
                                                                                                                                                          
 

 
เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ

สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 
 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รของบรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั 
“BBB-” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน ไม่มปีระกนัและ 
ไถ่ถอนเมือ่เลกิบรษิทั (Hybrid Debentures) ในวงเงนิไม่เกนิ 500 ลำ้นบำทของบรษิทัที่ระดบั “BB” 
ดว้ย โดยหุน้กู้ดอ้ยสทิธลิกัษณะคลำ้ยทุนมอีนัดบัเครดติต ่ำกว่ำอนัดบัเครดติองคก์รของบรษิทัอยู ่2 
ระดบั เน่ืองจำกหุ้นกู้ดงักล่ำวมีลักษณะกำรด้อยสทิธิและผู้ออกตรำสำรสำมำรถเลื่อนกำรช ำระ
ดอกเบีย้พรอ้มกบัสะสมดอกเบีย้จำ่ยของหุน้กูไ้ด ้

 ทรสิเรทติง้ก ำหนดใหหุ้น้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลำ้ยทุนของบรษิทัออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ มรีะดบั
ควำมเป็นทุนปำนกลำง (Intermediate Equity Content) ตำมลกัษณะของหุน้กู้ดอ้ยสทิธดิงักล่ำว ซึง่
รวมถงึควำมดอ้ยสทิธ ิกำรเลื่อนช ำระดอกเบีย้ตำมดุลยพนิิจของบรษิทั กำรหำ้มไถ่ถอนหุน้กู้ในช่วง 
5 ปีแรก และมสีถำนะเป็นทุนที่เพยีงพอ ดงันัน้ ในกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัท  
ทรสิเรทติ้งจะจดัให้ 50% ของเงนิตน้คงค้ำงของหุ้นกู้เป็นทุนและอกี 50% เป็นเงนิกู้ ส ำหรบัระดบั
ควำมเป็นทุนปำนกลำงน้ีจะถกูลดใหม้รีะดบัควำมเป็นทุนน้อย (0%, Minimal Equity Content) ในวนั
ครบก ำหนด 5 ปีนับจำกวนัออกหุ้นกู้ เน่ืองจำกอำยุคงเหลอืจรงิ (Remaining Effective Maturity)  
ณ วนัดงักล่ำวน้อยกว่ำ 20 ปี ตำมเกณฑ์กำรจดัอนัดบัเครดติของทรสิเรทติง้นัน้ อำยุคงเหลอืจรงิ
ของตรำสำรจะลดลงเมื่อมกีำรปรบัอตัรำดอกเบีย้ (Step Up Interest) เพิม่ขึน้เท่ำกบัหรอืมำกกว่ำ 
100 Basis Points (bps) ซึง่ในกรณีของหุน้กู้ดอ้ยสทิธลิกัษณะคลำ้ยทุนน้ี กรณีดงักล่ำวจะเกดิขึน้
เมื่อหุน้กูค้รบก ำหนด 25 ปีนบัจำกวนัออก 

 นอกเหนือจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้ เช่น กำร
เปลี่ยนแปลงในกำรค ำนวณภำษีเงนิได้นิติบุคคล กำรเปลี่ยนแปลงในหลกักำรทำงบญัช ีหรอืกำร
เปลีย่นแปลงในหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำของสถำบนัจดัอนัดบัเครดติในเรื่องของควำมเป็นทุนของหุน้
กู้แล้ว บรษิทัมคีวำมประสงค์ที่จะ (แต่ไม่ถูกผูกพนัให้ต้องด ำเนินกำร) ช ำระคนืเงนิต้นของหุ้นกู้ที่ 
ไถ่ถอนหรือซื้อคืนด้วยตรำสำรทุนที่เท่ำเทียมกนัหรอืดกีว่ำ ทัง้น้ี ทริสเรทติ้งสำมำรถจะลดระดบั
ควำมเป็นทุนของหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลำ้ยทุนทีจ่ะออกใหม่และทีค่งคำ้งสูร่ะดบัควำมเป็นทุนน้อย
จำกระดบัควำมเป็นทุนปำนกลำง หำกทรสิเรทติ้งเชื่อว่ำบรษิทัมคีวำมตัง้ใจที่จะปฏบิตัใิห้แตกต่ำง
จำกขอ้ก ำหนดสทิธฯิ เรื่องควำมประสงคใ์นกำรออกหลกัทรพัยเ์พือ่ทดแทนหุน้กู้ 

 อนัดบัเครดติองคก์รของบรษิทัออรจิิน้ พรอ็พเพอร์ตี้ ยงัสะท้อนถงึแบรนดส์นิคำ้ของบรษิทัที่
เริม่เป็นที่รู้จกัในตลำดคอนโดมิเนียมรำคำระดบักลำงถึงล่ำง ตลอดจนสถานะทางการเงินที่ดขีึ้น
ภายหลงัการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในปี 2558 และการมมีูลค่ายอดขายทีร่อ
รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการโอน (Backlog) คอ่นขา้งสงู อยา่งไรกต็าม จุดแขง็ดงักล่าวถูกลดทอนบางสว่น
จากประวตัิผลงานของบริษัทที่ส ัน้ รวมถึงการมสีนิค้าที่ขาดความหลากหลาย และภาระหน้ีของ
บรษิัทที่คาดว่าจะเพิม่สูงขึน้จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเรว็ อนัดบัเครดติยงัสะท้อนถงึหน้ีภาค
ครวัเรอืนของประเทศทีอ่ยูใ่นระดบัสงู และลกัษณะของธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นวงจรขึน้ลง
และผนัผวนสงูดว้ย 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูด้อ้ยสทิธคิลำ้ยทนุ                             BB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 
 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี              อนัดบัเครดิต                 แนวโน้ม 
                                อนัดบัเครดิต/ 
                                 เครดิตพินิจ 
12/09/59             BBB-                     Stable 
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หน้า  2 
 

  บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

  17 เมษำยน 2560 

 

 บรษิทัออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้ก่อตัง้ในปี 2552 โดยครอบครวัจรูญเอก บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปลายปี 2558 
ครอบครวัจรญูเอกยงัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ ณ เดอืนมนีาคม 2560 จ านวน 63% บรษิทัพฒันาสนิคา้ในตลำด
คอนโดมิเนียมรำคำระดบักลำงถึงระดบัล่ำงเป็นหลกั โครงกำรคอนโดมเินียมของบริษัทเกือบทัง้หมดตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองของกรุงเทพมหำนคร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ตำมแนวเสน้ทำงรถไฟฟ้ำจำกสถำนีแบริง่ถงึสมุทรปรำกำร และเสน้ทำงจำกสถำนีแยกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ถงึสะพำนใหม ่
นอกจำกน้ี บริษัทยงัได้ขยำยโครงกำรไปที่ศรีรำชำและแหลมฉบังในจังหวดัชลบุรีอีกด้วย บริษัทพฒันำโครงกำรคอนโดมิเนียมภำยใต้แบรนด ์
“Knightsbridge” “Notting Hill” และ “Kensington” ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัในตลำดคอนโดมเินียมปรบัตวัดขีึน้ในช่วงทีผ่ำ่นมำ โดยรำยได้
และยอดขำยของบรษิทัเตบิโตอยำ่งตอ่เน่ืองนับตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทั ในปี 2559 บรษิทัขยายธุรกจิไปในโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีส่รา้งรายไดป้ระจ า ผา่น
บรษิทัยอ่ยซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ออรจิิน้ วนั จ ากดั 
 บรษิทัมฐีานรายได้ที่ค่อนขา้งเลก็ ประมาณ 400-500 ล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2556-2557 เน่ืองจากบรษิทัมโีครงการคอนโดมเินียมพร้อมโอน
จ านวนไม่มาก รายไดใ้นปี 2559 อยูท่ี ่3,153 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 2,010 ลา้นบาทในปี 2558 ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัปรบัตวัเพิม่ขึน้
ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา อตัราสว่นก าไร (อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได้) ของบรษิทัในปี 2559 อยู่ที ่
25.49% เพิม่ขึน้จาก 24.13% ในปี 2558 
 บรษิทัมโีครงกำรคอนโดมเินียมทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำ ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2559 ทัง้หมด 29 โครงกำร มลูคำ่รวมเทำ่กบั 25,875 ลำ้นบำท รำคำ
ขำยเฉลีย่อยูท่ี ่2.42 ลำ้นบำทตอ่ยนิูต และมมีลูค่ำเหลอืขำยทัง้สิน้ 7,474 ลำ้นบำท บรษิทัมยีอดขำยในปี 2559 อยูท่ี ่9,193 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 5,130 
ลำ้นบำทในปี 2558 ณ สิน้ปี 2559 มลูคา่ยอดขายโครงการคอนโดมเินียมทีร่อรบัรูร้ายไดจ้ากการโอนของบรษิทัอยูท่ี ่12,885 ลา้นบาท และจะทยอยรบัรู้
เป็นรายไดป้ระมาณ 4,800 ลา้นบาทในปี 2560 ประมาณ 4,100 ลา้นบาทในปี 2561 และประมาณ 4,000 ลา้นบาทในปี 2562 บรษิทัมยีอดขายทีร่อรบัรู้
เป็นรายไดจ้ านวนมากซึง่จะชว่ยรกัษาระดบัรายไดใ้นชว่ง 3 ปีขา้งหน้า  
 ภาระหน้ีของบรษิทัปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยอตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุน ณ สิน้ปี 2559 อยูท่ี ่48.43% เพิม่ขึน้จาก 28.34% ณ สิน้ปี 2558 
อยา่งไรกต็าม ภาระหน้ีของบรษิทัคาดว่าจะเพิม่ขึน้จากการทีบ่รษิทัมแีผนเปิดโครงการใหม่จ านวนมากเพื่อรกัษาอตัราการเตบิโตในอนาคต โดยบรษิทั
วางแผนเปิดโครงการคอนโดมเินียมใหมปี่ละ 10,000 ลา้นบาทในชว่งปี 2560-2562 ยิง่ไปกวา่นัน้บรษิทัมแีผนลงทุนในโครงการที่จะสรา้งรายไดป้ระจ าที่
สม ่าเสมออกีดว้ย เชน่ โรงแรมและอพารท์เมน้ทใ์หเ้ชา่ 
 ภายใตส้มมตฐิานพืน้ฐานของทรสิเรทติง้คาดว่ารายไดข้องบรษิทัน่าจะอยูใ่นช่วง 5,500-7,500 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2560-2562 ในขณะที่
อตัราส่วนก าไรของบรษิทัคาดว่าจะรกัษาระดบัอยู่ที่ 15% เมื่อพจิารณาถึงแรงกดดนัจากค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานที่สูงขึน้เพื่อสนับสนุนการเปิด
โครงการใหม่จ านวนมาก ถงึแม้จะมแีผนขยายธุรกจิอยา่งรวดเรว็ บรษิทักค็วรจะตอ้งรกัษาอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนใหอ้ยูใ่นระดบัทีต่ ่ากว่า 2 เท่าเพื่อให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาการกูย้มืเงนิ  
 บรษิทัมสีภาพคลอ่งอยูใ่นระดบัทีเ่พยีงพอ โดย ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัมเีงนิสดจ านวน 521 ลา้นบาทและมวีงเงนิกู้ยมืระยะยาวทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช้อกี
จ านวน 5,294 ลา้นบาท สว่นภาระหน้ีระยะยาวทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้านัน้อยูท่ี ่555 ลา้นบาท โดยทัว่ไป บรษิทัจะวางแผนให้
ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ระยะสัน้สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการโอนโครงการคอนโดมิเนียม ในช่วง 3 ปีข้างหน้า  
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
เพิม่ขึน้ไดห้ำกฐำนรำยไดห้รอืกระแสเงนิสดของบรษิทัเตบิโตไดอ้ยำ่งมนีัยส ำคญัโดยทีย่งัสำมำรถรกัษำอตัรำก ำไรและอตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้ง
เงนิทุนใหอ้ยูท่ีร่ะดบัต ่ำกวำ่ 60% เป็นระยะเวลำทีย่ำวนำนพอสมควร ในทำงตรงกนัขำ้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจมกีำรปรบัลดลง
หำกผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัออ่นแอลงจำกระดบัปจัจุบนัอยำ่งมำก 
 



                                                                                                                                                 

 
 

หน้า  3 
 

  บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

  17 เมษำยน 2560 

 

บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน) (ORI) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB- 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนในวงเงนิไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท  BB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                          
 
 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ----------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------- 
  2559  2558 2557 2556 2555 

รำยได ้  3,153 2,010 550 413 191 

ดอกเบีย้จ่ำย  92 87 46 16 6 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน  638 386 70 64 28 

เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  736 447 65 69 35 

เงนิลงทุนในสนิคำ้คงเหลอื (-เพิม่ขึน้/+ลดลง)  (1,996) (703) (852) (525) (143) 

สนิทรพัยร์วม  6,758 3,347 1,910 1,011 460 

เงนิกูร้วม  2,577 691 1,034 393 131 

หนี้สนิรวม  4,015 1,599 1,623 710 247 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  2,743 1,748 287 301 213 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  41 28 10 6 5 

เงนิปนัผล  193 251 84 0 0 

อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

 25.49 24.13 16.74 20.16 18.82 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%)  20.84           26.70 9.04 16.06 15.67 

อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 9.22 6.07 2.21 5.73 6.24 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%)  28.58          64.62 6.33 17.44 27.08 

อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%)  48.43 28.34 78.28 56.62 38.12 

* งบการเงนิรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

© บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2560 หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจำ่ย หรอืเกบ็ไวเ้พือ่ใชใ้นภำยหลงัเพือ่ประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดัอนัดับเครดติ 
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 หรือพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้
จดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมตอ้งกำรดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มลูรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้มลูดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน 
บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั จงึไมร่บัประกนัควำมถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอื
ควำมครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรอืควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่
รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเว้นผลที่ไดร้ ับหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอียดของวธิกีำรจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทริสเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: 
http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
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