ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558

“ORI” กําไรงวด 9 เดือนโต 673.7%
ทิง้ ทวนก่ อนสิ้ นปี เปิ ดโครงการใหม่ เพิม่ 1.1 พันล้ าน
กรุ งเทพ- บมจ.ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (ORI) ประกาศผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี นี้ สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558 มี ร ายได้ ร วม 1,350.4 ล้ า นบาท กํ าไรสุ ท ธิ 261.5 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้น 673.7% จากการทยอยรั บ รู้ รายได้ โครงการ
คอนโดมิเนียมของบริ ษัทฯ และยอดขายรอโอน (Backlog) มีจํานวนถึง 6,200 ล้ านบาท พร้ อมประกาศสิ้ นปี นี้เตรี ยมเปิ ด
โครงการใหม่ อกี 2 โครงการมูลค่ า 1.1 พันล้ านบาท ย่ านพหล - เกษตร
นายพีระพงศ์ จรู ญ เอก ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษ ัท ออริ จิ้น พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) หรื อ ORI
เปิ ดเผยถึงผลการดําเนิ นงวด 9 เดือนแรกของปี นี้ สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของบริ ษทั ฯว่า มีรายได้รวม 1,350.4 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 355.8% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีกาํ ไรสุทธิ 261.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 673.7% เมื่อเทียบจากปี ก่อน ส่วน
ผลการดําเนิ นงานในไตรมาส 3/2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 270.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 % เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน กําไรสุ ทธิ 31.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 16.7 % จากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี การทยอยรับรู ้รายได้จาก
โครงการคอนโดมิเนียมเดิมอย่างต่อเนื่ องจากปี 2557 ที่ผา่ นมา จํานวน 6 โครงการ และมีโครงการใหม่ที่เริ่ มโอนกรรมสิ ทธิ์
ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจํานวน 2 โครงการ จึงทําให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการรับรู ้รายได้ที่เพิ่มขึ้น
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บมจ. ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี (ORI) กล่าวเพิ่มว่า ในช่วงที่เหลือของปี นี้ บริ ษทั ฯ เตรี ยม
เปิ ดโครงการใหม่ในกรุ งเทพ อีก 2 โครงการ มูลค่า 1,100 ล้านบาท ซึ่ งอยูย่ า่ น พหล-เกษตร ส่ งผลให้ปี 2558 ทั้งปี บริ ษทั ฯ
เปิ ดโครงการ 9 โครงการ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท จึงมัน่ ใจว่ายอดพรี เซลของบริ ษทั ปี นี้ จะสามารถทําได้ทะลุเป้ าที่วางไว้
5,000 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั มียอดขายรอโอน (Backlog) อยูท่ ี่ 6,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู ้รายได้ในไตรมาส 4 นี้
ไม่นอ้ ยกว่า 700 ล้านบาท
ส่ วนภาพรวมอุต สาหกรรมธุ รกิ จอสังหาริ ม ทรั พ ย์ในช่ ว งสิ้ น ปี นี้ มองว่าได้รับ อานิ ส งค์จากมาตรการกระตุ ้น
อสังหาริ มทรัพย์จากภารัฐในระดับหนึ่ ง โดยโครงการคอนโดมิเนี ยมของบริ ษทั ฯที่ คาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้
และพร้อมโอนกรรมสิ ทธิ์ มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท

