
 
 

รายงานฉบับนี้จัดท าข้ึนโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฎและเช่ือว่าเป็นที่หน้าเช่ือถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด มหาชน ผู้จัดท าขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงความเห็น  หรือ
ประมาณการต่างๆที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการช้ีน าชักชวนให้นักลงทุนท าการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฎในรายงาน 

RECOMMENDATION     BUY         SYMBOL          ORI         MARKET      SET 

PRICE (12/06/2562)      7.60        FAIR PRICE      9.80       UPSIDE       29.1% 

                                                                                                                                                                 

  

ราคาสะท้อนปัจจยัลบไปบา้งแล้ว ถึงเวลาเกบ็เก่ียว 

Company Update 
Wednesday, June 12, 2019 

ORI : บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) ค ำแนะน ำ : ซ้ือ 

ปัณณวิชย ์ฤทธำสิรินันท์ 
เลขทะเบยีน 101198 
Tel. 02 508 1567 ext. 3201 
E-mail. pannawitch@aslsecurities.com 

Business Description 
     พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินียมตาม
แ น ว ส ถ า นี ข น ส่ ง ม ว ล ช น ร ะ บ บ ร า ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกจิให้บริการที่
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ บรกิารจดัหา
ผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติ
บุคคลอาคารชุดแก่โครงการทีบ่รษิทัเป็นผูพ้ฒันาเท่านัน้ 
Source: SET 
 

Key Data 
Sector                                          PROP 
BETA (Previous 12 Months)               1.62 
CG Report 
Anti-Corruption                               N / A 
Market Cap (MB.)                        18,612.96 
No. Listed Shares (M.)                   2,449.07 
Free Float (%)                               27.77%                    
Par Value (Bt.)                                0.50 
YTD (%)                                      -15.15% 
52 weeks High/Low (Bt.)              13.20 / 6.25 
Source: SET 
 

เราแนะน า “ซ้ือ” เมื่ออ่อนตวัท่ีราคาเป้าหมาย 9.80 บาทจาก 3 ปัจจยัได้แก่ 1. ผลกระทบ
จากมาตรการ LTV ยงัจ ากดัต่อผลประกอบการ 2. แม้แนวโน้ม 2Q62 จะทรงตวัแต่ ในช่วง
ครึง่หลงัของปีจะโดดเด่นอย่างมาก เป็นช่วงเวลาสะสมการลงทุน และ 3. Dividend yield 
ท่ีอยูใ่นระดบัสูง พรอ้มราคาปัจจบุนัมี Upside ท่ีน่าสนใจ 

LTV ยงัมีผลกระทบท่ีจ ากดั  
ภาพรวมหลงัจากการใช้มาตรการ LTV ไป 2 เดอืน ผลกระทบต่อ ORI จะเป็นในกลุ่ม segment 3-5 
ลา้นบาท เช่นโครงการ Notting Hill โดยปัจจบุนัมทีัง้หมด 4 โครงการทีส่รา้งแล้วเสรจ็ แต่อยา่งไรกต็าม
ดว้ยยอด Presale สะสม ที่มมีากกว่า 70% จงึไดร้บัผลกระทบไม่มากนัก แต่ขณะที่โครงการ ongoing 
project  อย่าง Notting Hill Saphanmai ที่มียอด Presale สะสมเพียง 20% จะได้ร ับผลกระทบที่
มากกวา่ โดยเรามกีารปรบัลด speed ของยอด Presale ในกลุ่มน้ีลงเพื่อสะทอ้นปัจจยัลบจาก LTV  

ทิศทาง 2Q62 ทรงตวั แต่จะดีขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี 
แนวโน้ม 2Q62 ทรงตวั แต่ยงัโดดเด่นเหนือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ค่อนขา้งซบเซาจากวนัหยุดที่ค่อนข้าง
เยอะ ท าใหก้จิกรรมการขายและโอนฯ ชะลอตวั โดยเราประเมนิยอดโอนไตรมาสน้ีราว 3.0-3.2 พนัลา้น
บาท  ซึ่งพอร์ทโอนหลกัมาจากบ้านเดี่ยวภายใต้แบรนด์ BRITANIA คาดบนัทึกเป็นรายได้ราว 1.5 - 
1.7 พนัล้านบาท ส่วนโครงการคอนโด B-LOFT คาดบนัทกึรายได ้170 ล้านบาท และจาก Park24 อกี
ราว 600 ล้านบาท คาดว่าผลประกอบการจะทรงตวัใน 2Q62 แต่จะฟ้ืนตวัดขีึน้อย่างมากใน 2H62 ซึ่ง
จะสงูสดุใน 4Q62 เพราะมโีครงการเสรจ็พรอ้มโอนไดม้ากขึน้ 

ยงัหนักแน่นในแผนปีน้ี 
ORI เริม่ขยายพอรท์แนวราบมากขึน้เป็นสดัส่วน 23% : 77% จากเดมิ 11% : 89% ผ่านแบรนด ์Park 
Villa ที่ช่วยจบัลูกค้าที่เป็น real demand มากขึ้น ขณะเดียวกนัก็ได้เปิดแบรนด์คอนโดใหม่ชื่อ The 
Origin ที่เน้นกลุ่มลูกคา้ first job ในพืน้ที่ใกล้เคยีงกบัรถไฟฟ้า ดา้น Backlog อยู่ที่ 3.4 หมื่นล้านบาท 
(แบ่งเป็น ORI 1.7 หมื่นล้านบาท , JV 1.6 หมื่นล้านบาท) ซึ่งได้ secured รายได้ปี 2562 / 2563 / 
2564 ไวแ้ล้ว 73% / 53% / 43% ตามล าดบั ส าหรบัการเปิดขายโครงการใหม่จะคกึคกัมากขึ้นในช่วง
ครึง่หลงัปีน้ี ทัง้แนวราบและแนวสูง ดา้นธุรกจิโรงแรมจะเริม่เปิดใหบ้รกิาร (soft launch) 2 แห่งในช่วง
ปลายปีน้ี โดยเราคาดการณ์ก าไรสทุธปีิน้ีที ่3.61 พนัลา้นบาท ขยายตวั 5.2%YoY  

 End 31 Dec. 2017 2018 2019F 2020F
Total Revenues (Btm) 8,765       15,749     18,292     20,343     
Net Profiit (Btm) 2,021       3,376       3,606       4,323       
EPS (Bt) 1.24         1.38         1.47         1.77         
EPS Growth (%) 131.4% 11.3% 5.2% 19.9%
DPS (Bt) 0.6          0.4          0.4          0.6          
Div. yield (%) 7.9% 5.3% 5.2% 8.1%
PER (x) 6.1          5.5          5.2          4.3          
PBV (x) 3.3          1.8          1.5          1.3          
ROE (%) 31.5% 37.9% 29.3% 29.0%
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แนะน า “ซ้ือ” เมื่ออ่อนตวั ท่ีราคาเป้าหมาย 9.80 บาท มีดีท่ี Div. Yield 
เราคงค าแนะน า “ซื้อ” เมื่ออ่อนตวั ที่ราคาเป้าหมาย 9.80 บาท upside 29.1% (อิง 
Adjust ค่าเฉลี่ย PER 3 ปี ที่ 7.66x – 0.5 S.D.) เราปรบัลดความเสี่ยงลง โดยราคาที่
ปรบัตวัลงมาก่อนหน้าน้ีได้สะท้อนปัจจบัลบต่างๆไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะความกงัวลต่อ
ผลกระทบของมาตรการ LTV ที่เรามองว่า ORI ได้รบัผลกระทบที่จ ากดั โดยราคาที่
ปรบัตวัลงกว่า 40% ตัง้แต่ช่วง ต.ค. 61 เรามองว่า ORI ถูกตลาดลงโทษมากเกินไป 
รวมถงึปัจจบุนัม ีDividend Yield อยูท่ี ่5.8% คอ่นขา้งสงู และแนวโน้มผลประกอบการที่
จะสามารถเตบิโตไดต้่อเน่ืองและมเีสถยีรภาพมากขึน้จากการขยายพอรแ์นวราบใหม้าก
ขึ้นและการ Soft launch โรงแรม 2 แห่งปลายปีน้ีที่จะสร้าง Recurring Income ให้แก่ 
ORI และในปี 2563 จะรบัรู้รายได้ JV มากขึ้นช่วยให้ก าไรสุทธิสามารถเติบโตด้วย 
double digit ไดอ้กีครัง้ 
ปัจจยัเส่ียง :  ยอด presale ไม่เป็นไปตามเป้า, การท า EIA และสดัส่วนพอรท์คอนโด
อยูใ่นระดบัสงู 
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