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ตังเป้าเป็น Holding Company  

 ตังเป้า New High ในทุกกลุ่มธุรกิจ 
■ ตั้งเป้าเปิดโครงการใหม่ทั้งหมด 42 โครงการ มูลค่ารวม 5.0 หมื่นล้านบาท เป็นสัดส่วน

จาก BRI ที่ 20 โครงการ มูลค่ารวม 2.25 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้าเปิดตัวโครงการโรงแรม
ที่ 11 โครงการ มูลค่า 2.5 หมื ่นล้านบาท  และ  Warehouse 7 โครงการ มูลค่า 4.5 
พันล้านบาท โดยที่รายได้ PRI จะมีการเติบโตไปพร้อมกับการเปิดตัวโครงการใหม่ของ 
ORI  

■ การเปิดตัวโครงการใหม่ของ ORI ในปี 2566 จะเน้นแบรนด์ The Origin ที่ 14 โครงการ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี Inventory เหลือไม่มาก และในปี 2566 จะมีการโอนโครงการ
คอนโดใหม่จำนวน  9 โครงการ   

■ ตั้งเป้ายอด Presales ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 10% YoY และตั้งเป้ายอดโอน
ที่ 3.0 หมื่นล้านบาท เป็นสัดส่วนของโครงการ ORI ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท และ โครงการ 
JV 1.5 หมื่นล้านบาท  ส่งผลให้มีเป้ารายได้รวมที่ 1.9 หมื่นล้านบาท เป็นสัดส่วนจาก
การโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท และ 1.0 พันล้านบาทจากธุรกิจ
โรงแรมและค่าเชา่ และอีก 3.0 พันล้านบาท จากธุรกิจอื่นๆ  

■ มียอด Backlog รวมอยู่ที่ 4.05 หมื่นล้านบาท (Non-JV มูลค่า 1.13 หมื่นล้านบาท และ 
JV มูลค่า 2.92 หมืน่ล้านบาท) โดยจะเป็นสัดส่วนท่ีโอนในปี 2566 ที่ 1.9 หมื่นล้านบาท 
นับเป็น 63% ของเป้าโอนรวมที่ 3.0 หมื่นล้านบาท 

■ คาด D/E อยู่ที่ 0.9X ปรับตะวลดลงจาก 0.95X ในปี 2565   
■ คาด 1Q66 มีผลประกอบการอ่อนตัวลง QoQ และเป็นไตรมาสที่มีผลประกอบการต่ำ

ที่สุดของปี 2566  
■ คาด Gross Margin ย ังสามารถรักษาได้ที ่ระดับ 35% และมี Rejection rate กลุ่ม

คอนโดยังอยู่ที่ระดับต่ำที่ 8% เนื่องจากมีการ Screen ลูกค้าก่อน 
■ ORI เน้นขยายโครงการไปยังจังหวัดขนาดใหญ่ และมุ่งมั่นเป็น Lifestyle Residential 

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อาทิ การบริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพ และเพิ่ม 
Demand จากกลุ่ม NOMAD ที่สามารถ Work from anywhere   

■ ใน 2Q66 จะเริ่มให้บริการกลุ่ม Wellness ที่จะคลอบคลุ่มการรักษาเชิง Preventive ไป
จนถึงบริการเสริมความงาม โดยตั้งเป้าให้บริการ 25 โครงการในปี 2565 ด้วยงบลงทุน
ที่ 250 ล้านบาท  

■ วางแผน Spin Off กลุ่ม One Origin ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2566 
 
Comment : 

ORI มีจุดขายที่แข็งแกร่ง และเพิ่ม Value ให้กับโครงการ โดยการเพิ่มบริการต่างๆ อาทิ 
บริการหาผู้เช่าที่บริหารโดย PRI และการนำโครงการ Healthcare มาอยู่ในโครงการ
เพื่อเพ่ิม Value และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้านธุรกจิโรงแรมและพื้นที่เชา่ที่
จะพร้อมเปิดโครงการใหม่เพิ ่มอ ีก 11 แห่งในปี 2566 จะช่วยเสร ิมรายได้กลุ่ม 
Recurring Income ใ ห้แก ่ กล ุ ่ ม  One Origin และพร ้อมเข ้ าส ู ่การเป ็น  Holding 
Company ที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก โดย ORI ประกาศจ่ายปันผล 2H65 
ที่ 0.57 บาท/หุ้น XD วันที่ 8 พ.ค. 2566 คิดเป็น Dividend Yield ที ่4.8% 
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


