
                                                                                                                  
 

 

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งจดัอนัดบัเครดติองค์กรให้แก่ บรษิัท ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ำกดั (มหำชน) ที่
ระดับ “BBB-” โดยอนัดับเครดิตสะท้อนถึงแบรนด์สินค้ำของบริษัทที่เริ่มเป็นที่รู้จ ักในตลำด
คอนโดมเินียมรำคำระดบักลำงถงึลำ่ง ตลอดจนสถานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ภายหลงัการจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2558 และการมมีูลค่ายอดขายที่รอรบัรู้รายได้จากการโอน 
(Backlog) ค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตาม จุดแขง็ดงักล่าวถูกลดทอนบางสว่นจากประวตัผิลงานของ
บรษิทัทีส่ ัน้ รวมถงึการมสีนิคา้ทีข่าดความหลากหลาย และภาระหน้ีของบรษิทัทีค่าดว่าจะเพิม่สงูขึน้
จากการขยายธุรกจิอยา่งรวดเรว็ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึลกัษณะของธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ที่เป็นวงจรขึน้ลง รวมถงึระดบัหน้ีสนิต่อครวัเรอืนที่อยู่ในระดบัสูง และการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศดว้ย 
 บรษิทัออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ ก่อตัง้ในปี 2552 โดยครอบครวัจรูญเอก บรษิัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปลายปี 2558 ครอบครวัจรูญเอกยงัเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ของ
บรษิทัตัง้แตเ่ริม่ก่อตัง้ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ ณ เดอืนมนีาคม 2559 จ านวน 69% ในปี 2554 บรษิทั
จดัตัง้ บรษิทั ออรจิิน้ วนั จ ากดั เพื่อลงทุนในโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีส่รา้งรายไดป้ระจ า  บรษิทั
พฒันาสนิค้าในตลำดคอนโดมเินียมรำคำระดบักลำงถงึระดบัล่ำงเป็นหลกั  โดยรำคำขำยเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 45,000-95,000 บำทต่อตำรำงเมตร (ตร.ม.) หรือ1.5-3.5 ล้ำนบำทต่อยูนิต โครงกำร
คอนโดมเินียมของบรษิทัเกอืบทัง้หมดตัง้อยูใ่นเขตชำนเมอืงของกรุงเทพมหำนคร โดยเฉพำะอยำ่ง
ยิ่งตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำจำกสถำนีแบริ่งถึงสมุทรปรำกำร และเส้นทำงจำกสถำนีแยก
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรถ์งึสะพำนใหม่ นอกจำกน้ี บรษิทัยงัไดข้ยำยโครงกำรไปทีศ่รรีำชำและ
แหลมฉบังในจังหวัดชลบุรีอีกด้วย บริษัทพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนี ยมภำยใต้แบรนด ์
“Knightsbridge” “Notting Hill” และ “Kensington” ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัในตลำด
คอนโดมเินียมปรบัตวัดขีึน้ในช่วงที่ผำ่นมำ โดยรำยได้และยอดขำยของบรษิทัเตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง
นบัตัง้แตก่่อตัง้บรษิทั   
 บรษิทัมโีครงกำรคอนโดมเินียมทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำ ณ เดอืนมถิุนำยน 2559 ทัง้หมด 28 
โครงกำร มลูคำ่รวมเทำ่กบั 21,614 ลำ้นบำท รำคำขำยเฉลีย่อยูท่ี ่2.2 ลำ้นบำทต่อยนิูต และมมีูลค่ำ
เหลอืขำยทัง้สิน้ 17,658 ลำ้นบำท บรษิทัมยีอดขำยในปี 2558 อยูท่ี ่5,130 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 
2,217 ลำ้นบำทในปี 2557 และ 1,474 ลำ้นบำทในปี 2556 ยอดขำยในชว่งครึง่แรกของปี 2559 อยูท่ี ่
2,342 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3% เมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2559 มูลค่า
ยอดขายโครงการคอนโดมเินียมทีร่อรบัรูร้ายไดจ้ากการโอนของบรษิทัอยูท่ี ่8,196 ลา้นบาท และจะ
ทยอยรบัรู้เป็นรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งหลงัของปี 2559 ประมาณ 4,200 ล้าน
บาทในปี 2560 และประมาณ 1,900 ลา้นบาทในปี 2561  
 บรษิทัมฐีานรายไดท้ี่ค่อนขา้งเลก็เมื่อเทยีบกบับรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยด์้วยกนั ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัมโีครงการคอนโดมเินียมพร้อมโอนจ านวนไม่มาก
ในช่วงปี 2555-2557 รายไดใ้นปี 2558 อยูท่ี ่2,010 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 550 ลา้นบาทในปี 2557 
และ 413 ลา้นบาทในปี 2556 ในขณะทีร่ายไดใ้นช่วงครึง่แรกของปี 2559 อยูท่ี ่991 ลา้นบาท ลดลง 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
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หน้ำ  2 
 

  บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

  12 กนัยำยน 2559 

 

7% เมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน อตัราสว่นก าไร (อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได้) ของบรษิทั
ในชว่งปี 2555 ถงึครึง่แรกของปี 2559 อยูใ่นชว่ง 17%-24%  
 สถานะการเงนิของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ภาระหน้ีของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้ภายหลงัจากได้รบัเงนิจ านวน 1,315 ลา้นบาทจากการเสนอขาย
หุน้ครัง้แรกแก่ประชาชนทัว่ไปในเดอืนตุลาคม 2558 อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุน ณ สิน้ปี 2558 อยูท่ี ่ 28.3% ลดลงจาก 78.3% ณ สิน้ปี 
2557 อยา่งไรกต็าม อตัราสว่นน้ีเพิม่ขึน้เป็น 43.4% ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2559 ภาระหน้ีของบรษิทัคาดว่าจะเพิม่ขึน้จากการทีบ่รษิทัมแีผนเปิดโครงการ
ใหม่จ านวนมากเพื่อรกัษาอตัราการเตบิโตในอนาคต โดยบรษิทัวางแผนเปิดโครงการคอนโดมเินียมใหม่ปีละ 10,000 ล้านบาทในช่วงปี 2559-2562 
ในชว่ง 2 ปีขา้งหน้าบรษิทัยงัมแีผนลงทุนในโครงการที่จะสรา้งรายไดป้ระจ าทีส่ม ่าเสมออกีดว้ย เชน่ โรงแรมและอพารท์เมน้ทใ์หเ้ชา่ 
 ภายใตส้มมตฐิานพืน้ฐานของทรสิเรทติง้คาดว่ารายไดข้องบรษิทัน่าจะอยูใ่นช่วง 3,000-6,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า ในขณะที่
อตัราส่วนก าไรของบรษิทัคาดว่าจะรกัษาระดบัอยู่ที่ 15% เมื่อพจิารณาถึงแรงกดดนัจากค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานที่สูงขึน้เพื่อสนับสนุนการเปิด
โครงการใหม่จ านวนมาก ถงึแม้จะมแีผนขยายธุรกจิอยา่งรวดเรว็ บรษิทักค็วรจะตอ้งรกัษาอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนใหอ้ยูใ่นระดบัทีต่ ่ากว่า 2 เท่าเพื่อให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาการกูย้มืเงนิ  
 บรษิทัมสีภาพคล่องอยูใ่นระดบัทีเ่พยีงพอ โดย ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2559 บรษิทัมเีงนิสดจ านวน 151 ลา้นบาทและมวีงเงนิกู้ยมืระยะยาวทีย่งั
ไมไ่ดเ้บกิใชอ้กีจ านวน 3,192 ลา้นบาท สว่นภาระหน้ีระยะยาวทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้านัน้อยูท่ี ่544 ลา้นบาท โดยทัว่ไป บรษิทั
จะวางแผนให้ระยะเวลาช าระคนืเงนิกู้ระยะสัน้สอดคล้องกบักระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัจากการโอนโครงการคอนโดมเินียม ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า  
ทรสิเรทติง้คาดว่าอตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมของบรษิทัโดยเฉลีย่จะอยูใ่นระดบั 15% ในขณะทีอ่ตัราสว่นก าไร (ก่อนดอกเบีย้จ่าย 
ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย) ตอ่ดอกเบีย้จา่ยคาดวา่จะอยูใ่นระดบัทีม่ากกวา่ 3 เทา่ 
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำบรษิทัจะยงัคงรกัษำกำรเตบิโตไดต้ำมแผนกำรทีว่ำงไว ้โดยทีอ่ตัราสว่น
ก าไรของบรษิทัคาดวา่จะรกัษาระดบัทีม่ากกวา่ 15% ในขณะทีอ่ตัราสว่นหน้ีสนิตอ่ทุนน่าจะอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 2 เทา่ 

การปรบัอนัดบัเครดติเพิม่ขึน้ในระยะปานกลางมคี่อนขา้งจ ากดั อยา่งไรกต็าม อนัดบัเครดติหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัอำจมกีำรปรบั
เพิม่ขึน้ไดห้ำกบรษิทัสำมำรถเพิม่รำยไดห้รอืกระแสเงนิสดใหเ้ตบิโตไดต้่อเน่ืองอยำ่งมนีัยส ำคญัโดยทีย่งัสำมำรถรกัษำอตัรำก ำไรและอตัรำสว่นเงนิกู้รวม
ตอ่โครงสรำ้งเงนิทุนใหอ้ยูท่ีร่ะดบัต ่ำกวำ่ 60% เป็นระยะเวลำทีย่ำวนำนพอสมควร ในทำงตรงกนัขำ้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจมี
กำรปรบัลดลงหำกผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัออ่นแอลงจำกระดบัปจัจุบนัอยำ่งมำก 

 
 

บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) (ORI) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        



                                                                                                                  

 
 

หน้ำ  3 
 

  บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน)   12 กนัยำยน 2559 

 

ข้อมลูงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

      --------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ----------------- 
  ม.ค.-มิ.ย. 

2559  
2558 2557 2556 2555 

รำยได ้  991 2,010 550 413 191 

ดอกเบีย้จ่ำย  24 87 46 16 6 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน  161 386 70 64 28 

เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  175 447 65 69 35 

เงนิลงทุนในสนิคำ้คงเหลอื (-เพิม่ขึน้/+ลดลง)  (759) (703) (852) (525) (143) 

สนิทรพัยร์วม  4,364 3,347 1,910 1,011 460 

เงนิกูร้วม  1,393 691 1,034 393 131 

หนี้สนิรวม  2,549 1,599 1,623 710 247 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  1,815 1,748 287 301 213 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  19 28 10 6 5 

เงนิปนัผล  100 251 84 0 0 

อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

 19.83 24.13 16.74 20.16 18.82 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%)  16.55 **          26.70 9.04 16.06 15.67 

อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 9.40 6.07 2.21 5.73 6.24 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%)  24.62 **          64.62 6.33 17.44 27.08 

อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%)  43.43 28.34 78.28 56.62 38.12 

* งบการเงนิรวม 

** ปรับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

© บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2559 หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจำ่ย หรอืเกบ็ไวเ้พือ่ใชใ้นภำยหลงัเพือ่ประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดัอนัดบัเครดติ 
ไมว่่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำ
แถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ือ้ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสีย่งหรอืควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพำะ ควำมเหน็ทีร่ะบุ
ในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทนุ หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ดัท ำ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้
จดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมตอ้งกำรดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัข้อมลูควรประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้มลูดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน 
บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั จงึไมร่บัประกนัควำมถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอื
ควำมครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่
รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเว้นผลที่ไดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอียดของวธิกีำรจดัอนัดบัเคร ดติของ บรษิทั ทริสเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: 
http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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