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คอนโดมเินยีมใหม ่2 โครงการไดร้ับการตอบรับทีแ่ข็งแกรง่ 

What's going on? 

► ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อ วันที่ 29-30 มิ.ย. 2562 ORI ไดเ้ปิดตัวโครงการ

คอนโดมเินยีมใหมอ่ย่างเป็นทางการ 2 โครงการ – พารค์ ออรจิิน้ จุฬา-สามยา่น (4.6 พัน
ลบ. จ านวน 501 หอ้ง) และ ด ิออรจิิน้ ราม 209 อนิเตอรเ์ชนจ ์(2.0 พันลบ. จ านวน 1,007 

หอ้ง) ในชว่งเปิดโครงการ 2 วัน องิจากการส ารวจของเรา โครงการเหลา่นีม้อีัตรายอดขาย

ทีส่งูที ่50% และ 70% ตามล าดับ 

► ถือเป็นความส าเร็จที่ยอดเยี่ยม โดยดีกว่าอัตรายอดขาย ณ เปิดโครงการในโครงการ

คอนโดมเินียมอืน่ๆ หลายแห่งทีเ่ปิดตัวในปีนี้ที ่20-35% เราคาดว่าความส าเร็จนี้มาจาก

ท าเลทีตั่ง้โครงการทัง้สอง ซึง่อยู่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามตอ้งการสูงส าหรับกลุ่มการตลาดนี้ ทัง้
การออกแบบที่แตกต่างของพาร์ค ออรจิิ้น และราคาขายที่จับตอ้งไดแ้ละการใหร้ะบบ

อัตโนมัตภิายในบา้น (home automation) ทีโ่ครงการ ด ิออรจิิน้ ราม 209 อนิเตอรเ์ชนจ ์

ก็ดเูหมอืนจะชว่ยดงึดดูผูส้นใจซือ้บา้นไดจ้ านวนมาก 

► จากการเปิดตัวทีแ่ข็งแกร่งเหล่านี้ ท าใหย้อดขายและ backlog ของ ORI นัน้เพิม่ขึน้ 3.7 

พันลบ. ท าใหย้อดขายสะสมนับตัง้แต่ตน้ปี (YTD) เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 40-50% ของเป้า

ยอดขายปี 2562 ที่ 2.8 หมื่นลบ. จาก 5.67 พันลบ. ที่รายงานในไตรมาส 1/2562 
ขณะเดยีวกัน backlog ก่อนหักรายไดไ้ตรมาส 2/2562 เพิม่ขึน้เป็น 4.1 หมืน่ลบ. จาก 

3.41 หมืน่ลบ. ณ สิน้ไตรมาส 1/2562 

► พารค์ ออรจิิน้ จุฬา-สามย่าน เป็นอาคารขนาด 46 ชัน้ ตัง้อยู่บนพืน้ที ่2 ไร่ระหว่าง MRT 
สถานีสามย่านและหัวล าโพง นอกเหนือจากท าเลที่ใกลก้ับสถาบันการศึกษาอย่าง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และตัวเมอืงทีเ่ป็นทีน่ิยมอย่าง เยาวราชและสลีม ทัง้ยังไดรั้บ

แรงหนุนจากสาธารณูปโภคทีด่อีย่างสถานี MRT และจุดขึน้ทางด่วน จุดขายส าคัญของ
โครงการคอืทกุหอ้งเพดานสงู 4.2 เมตร 

► คอนโดแห่งนี้มีส่วนกลางพืน้ฐานแบบเดียวกับในคอนโดระดับสูงทัง้หมด ไดแ้ก่ สกาย

เลาจน์ ววิแม่น ้า, ฟิตเนส, สระว่ายน ้าระบบเกลอื, co-working space และออนเซ็น ราคา
ขายเฉลีย่ส าหรับคอนโดมเินยีมในโครงการคอื 200,000 บาท/ตร.ม. ดว้ยราคาขายตอ่หอ้ง

เริม่ตน้ตัง้แต่ 5.99 ลบ. ขนาดหอ้งมตีัง้แต่ 23.4-60.2 ตร.ม. (32.78-85.05 ตร.ม. รวม

พืน้ทีพ่เิศษทีเ่ป็นสว่นของ “ลอฟท”์) 

► ดิ ออริจิ้น ราม 209 อินเตอร์เชนจ์ เป็นอาคารขนาด 31 ชัน้ บนพื้นที่ 4 ไร่ ริมถนน

รามค าแหง ซอย 209 ถัดจากสถาน ีinterchange มนีบุร ีของรถไฟฟ้าสองสาย (สายสสีม้

กับสายสชีมพ)ู ซึง่เป็นจุดเดน่ของโครงการนี ้แมว้า่สถานนีีจ้ะไมอ่ยูใ่นตัวเมอืง แตเ่ป็นพืน้ที่
ชมุชนทีส่ าคัญของกรงุเทพ 

► แมจ้ะมกีลุ่มเป้าหมายเป็นผูซ้ ือ้ในระดับเริม่ตน้ แต่โครงการใหส้่วนกลางทีท่ันสมัยมากมาย 

เช่น ครัวส่วนกลาง, หอ้งทานอาหารแบบส่วนตัว, หอ้งเกมส,์ สกายเลาจน์, ลู่วิง่จ็อกกิง้ 
และสระว่ายน ้า ทัง้ยังม ีhome automation และกระจกอัจฉรยิะ (smart mirrors) ในหอ้ง

บางประเภทดว้ย ราคาขายเฉลีย่ส าหรับโครงการอยู่ที ่69,000 บาท/ตร.ม. ดว้ยราคาขาย

ตอ่หอ้งเริม่ตน้ตัง้แต ่1.29 ลบ. ขนาดหอ้งตัง้แต ่22-34 ตร.ม. 

Impact 

► เรามีมุมมองเป็นบวกต่อการเปิดตัวที่ประสบความส าเร็จเหล่านี้ เพราะไม่เพียงแต่เพิ่ม

ยอดขายและ backlog แตอ่งิจากการส ารวจของเรา เราสังเกตเห็นวา่ผูซ้ ือ้สว่นใหญ่เป็นคน
ในพืน้ที ่โดยมนัีกลงทุนเพยีงเล็กนอ้ยในกลุ่มผูม้กี าลังซือ้ ซึง่อาจแสดงใหเ้ห็นถงึปัญหาที่

นอ้ยกวา่ตอ่ไปในอนาคตในชว่งการโอนกรรมสทิธิ ์

► ผลเหลา่นีอ้าจท าใหต้ลาดคาดถงึระดับความส าเร็จทีส่งูในโครงการอืน่ๆ ของ ORI ทีม่แีผน
จะเปิดตัวในครึง่หลังของปี 2562 ไดแ้ก่ พารค์ ออรจิิน้ ราชเทว ี(2.9 พันลบ. จ านวน 264 

หอ้ง) และหา้โครงการภายใตแ้บรนด์ ออริจิ้น ที่ตัง้อยู่ที่ ลาดพรา้ว, สุขุมวิท, รัชดา, 

พหลโยธนิ และรามอนิทรา 

Recommendation 

► เราคงค าแนะน า “ซือ้” ตอ่ ORI ดว้ยราคาเป้าหมายปี 2562 เดมิที ่11.10 บาท 
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Target Price Bt 11.10  

 Close Price (28/06/2019) Bt 7.70  

 Upside % 44.16  

 Valuation  PER  

 Sector  Property Development  

 Market Cap Btm 18,858  
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 No. of shares on issue m 2,449  
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 Anti-Corruption Indicator  Declared  
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Year end Dec 31 2018A 2019E 2020E 2021E

Company Financials

Revenue (Btmn) 14,523 15,693 16,313 17,790

Core profit (Btmn) 3,086 3,120 3,428 4,136

Net profit (Btmn) 3,338 3,528 3,834 4,542

Net EPS (Bt) 1.36 1.44 1.56 1.85

DPS (Bt) 0.65 0.60 0.65 0.75

BVPS (Bt) 3.04 3.82 4.71 5.79

Net EPS growth (%) 9.68 5.70 8.34 18.47

ROA (%) 13.47 11.72 10.67 10.84

ROE (%) 53.15 42.03 36.64 35.20

Net D/E (x) 1.22 1.35 1.44 1.37

Valuation

P/E (x) 4.84 5.34 4.93 4.16

P/BV (x) 2.17 2.02 1.63 1.33

EV/EBITDA (x) 6.06 7.23 8.45 8.37

Dividend yield (%) 9.85 7.80 8.46 9.76
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Fig. 1  Park Origin Chula Samyan Fig. 2  The Origin Ram 209 Interchange 

  

Source: Company data and KS Research Source: Company data and KS Research 

 

Fig. 3  Park Origin Chula Samyan – location map Fig. 4  The Origin Ram 209 Interchange – location map 

 
 

Source: Company data and KS Research Source: Company data and KS Research 

 

Fig. 5  Loft feature at Park Origin Chula Samyan Fig. 6  Presales event at The Origin Ram 209 Interchange 

  

Source: Company data and KS Research Source: Company data and KS Research 
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the report. 

Investment Ratings 

Outperform : Expected total return of 10% or more within a 12-month period 

Neutral : Expected total return between -10% and 10% within a 12-month period 

Underperform : Expected total return of -10% or worse within a 12-month period 
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not, either in whole or in part, be copied, photocopied or duplicated in any form or by any means or distributed to any other person. If you are not the intended 

recipient you must not use or disclose the information in this research in any way. If you received it in error, please immediately notify KS by return e-mail and 

delete the document. We do not guarantee the integrity of any e-mails or attached files and are not responsible for any changes made to them by any other 

person.   

This document, including  information, data, statements, forecasts, analysis and projections contained herein, including any expression of opinion, is based on 
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underlying assumptions will be achieved, or (ii) that there is an assurance that future results or events will be consistent with any such valuations, opinions, 

estimates, forecasts, projections, ratings or risk assessments stated therein. 

KS along with its affiliates and/or persons associated with it may from time to time have interests in the securities mentioned in this document. KS and its 

associates, their directors and/or employees may have positions in, and may effect transactions in securities mentioned herein and may also perform or seek to 

perform broking, investment banking, advisory and other securities services for companies mentioned in this document.  

Corporate Governance Report Disclaimer 

The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the 

Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of companies listed on the Stock Exchange of Thailand 

and the Market of Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor at http://www.thai-

iod.com/en/publications-detail.asp?id=170 . The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based 
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