ข่าวประชาสัมพันธ์
( 16 พฤษภาคม 2559 )
ออริจิน้ โชว์ ศักยภาพผลประกอบการไตรมาสแรก เติบโตอย่ างต่ อเนื่อง
พร้ อมรายได้ เติบโตและสูงกว่ าเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ ถงึ 32.8%
บริ ษัท ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) หรื อ ORI โชว์ศกั ยภำพกำรบริ หำรงำนเติ บโตอย่ำงมัน่ คง สวนกระแส
เศรษฐกิ จ โดยในไตรมำสแรกของปี 2559 บริ ษัทสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นเมื ่อเปรี ยบเทียบจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ
เกิ นกว่ำยอดรำยได้ทีป่ ระมำณกำรไว้ถึง 32.8% ส่งผลให้มีรำยได้รวม 532 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้ ในไตรมำสแรกของปี
2559 สำมำรถสร้ำงยอดขำยพรี เซลสูงถึงกว่ำ 1,200 ล้ำนบำท เกิ นกว่ำเป้ำหมำยทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ 6.6% มัน่ ใจทัง้ ปี รำยได้โต
ตำมเป้ำทีต่ งั้ ไว้อย่ำงแน่นอน
นายพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ภายใต้ ช่ ือ
หลักทรั พย์ “ORI” เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1 ประจาปี 2559 บริ ษัทฯ เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ยอดขายถึงกว่า 1,200 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 55.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ที่มียอดขาย 773 ล้ านบาท มี
รายได้ 532 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน บริ ษัทสามารถสร้ างรายได้ และยอดขายที่
ดีกว่าเป้าที่วางไว้ แม้ วา่ ยอดโอนสิทธิ์บางส่วน จะได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง และเศรษฐกิจ แต่ความ
ต้ องการซื ้อจากลูกค้ ายังมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนยอดขายในไตรมาส 1 ของปี 2559 ที่ดีเกินกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ สะท้ อน
ให้ เห็นถึงความต้ องการที่อยู่อาศัยตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลยังคง
ได้ รับการตอบรับอย่างดียิ่ง
บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดี และสามารถขยายธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องและประสบผลสาเร็จในทุกโครงการที่เปิ ด
ขาย ทาให้ ผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี นี ้เติบโต เกินกว่าเป้าหมายที่บริ ษัทได้ ตงไว้
ั ้ ทังในส่
้ วนของการรับรู้
รายได้ และยอดขาย แม้ วา่ จะเกิดความไม่แน่นอนทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจขึ ้นก็ตาม นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
เดินหน้ าพัฒนาโครงการตามแผนงานที่วางไว้ ในปี 2559 ที่จะเปิ ดโครงการให้ ได้ ถึง 10,000 ล้ านบาท
นอกจากนี ้บริ ษัท ยังคงความสามารถในการบริ หารจัดการต้ นทุนต่างๆ ได้ ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาได้ อย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน โดยในไตรมาสแรกนี ้ มีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ น (Gross Profit Margin) อยูท่ ี่ 45.3% และมีกาไรสุทธิ
ทังสิ
้ ้น 88.3 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิที่ 16.6% ซึ่งนับเป็ นประสิทธิภาพที่ดีในลาดับต้ นๆ ของอุตสาหกรรม

ในแง่ความแข็งแกร่งทางด้ านการเงิน บริษัทมีการก่อหนี ้อยูใ่ นระดับที่สามารถควบคุมได้ โดย ณ สิ ้นไตรมาสหนึง่ นี ้
บริษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนอยูเ่ พียงแค่ 1.07 เท่า (IBD/E 0.5) ทังนี
้ ้ตัวเลขดังกล่าวสะท้ อนถึงความมัน่ คงทางการ
เงิน ตลอดจนศักยภาพในการขยายธุรกิจได้ อีกมากในอนาคตโดยสาหรับแผนธุรกิจในปี 2559 นี ้ บริษัทยังคงแผนที่จะ
เปิ ดโครงการใหม่ทงสิ
ั ้ ้น 8-10 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้ านบาท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ บริษัทมีการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมัน่ คง
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