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วันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

“ORI” ทุบสถิติ กาไรเติบโตโดดเด่ น 450 %
จัดปันผลเอาใจทั้งหุ้นควบเงินสด
ORI กำไรสุทธิปี 2558 ทุบสถิติเติบโตโดดเด่น 450% แตะ 387 ล้ำนบำท ตอกย้ำกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์โดนใจกลุ่ม
ลูกค้ำ ทั้งนี้บอร์ดไฟเขียว จ่ำยปั นผล 130 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ นเงินสด 100 ล้ำนบำท และหุน้ ปันผลมูลค่ำ 30 ล้ำนบำท ที่ กำหนด
ขึ้น XD 8 มีนำคมนี้
นำยพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร บริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด (มหำชน) หรื อ ORI เปิ ดเผย
ว่ำผลกำรดำเนินงวดปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรำยได้รวม 2,055 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 267% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีกำไรสุทธิ
386.5 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้น 450 % เมื่อเทียบจำกปี ก่อน โดยในปี 2558 นี้บริ ษทั ฯ มีโครงกำรที่เริ่ มโอนกรรมสิ ทธิ์และรับรู ้รำยได้เพิม่ 5
โครงกำร ซึ่งได้ก่อสร้ำงแล้วเร็ จ ได้แก่ โครงกำร B-Loft สุขมุ วิท 115 โครงกำร B.Republic สุขมุ วิท 101/1 โครงกำร Villa Lasalle
สุขมุ วิท 105 โครงกำร Pause สุขมุ วิท 107 A และ โครงกำร Pause สุขมุ วิท 107 B ตำมลำดับ ดังนั้นจำกกำรเติบโตของรำยได้จำก
กำรขำยอสังหำริ มทรพย์ รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ทำให้ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีอตั รำกำไร
ขั้นต้นและกำไรสุทธิอยูใ่ นระดับสูง โดยอัตรำกำไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ร้อยละ 42.85 และอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 18.81 อีกทั้ง
ต้นทุนโครงสร้ำงกำรเงินที่ปรับลดลงจำกกำรเพิ่มทุน IPO ส่งผลให้อตั รำหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E) ลดลงเหลือ 0.91 เท่ำ
จำกเดิม 5.66 เท่ำ และอัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (IBD Ratio) ลดลงเหลือ 0.40 เท่ำ จำกเดิม 3.60 เท่ำ ซึ่ง
ส่งผลดีต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจได้ดีข้ ึน
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร บมจ. ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี (ORI) กล่ำวเพิ่มเติมอีกว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
(บอร์ด) มีมติเห็นชอบจ่ำยปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตรำ 0.21667 บำทต่อหุน้
คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ำยทั้งสิ้นไม่เกิน 130,000,000 บำท โดยบริ ษทั ฯ จะจ่ำยเงินปันผลเป็ นหุน้ สำมัญเพิ่มทุนบำงส่วน เป็ นจำนวนไม่
เกิน 60,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท ในอัตรำ 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่ำทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บำท
หรื อคิดเป็ นอัตรำจ่ำยปั นผล 0.05 บำทต่อหุน้ และเงินสดบำงส่วน ในอัตรำหุน้ ละ 0.16667 บำท หรื อคิดเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน
100,000,000 บำท โดยกำหนดขึ้นสัญลักษณ์ XD (วันที่ผซู ้ ้ือไม่มีสิทธิได้รับปันผล) ในวันที่ 8 มีนำคม 2558
“ ผลกำรดำเนินงำนในปี 58 ที่ผำ่ นมำ ถือเป็ นเครื่ องยืนยันว่ำบริ ษทั ฯ ได้พยำยำมทำงำนอย่ำงหนักและเต็มที่เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีต่อผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ สร้ำงสรรค์โครงกำรคอนโดมิเนียมที่มีคุณภำพ ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำผูอ้ ยู่
อำศัย พร้อมทั้งมอบกำรบริ กำรหลังกำรขำยที่ประทับใจเสมอมำ สำหรับแนวโน้มอุตสำหกรรมอสังหำริ มทรัพย์ในไตรมำส 1/2559
มองว่ำยังปรับตัวคึกคัก เพรำะด้วยมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจภำคอสังหำริ มทรัพย์ที่จะสิ้นสุดในช่วงปลำยเดือนเมษำยนนี้ ”
“ นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ เตรี ยมเปิ ด Pre Sale โครงกำร Notting Hill 3 ทำเลทอง ได้แก่ สะพำนใหม่ แพรกษำ และแหลม
ฉบัง มูลค่ำรวม 4,000 ล้ำนบำท ในเดือนมีนำคม - พฤษภำคม นี้ จำกมูลค่ำรวมของเป้ ำหมำยกำรเปิ ดโครงกำรในปี นี้ที่ระดับ 10,000
ล้ำนบำท เพื่อช่วยดันยอดขำยทั้งปี โดยในปี นี้บริ ษทั ฯได้ต้ งั เป้ ำหมำยยอดขำยพรี เซลที่ 7,500 ล้ำนบำท ทั้งนี้โครงกำรคอนโดมิเนียม
ของบริ ษทั ฯ จะให้ควำมสำคัญเป็ นพิเศษในเรื่ องกำรให้บริ กำรสไตล์โรงแรม เพื่อตอบโจทย์ควำมสะดวกสบำยและควำมต้องกำร
ให้กบั ลูกค้ำมำกที่สุด “ นำยพีระพงศ์ กล่ำว

