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ORI: ก ำไรรำยไตรมำสปีนี้จะแตะจุดสงูสดุใน 4Q21

คำดก ำไรสทุธริำยไตรมำสจะแตะจดุสงูสดุของปใีน 4Q21 ที่ 922 ลำ้นบำท (+44%YoY, +30%QoQ)
จำกกำรรบัรูย้อดขำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ละรำยไดธ้รุกจิบรกิำรและโรงแรมทีส่งูขึน้

• คำดก ำไรฟื้นตัวใน 4Q21 จำกกำรเปิดตัวคอนโดใหม่ 3 โครงกำรและแนวรำบใหม่อีก 6 แห่งใน 4Q21 คิดเป็นมูลค่ำ
รวมท่ี 6.3 พันล้ำนบำท และ backlog ท่ีแน่นอนแล้ว 3.4 หม่ืนล้ำนบำท ขณะท่ีบริษัทจะได้ประโยชน์จำกรำยได้ธุรกิจ
บริกำรและโรงแรมท่ีสูงข้ึนจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน 4Q21 ด้วยเช่นกัน

• คงมุมมองเชิงบวกต่อก ำไรปี 2022 ด้วยปัจจัยสนับสนุนจำกแผนกำรเปิดตัวโครงกำรใหม่ในเชิงรุกมำกข้ึน ด้วย
มูลค่ำรวมท่ี 2.6 หม่ืนล้ำนบำท (+47%YoY) ขณะท่ีคำดว่ำกำรรับรู้รำยได้จำกคอนโด “ดิ ออริจ้ิน รำม 209
อินเตอร์เชนจ์” มูลค่ำ 2 พันล้ำนบำทใน 1Q22 จะช่วยหนุนกำรเติบโตของก ำไรได้อีกแรง

คงค ำแนะน ำ “ซือ้” มลูคำ่พืน้ฐำน 13.7 บำท คดิเปน็ 10.3xPE’22E หรอือตัรำคดิลดที่ 10% ตอ่คำ่เฉลีย่
5 ปี ค ำแนะน ำดงักลำ่วสะทอ้นภำพรวมทีด่ขีึน้จำกอปุสงคส์ะสมทีไ่หลเขำ้มำหลงัคลำยลอ็กดำวน์

บมจ. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ตี้
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• ORI มีแผนเปิดตวัคอนโดและแนวราบใหม่ 9 โครงการใน 4Q21 คิดเป็นมลูคา่ท่ี 6.3 พนัล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดใหม่ 3 โครงการมลูคา่รวม 2 พนัล้านบาท ด้วยราคาขาย
เฉล่ียท่ี 1.7-3.3 ล้านบาท/ยนิูต โครงการแนวราบ 4 แหง่มลูคา่รวมท่ี 4.3 พนัล้านบาท ราคาขายเฉล่ียท่ี 3.1-8.9 ล้านบาท/ยนิูต โครงการใหมเ่หลา่นีจ้ะช่วยหนนุการรับรู้
ยอดขายและรายได้ใน 4Q21 นอกจากนีก้็คาดวา่จะมีการรับรู้รายได้โครงการแนวราบอีก 2 แห่งใน 4Q21 ซึ่งเปิดตวัไปเมื่อ 2Q21

• ก าไร 4Q21 จะได้แรงหนนุจาก 4 โครงการท่ีบริษัทคาดวา่จะโอนได้ใน 4Q21 ได้แก่ “พาร์ค ออริจิน้ พญาไท” “นอตติง้ ฮิลล์ ระยอง” “บริทาเนีย ติวานนท์-ราชพฤกษ์” และ
“แกรนด์ บริทาเนีย สวุรรณภมู”ิ
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พรีวิวผลประกอบการ
• คาดก าไรสทุธิ 4Q21 ท่ี 922 ล้านบาท (+44%YoY,

+30%QoQ)
• การเติบในเชิง YoY จะมีแรงหนุนมาจาก 1) รายได้ท่ี
สงูขึน้ (+46%YoY เป็น 4.0 พันล้านบาท) ขบัเคลื่อน
จากการรับรู้รายได้ท่ีสูงขึน้ของโครงการคอนโดและ
แนวราบ ซึ่งเป็นผลจากยอดขายท่ีสงูใน 2Q21 และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสงูขึน้หลงัคลายล็อกดาวน์ 2) 
รายได้อ่ืน ๆ ท่ีสงูขึน้ (+94%YoY เป็น 240 ล้านบาท) 
จากรายได้ธุรกิจบริการและโรงแรมท่ีปรับสูงขึ น้
สืบเน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีดีขึน้และอตัราการ
เข้าพกัโรงแรมท่ีสงูขึน้

• สว่นการเตบิโตในเชิง QoQ จะมีแรงหนนุจากรายได้ท่ี
โตขึน้ (+5%QoQ) ขบัเคลื่อนจากรายได้ธรุกิจท่ีอยู่
อาศยัท่ีโตขึน้จากการเปิดตวั 3 คอนและ 6 แนวราบ
ใหม่ คิดเป็นมลูคา่รวมท่ี 6.3 พนัล้านบาท
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ประวัติบริษัท: บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ (ORI) 
ก่อตัง้ขึน้ในปี 2009 ประกอบธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์
ท่ีมุง่เน้นการพฒันาโครงการคอนโดท่ีมีจดุเดน่ด้าน
ความสะดวกสบายในการเดนิทางเพราะอยูใ่กล้กบั
เส้นทางรถไฟฟ้า ทางพิเศษ และพืน้ท่ีนิคม
อตุสาหกรรมอย่าง EEC บริษัทมีการกระจายฐาน
ก าไรด้วยการสร้างรายได้ประจ ามากขึน้จากธุรกิจ
โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อาคารส านักงาน
และพืน้ท่ีเช่าค้าปลีก

ปรับเพิ่มประมาณการก าไรปี 2021-22 ขึน้ 5% และ 3% ตามล าดบั

ปรับประมาณการก าไรสทุธิปี 2021 ขึน้ 5% และปี 2022 ขึน้ 3% เพ่ือสะท้อนถึง 1) การขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยมากขึน้ในปี 2021 และ
2022 และ 2) ผลการด าเนินงานท่ีแขง็แกร่งในธรุกิจคอนโดและแนวราบในชว่งปี 2022 จากมลูคา่การเปิดตวัโครงการใหมท่ี่สงูขึน้เป็น 2.6 
หมื่นล้านบาท และการปรับเพ่ิมเป้าหมายรายได้จากการขาย 15% ขณะท่ีคงสมมติฐานอตัราก าไรขัน้ต้น (GPM) ปี 2022 ท่ี 37.5% ด้วย
เหตนีุจ้ึงมีการปรับเพ่ิมประมาณการรายได้ปี 2021-23 ขึน้ 8%/7%/8% ตามล าดบั เพ่ือสะท้อนถึงแผนการเปิดตวัโครงการมากขึน้ ความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภคท่ีสงูขึน้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ และจ านวนลกูค้าตา่งชาติท่ีคาดวา่จะฟืน้สู่ระดบัก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ในปี 2023
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ORI และบริษัทย่อยของบริษัทประกอบธรุกิจหลกัด้วยกนั 4 กลุม่ ได้แก่ ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดท่ีคดิเป็น 74% ของยอดขายรวม โดยมีการพฒันาโครงการคอนโดท่ีสอดรับกบัความ
ต้องการอนัหลากหลายของลกูค้า ประกอบด้วยแบรนด์ Kensington (ตลาดกลาง), Notting Hill (ตลาด
กลางถึงบน), Knightsbridge (ตลาดกลางถึงบนต้น) และ Park (ตลาดบน)

ธรุกิจรับจ้างบริหารโครงการท่ีคิดเป็น 6% ของยอดขายรวม โดยจะเป็นการรับจ้างบริหารโครงการอสงัหา
ฯ อ่ืน ๆ

ธรุกิจพฒันาอสงัหาฯ แนวราบ คิดเป็น 17% ของยอดขายรวม (ทัง้ยงัพฒันาโครงการแนวราบภายใต้
แบรนด์ Britania อีกด้วย)

สว่นรายได้อ่ืน ๆ จะรวมถึงรายได้จากการด าเนินงานและรายได้บริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจอสงัหาฯ
เช่น บริการท าความสะอาด ช่างซ่อม ซกัรีด และอ่ืน ๆ โดยรวมคิดเป็น 3% ของยอดขายรวม
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บริษัทมีนโยบายลดการใช้ทรัพยากรหรือไม่?

บริษัทออกแบบส านกังานของตนให้มีการใช้แสงธรรมชาติมากท่ีสดุเพ่ือเป็นการประหยดัไฟฟ้า ทัง้ยงัมีนโยบายการลดใช้กระดาษและสง่เสริมการจดัเกบ็เอกสารและน ากระดาษกลบัมาใช้ใหม่
อีกด้วย มีการติดตัง้สขุภณัฑ์ประหยดัน า้และอปุกรณ์จ ากดัการใช้น า้อตัโนมตัิในสขุภณัฑ์ภายในโครงการ พร้อมกบัฟังก์ชัน่ปุ่ มช าระคูท่ี่ใช้น า้น้อยกวา่ 6 ลิตรตอ่การกด 1 ครัง้ ซึ่งช่วยให้บริษัท
ลดการใช้น า้ลงได้ 50% ตอ่การใช้งานทกุครัง้

บริษัทเคยเผชญิข้อพพิาทด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

ไมเ่คย

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการด้านมลพษิและของเสียหรือไม่?

บริษัทเลือกใช้อปุกรณ์ประหยดัพลงังานส าหรับโครงการของตน เช่น เคร่ืองปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ หลอดไฟ LED และเคร่ืองท าน า้อุน่ประหยดัพลงังาน มาตรการเหลา่นีช้่วยลดการใช้ไฟฟ้า
ระยะยาวภายในคอนโด และเป็นการสนบัสนนุวิถีชีวิตแบบหมนุเวียนเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและของเสียลงได้ ทัง้ยงัเป็นการสนบัสนนุการบริหารจดัการขยะพลาสติก การรีไซเคิล และการน า
วตัถดุิบกลบัมาใช้ใหมอ่ย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน

บริษัททราบจ านวนการปล่อยของเสียหรือไม่?

ยงัไมม่ีมาตรการด้านนี ้

บริษัทมีผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือไม่?

ไมม่ี
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บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม่?

บริษัทมีมาตรการด้านความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน และเพ่ือให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงความปลอดภยั ชีวอนามยั และประเดน็ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการจดัท าแนวทางการปฏิบตัิ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัให้กบัพนกังานทกุระดบั นอกจากนีย้งัมนีโยบายสนบัสนนุกิจกรรมท่ีสง่เสริมสขุภาพและสภาพแวดล้อมท่ีดี และรักษาความปลอดภยัใน
ทรัพย์สินและชีวิตของพนกังานทกุคนในสถานท่ีท างาน

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือไม่?

บริษัทสนบัสนนุการคุ้มครองสิทธิมนษุยชน มีการตรวจสอบในด้านนีอ้ยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่กิจการของบริษัทไมม่ีการละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น การขูเ่ขญ็หรือการใช้แรงงานเดก็

บริษัทด าเนินตามนโยบายการแข่งขันท่ีเป็นธรรมหรือไม่? เช่น การต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบน และด าเนินตามจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนส าหรับผู้มีสว่นได้เสียเพ่ือรายงานเก่ียวกบัพฤตกิรรมยกัยอกหรือฉ้อฉลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษัทหรือช่องทางอีเมลให้กบัทีมผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ยงัเป็นแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) แห่งสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทมีระบบบริหารจัดการควบคุมคุณภาพหรือไม่?

ผลงานและคณุภาพของผู้บริหารได้รับการพิสจูน์ผา่นรางวลัท่ีได้รับจ านวนมาก เช่น รางวลั Outstanding Brand ท่ีงาน Asia CEO Summit ในปี 2018 เพราะบริษัทมีการบริหารจดัการองคก์ร
ท่ีดีเย่ียม ทัง้ยงัได้รับรางวลั Fast-Growing Company Award จากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยในฐานะท่ีเป็นบริษัทเตบิโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3 ปีซึ่งเป็นสว่นหนึง่ในโครงการ Thailand Top
Company Awards 2018

บริษัทได้รับรายได้จากการค้าอาวุธ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ หรือส่ือลามกหรือไม่?

บริษัทไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว
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สัดส่วนของกรรมการอสิระสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศไทยท่ี 38% หรือไม่?

กรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระ 44% สงูกวา่คา่เฉล่ียของไทย

ประธานกรรมการด ารงต าแหน่ง CEO (หรือเทียบเท่า) ควบคู่กันหรือไม่?

คณุลกัษณะน้อย พึ่งรัศมีด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ ขณะท่ีคณุพีระพงศ์ จรูญเอกด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิผู้ถือหุ้นหรือไม่?

บริษัทแจงรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิผู้ ถือหุ้นไว้ในรายงานประจ าปีภายใต้หวัข้อบรรษัทภิบาล

บริษัทมีข้อพพิาทด้านการใช้ข้อมูลภายในหรืออ่ืน ๆ เก่ียวกับมาตรฐานทางบัญชีหรือไม่?

ไมม่ี

บริษัทมีความยั่งยืนด้าน CSR หรือรายงานเร่ือง ESG หรือไม่?

บริษัทมีนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซตบ์ริษัท
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