาอยู่ที 72-75% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่ทําได้ ราว 40-50% โดยปั จจัยสําคัญมาจากบริ ษัทมีความเข้ า
ใจความต้ องการของลูกค้ า และพัฒนาผลิตภันฑ์ออกมาได้ ตอบโจทย์ความต้ องการ ทําให้ ทงยอดขายใหม่
ั้
และยอด
โอนจากแบ็คล็อกคุณภาพ สามารถขายและโอนได้ อย่างต่อเนื่ อง สะท้ อนถึงความเชื่ อมั่นของผู้บริ โภคที่ ให้ ค วาม
ไว้ วางใจกับคุณภาพสินค้ าและบริ การของเครื อออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้” นายพีระพงศ์ กล่าว
สําหรับยอดขายในปี 2561 สามารถทําได้ ถึง 27,552 ล้ านบาท เติบโตจากปี 2560 กว่า 86.7% โดยแบ่งเป็ นยอดขาย
จากธุรกิจคอนโดมิเนียม 26,378 ล้ านบาท และยอดขายจากโครงการบ้ าน 1,174 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทมียอดขาย
อยู่ในระดับท็อปของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปี ที่ผ่านมา
นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ในปี 2562 นัน้ บริ ษัทจะยังคงเดินหน้ ารักษาเสถียรภาพการเติบโตของธุรกิจคอนโดมิเนียมไว้
ในระดับเดิม ควบคู่กบั การกระจายการเติบโตไปยังกลุม่ ธุรกิจใหม่ๆ ของบริ ษัท ทังธุ
้ รกิจโครงการแนวราบ ธุรกิจที่สร้ าง
รายได้ หมุนเวียน เช่น โรงแรม เซอร์ วิสอพาร์ ตเมนท์ อ้ อฟฟิ สคอมมูนิตี ้มอลล์ โครงการมิกซ์ยูส และธุรกิจบริ การ ผ่าน
การพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภค โดยกลุม่ ธุรกิจใหม่ๆ จะค่อยๆ มีบทบาทมากขึ ้นทังในระยะ
้
สันและระยะกลาง-ยาว
้

เบื ้องต้ น บริ ษัทมีแผนเปิ ดตัวโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อการขายในปี 2562 กว่า 26,000 ล้ านบาท เติบโตจากปี 2561 ซึง่
เปิ ดตัวที่ 25,500 ล้ านบาท โดยตังเป้
้ ารายได้ รวมไว้ ที่ 19,000 ล้ านบาท และตังเป้
้ ายอดขายจากทังโครงการเก่
้
าและ
ใหม่รวมกันไว้ ที่ 28,000 ล้ านบาท
“ปั จจุบนั เรามียอดขายรอรับรู้ รายได้ หรื อ แบ็คล็อกคุณภาพ มูลค่ากว่า 34,271 ล้ านบาท โดยจะทยอยรับรู้ รายได้ ในปี
นี ้ถึงกว่า 11,267 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 66% ของเป้ารายได้ จากการขายของปี นี ้ ซึง่ มัน่ ใจว่าจะสามารถทยอยรับรู้
รายได้ ตามเป้า เนื่องจากแบ็คล็อกส่วนใหญ่ของบริ ษัทมาจากยอดขายของลูกค้ าที่ต้องการซื ้อเพื่ออยู่อาศัยจริ ง” นายพี
ระพงศ์ กล่าว
นายพีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ จ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัท
รอบสิน้ ปี 2561 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นเงิ นปั นผลจ่ายทัง้ สิ ้นไม่เกิ น 736,401,343.50 บาท โดยบริ ษัทจะ
จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสด โดยกํ าหนดให้ วันที่ 3 พ.ค. 2562 เป็ นวันกํ าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ ได้ รับเงิ นปั นผล
(Record Date) และกําหนดจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 15 พ.ค. 2562
สําหรับบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) มีโครงสร้ างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้ วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่
อาศัยเพื่อการขาย (Residential Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้ านจัดสรรมาแล้ ว 51 โครงการ
เช่ น แบรนด์ PARK ORIGIN, KnightsBridge, Notting Hill, Kensington และ Britania รวมมู ล ค่ า โครงการกว่ า
84,000 ล้ านบาท 2.ธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ างรายได้ ห มุน เวี ย นต่ อเนื่ อ ง (Recurring Income Business) เช่ น โรงแรม เซอร์ วิ ส
อพาร์ ตเมนท์ ค้ าปลีก 3.ธุรกิจบริ การ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื ้อ ขาย
เช่า อสังหาริ มทรั พย์ ธุรกิจที่ปรึ กษาด้ านอสังหาริ มทรั พย์ และยังมีวิสยั ทัศน์ ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจร
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