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วันศุกร์ ท่ ี 15 มกราคม 2559

“ORI” เปิ ดแผนธุรกิจปี 59 ลุยโครงการใหม่ หมื่นล้ าน ปั ้มรายได้ โต 4,000 ลบ.
กรุ งเทพ- บมจ.ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (ORI) กางแผนปี 59 พร้ อมเปิ ดโครงการใหม่ มูลค่ ารวม 1 หมื่นล้ าน
บาท ผู้บริหาร “พีระพงศ์ จรูญเอก” ตัง้ เป้ ารายได้ ทงั ้ ปี 4,000 ล้ านบาท หลังตุนยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ใน
มือแล้ วกว่ า 7,000 ล้ านบาท และวางเป้ ายอดพรี เซล 7,500 ล้ านบาท พร้ อมลุ ยแผน กระตุ้นรายได้ เติบโตอย่ าง
มั่นคง ดันไตรมาส1/59 เปิ ด 3 โครงการใหญ่ มูลค่ า 4,000 ล้ านบาท ส่ วนภาพรวมอุตสาหกรรมปี นีค้ าดโต 10-15%
ได้ แรงหนุนการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ และนโยบายจากภาครัฐ
นายพี ระพงศ์ จรู ญ เอก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํ ากัด (มหาชน) หรื อ ORI
เปิ ด เผยถึ งแผนการดํ าเนิน ธุรกิ จของบริ ษั ท ในปี 2559 ว่า บริ ษั ท ตัง้ เป้า รายได้ ป ระมาณ 4,000 ล้ านบาท จากปั จ จุบัน มี
ยอดขายรอรับรู้รายได้ (back log) อยูใ่ นมือประมาณ 7,000 ล้ านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ ในปี นี ้จํานวน 4,000 ล้ านบาท
และส่วนเหลือจะทยอยรับรู้ในปี ถดั ไป
ทังนี
้ ้บริ ษัทตังเป้
้ ายอดพรี เซล์ปีนี ้ที่ระดับ 7,500 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่ทําได้ 5,300 ล้ านบาท จากการเปิ ด
โครงการใหม่ในปี นี ้ มูลค่ากว่า 10,000 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่เปิ ด 10 โครงการ มูลค่ารวม 7,345 ล้ านบาท ซึ่งส่วน
ใหญ่มีแลนด์แบงค์เตรี ยมไว้ แล้ ว โดยเน้ นเกาะทําเลแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆ ทังกรุ
้ งเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี และ ชลบุรี
“ปี นี ้จัดเป็ นก้ าวที่สําคัญในการสร้ างการเติบโต จากการสร้ างโครงการใหม่ๆ บนทําเลใหม่ๆ ซึง่ เป็ นทําเลบลูโอเชียน
และเป็ นทําเลที่มีเรี ยลดีมานด์ เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาส พร้ อมทังสร้
้ างความแตกต่างใหม่ๆ ในวงการก่อสร้ างคอนโดมิเนียม อาทิ
การออกแบบโครงการที่มีความหรู หรา แบบสไตล์องั กฤษ ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วจะเห็นเฉพาะในโครงการที่มีราคาสูง แต่สําหรับ
“ออริ จิ ้น” ลูกค้ าสามารถจับต้ องได้ ทกุ โครงการ รวมทังการเน้
้
นการบริ หารงานภายในให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น” นายพีระพงศ์
กล่ าว
ดังนันบริ
้ ษัทฯ ตังงบลงทุ
้
นในปี นี ้ จํานวน 2,500 ล้ านบาท เพื่อใช้ สาํ หรับการจัดซื ้อที่ดิน ในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ
ของบริ ษัทฯที่จะเกิดขึ ้นในปี นี ้ และในอนาคต ตามแผนที่บริ ษัทฯวางไว้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ.ออริ จนิ ้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ (ORI) กล่ าวเพิ่มว่ า สําหรับในไตรมาส 1/2559 เตรี ยม
ประเดิมด้ วย 3 โครงการแรกของปี มูลค่า 4,000 ล้ านบาท บน 3 ทําเลทอง ภายใต้ ชื่อโครงการ Not ting Hill แหลมฉบัง ,
โครงการ Not ting Hill แพรกษา และ โครงการ Not ting Hill สะพานใหม่ ซึง่ โครงการของบริ ษัทฯทัง้ 3 แห่ง ถือเป็ นการตอบ
โจทย์คอนเซ็ปต์ “ Blue Ocean ” และจากการประสบความสําเร็ จในการเปิ ดโครงการในปี 2558 ที่ผา่ นมา
“ บริ ษัทเล็งเห็นได้ จากการจับกลยุทธ์ที่แตกต่าง คือการพัฒนาโครงการให้ สอดคล้ องกับความต้ องการมากที่สดุ โดย
ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริ ษัทเปิ ดโครงการ Kensington phahol-kaset และ โครงการ Kensington laemchabangsriracha ซึ่งกระแสตอบรับจากทัง้ 2 โครงการดีกว่าที่คาดการณ์ ไว้ โดยมียอดพรี เซล์เข้ ามาอย่างล้ นหลาม เพียง 1 เดือนที่
เปิ ดตั ว โดยขณะนี ้ Kensington phahol-kaset กวาดพรี เซลแล้ วกว่ า 75% และ Kensington laemchabang-sriracha
กวาดพรี เซลแล้ วกว่า 85% ทังๆที
้ ่ทําการเปิ ดตัวในเดือนธันวาคม ช่วงส่งท้ ายปี ซึ่งบริ ษัทอสังหาฯ ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการ
เปิ ดโครงการในช่วงนี ้ เพราะเป็ นช่วงที่ค่อนข้ างเงียบ แต่เรากลับเปิ ดสวนทางกับภาพรวมและได้ รับการตอบรับที่ดีอย่างมาก ”
นายพีระพงศ์ กล่าว
สําหรับกลุม่ ลูกค้ าที่บริ ษัทต้ องการเสนอขายโครงการคอนโดมิเนียมในแต่โครงการนัน้ มองว่ายังคงเป็ นกลุม่ ลูกค้ าใน
ย่านธุรกิจ หรื อย่านนิคมอุตสาหกรรมทังชาวไทย
้
และต่างชาติ หรื อแม้ กระทังกลุ
้ ม่ นักลงทุนที่สนใจที่จะลงทุน เพื่อปล่อยเช่า
อย่างไรก็ตามภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2559 นัน้ เชื่อว่าจะมีการเติบโตได้ ประมาณ 10-15%
จากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ จากการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนของภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นอสังหาริ มทรัพย์ในช่วงครึ่ ง
ปี แรก

