
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “BBB-” 
ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัปรบัแนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัเป็น “Positive” หรอื “บวก” จำก 
“Stable” หรอื “คงที”่ ดว้ย แนวโน้มอนัดบัเครดติทีป่รบัขึน้สะทอ้นถงึรำยไดแ้ละควำมสำมำรถในกำร
ท ำก ำไรของบรษิทัทีส่งูกว่ำทีค่ำด จำกมลูค่ำยอดขำยรอรบัรูเ้ป็นรำยได ้(Backlog) จ ำนวนมำก คำด
ว่ำฐำนรำยไดข้องบรษิทัจะเพิม่ขึน้เกนิกว่ำ 10,000 ลำ้นบำทต่อปี ขณะที่อตัรำส่วนก ำไร (อตัรำส่วน
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยได)้ ของบรษิทัคำดว่ำจะรกัษำ
ระดบัเกนิกว่ำ 20% ในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ 

อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถำนะทำงกำรตลำดของบรษิทัที่มกีำรปรบัเพิม่ขึ้นในตลำดคอนโดมเินียม
รำคำระดบักลำงถงึล่ำง บรษิทัเพิม่สนิค้ำไปสู่ตลำดคอนโดมเินียมรำคำระดบับนและโครงกำรบำ้น
จดัสรร ซึง่ไดร้บักำรตอบรบัทีด่ ีอย่ำงไรกต็ำม จุดแขง็ดงักล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำกภำระหนี้ของ
บรษิทัทีค่่อนขำ้งสงูจำกกำรขยำยธุรกจิอย่ำงรวดเรว็ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึหนี้ภำคครวัเรอืนของ
ประเทศทีอ่ยู่ในระดบัสงูและลกัษณะของธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็นวงจรขึน้ลงและผนัผวนสงู
ดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ผลกำรด ำเนินงำนดีกว่ำคำด  

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงปี 2560 ถงึไตรมำสแรกของปี 2561 สูงกว่ำประมำณกำรของทรสิเรทติ้ง 
บรษิัทมรีำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ รำยได้ของบรษิัทในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 
9,253 ล้ำนบำท จำก 3,153 ล้ำนบำทในปี 2559 และ 2,100 ล้ำนบำทในปี 2558 อีกทัง้รำยได้ใน 
ไตรมำสแรกของปี 2561 อยู่ที ่2,395 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ถงึ 178% จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน รำยได้
ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมำกของบรษิทัเนื่องจำกกำรเขำ้ซื้อ บรษิทั พรำวด์ เรสซเิดนซ์ จ ำกดั ซึ่งเป็นเจำ้ของ
โครงกำรคอนโดมเินียม “Park 24” ในปี 2560 ซึ่งยอดขำยรอรบัรู้เป็นรำยได้จ ำนวนมำกของ
โครงกำร Park 24 จะช่วยหนุนกำรเตบิโตของรำยไดข้องบรษิทัในปี 2561-2563 

แมว้่ำโครงกำร Park 24 จะมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นทีต่ ่ำกว่ำของบรษิทั แต่บรษิทักส็ำมำรถรกัษำอตัรำ
กำรท ำก ำไรเอำไว้ได้ในระดบัทีน่่ำพอใจ สะทอ้นถึงควำมสำมำรถในกำรควบคุมต้นทุนและกำรตัง้
รำคำขำยของบรษิทั อตัรำส่วนก ำไรของบรษิทัทรงตวัอยู่ในช่วง 24.5%-25.5% ในช่วงปี 2558-2560 
อตัรำส่วนนี้ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 34.8% ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2561  

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัปรบัตวัดีขึน้  

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิัทในตลำดคอนโดมเินียมปรบัตวัดขี ึ้นในช่วงที่ผ่ำนมำ บรษิัท
พฒันำโครงกำรคอนโดมเินียมภำยใต้แบรนด์ “Knightsbridge” “Notting Hill” และ “Kensington” 
สนิคำ้ของบรษิทัเน้นรำคำระดบักลำงถงึระดบัล่ำงเป็นหลกั ภำยหลงัจำกซื้อบรษิทัพรำวด ์เรสซเิดนซ์ 
บรษิทัจงึใชแ้บรนด ์“Park” ในกำรขำยสนิคำ้รำคำระดบับน บรษิทัยงัเพิม่สนิคำ้กลุ่มบำ้นจดัสรรโดย
ใช้แบรนด์ “Britania” ซึ่งมกีลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในรำคำระดบัปำนกลำง ยิ่งไปกว่ำนัน้ บริษัทมี
แผนกำรลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์เชงิพำณชิย ์เช่น โรงแรม อพำรท์เมน้ทใ์หเ้ช่ำ และอำคำร
ส ำนกังำนใหเ้ช่ำอกีดว้ย 

บรษิทัมรีำยไดแ้ละยอดขำยเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องมำตลอดตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทั โดยยอดขำยเพิม่ขึน้จำก 
5,130 ลำ้นบำทในปี 2558 เป็น 9,193 ลำ้นบำทในปี 2559 และเพิม่เป็น 12,363 ลำ้นบำทในปี 2560 
โดยยอดขำยในปี 2560 มำจำกยอดขำยโครงกำรของบรษิทัเองมลูค่ำ 7,976 ลำ้นบำทและยอดขำย
จำกโครงกำรในกจิกำรร่วมคำ้มลูค่ำ 4,387 ลำ้นบำท ขณะทีย่อดขำยในไตรมำสแรกปี 2561 เท่ำกบั 

  

บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 112/2561 
 3 สิงหำคม 2561 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

29/09/60 BBB- Stable 
23/05/60 BBB- Alert Developing 
12/09/59 BBB- Stable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ: 

อวยพร วชริกำญจนำภรณ์ 
auyporn@trisrating.com 

จฑุำมำส บุณยวำนิชกลุ 
jutamas@trisrating.com 

รพพีล มหพนัธ ์
rapeepol@trisrating.com  
 

หทัยำนี พทิกัษ์ปฐพ ี
hattayanee@trisrating.com 

สุชำดำ พนัธ,ุ Ph. D. 
suchada@trisrating.com 
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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

3,846 ลำ้นบำท (รวมยอดขำยจำกโครงกำรในกจิกำรร่วมคำ้ 1,636 ลำ้นบำท) เพิม่ขึน้จำก 1,045 ลำ้นบำทจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

มลูค่ำยอดขำยรอรบัรู้เป็นรำยได้จ ำนวนมำกและแผนเปิดโครงกำรใหม่เพ่ือหนุนกำรเติบโตของรำยได ้ 

บรษิัทมยีอดขำยที่รอรบัรู้เป็นรำยได้จ ำนวนมำกซึ่งจะช่วยหนุนกำรเติบโตของรำยได้ของบรษิัทในช่วง 2-3 ปีขำ้งหน้ำ ณ เดอืนมนีำคม 2561 มูลค่ำ
ยอดขำยทีร่อรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรโอนของบรษิทัอยู่ที ่23,237 ลำ้นบำท และจะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดป้ระมำณ 10,000 ลำ้นบำทในช่วงทีเ่หลอืของปี 2561 
ประมำณ 7,300 ล้ำนบำทในปี 2562 ประมำณ 4,000 ล้ำนบำทในปี 2563 และส่วนที่เหลอืในปี 2564 นอกจำกนี้ กจิกำรร่วมค้ำยงัมมีูลค่ำยอดขำยอีก
จ ำนวน 6,023 ลำ้นบำทซึง่จะทยอยส่งมอบใหล้กูคำ้ในปี 2563 เป็นตน้ไป จำกกำรทีบ่รษิทัมมีลูค่ำยอดขำยทีร่อรบัรูร้ำยไดจ้ ำนวนมำกซึง่จะช่วยรกัษำระดบั
รำยไดแ้ละก ำไรในช่วง 3 ปีนี้เอำไวไ้ด ้ทรสิเรทติ้งประมำณกำรว่ำบรษิทัจะมรีำยไดอ้ยู่ที ่12,000-13,000 ลำ้นบำทต่อปีในช่วงปี 2561-2563 ขณะเดยีวกนั
อตัรำส่วนก ำไรคำดว่ำจะรกัษำระดบัเกนิกว่ำ 20% เอำไวไ้ด ้ 

บรษิทัมโีครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ ณ เดอืนมนีำคม 2561 ทัง้หมด 36 โครงกำร ดว้ยมลูค่ำรวม 53,319 ลำ้นบำท โดยมรีำคำขำยเฉลีย่อยู่ที ่3.3 ลำ้น
บำทต่อยนูิต และมมีลูค่ำเหลอืขำยทัง้สิน้ 16,596 ลำ้นบำท บรษิทัยงัมโีครงกำรคอนโดมเินียมจ ำนวน 4 โครงกำรทีพ่ฒันำภำยใต้กจิกำรร่วมคำ้ซึ่งมมีลูค่ำ
รวม 8,800 ลำ้นบำทและมรีำคำขำยเฉลีย่อยู่ที ่4.2 ลำ้นบำทต่อยนูิต กจิกำรร่วมคำ้ยงัมมีลูค่ำเหลอืขำยอกีจ ำนวน 2,777 ลำ้นบำท   

กำรขยำยธรุกิจอย่ำงรวดเรว็ท ำให้ภำระหน้ีอยู่ในระดบัสูง  

ภำยใตแ้ผนธุรกจิ 5 ปีของบรษิทั บรษิทัมแีผนขยำยกำรลงทุนในโครงกำรบำ้นจดัสรรและโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อเช่ำ ซึ่งในปี 2561 บรษิทัมแีผนเปิด
ขำยโครงกำรใหมจ่ำกทัง้โครงกำรของบรษิทัเองและของกจิกำรร่วมคำ้ มลูค่ำรวม 28,050 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 15,150 ลำ้นบำทในปี 2560 โดยโครงกำร
เปิดใหมจ่ะรวมโครงกำรบำ้นจดัสรร 3 โครงกำรมลูค่ำประมำณ 3,650 ลำ้นบำทดว้ย นอกจำกนัน้ บรษิทัมแีผนลงทุนประมำณ 1,200-2,400 ลำ้นบำทต่อปี
เพือ่พฒันำโรงแรม เซอรว์สิอพำรท์เมน้ท ์และอำคำรส ำนกังำน อกีทัง้กำรขยำยสนิคำ้ไปในตลำดบำ้นจดัสรรจะช่วยเตมิเตม็สนิคำ้ทีอ่ยู่อำศยัของบรษิทัและ
ช่วยใหบ้รษิทัมผีลก ำไรทีส่ม ่ำเสมอในระยะยำว   

อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรขยำยธุรกจิอย่ำงรวดเรว็ จงึคำดว่ำภำระหนี้ของบรษิทัจะทรงตวัอยู่ในระดบัสูงในช่วงระหว่ำงกำรลงทุน โดย ณ เดอืนมนีำคม 2561 
อตัรำส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรำ้งเงนิทุน (รวมภำระหนี้ 51% จำกกจิกำรร่วมคำ้ และปรบัปรุงดว้ยกำรรวมมลูค่ำปัจจุบนัจำกกำรเช่ำด ำเนินงำนเป็นภำระหนี้
และไมน่บัหุน้บุรมิสทิธเิป็นส่วนของผูถ้อืหุน้) อยู่ที ่69.03% เพิม่ขึน้จำก 64.96% ณ สิน้ปี 2560 หลงัจำกนี้ภำระหนี้ของบรษิทัคำดว่ำจะยงัคงอยู่ในระดบัสูง
จำกกำรทีบ่รษิทัมแีผนเปิดโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัใหม่จ ำนวนมำกรวมถงึโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์เชงิพำณิชย์ดว้ย ภำยใต้สมมตฐิำนของทรสิเรทติ้งคำดว่ำ
อตัรำส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนทีป่รบัปรุงแลว้ของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมำณ 60%-65% ในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ หรอืเมือ่หกัดว้ยเงนิสดแลว้อตัรำส่วน
เงนิกูร้วมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนจะอยู่ทีป่ระมำณ 1.5-2.0 เท่ำ 

อตุสำหกรรมท่ีเป็นวงจรขึน้ลงและมีกำรแข่งขนัสงู 

ควำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศยัมวีงจรทีข่ ึน้ลงและสมัพนัธก์บัสภำวะเศรษฐกจิเป็นอย่ำงมำก ภำวะชะลอตวัของเศรษฐกจิภำยในประเทศและควำมกงัวลเกี่ยวกบั
ภำระหนี้ครวัเรอืนทัว่ประเทศที่อยู่ในระดบัสูงส่งผลใหน้โยบำยกำรปล่อยสนิเชื่อของธนำคำรมคีวำมเขม้งวดมำกยิง่ขึน้ในช่วงทีผ่่ำนมำ อัตรำกำรปฏเิสธ
สนิเชื่อจำกธนำคำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกลุ่มลูกค้ำทีอ่ยู่อำศยัระดบัรำคำต ่ำ (รำคำต ่ำกว่ำ 3 ล้ำนบำทต่อหลงั) เพื่อหลกีเลีย่ง
ปัญหำกำรปฏเิสธสนิเชือ่จำกธนำคำร ผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัยห์ลำยรำยรวมทัง้บรษิทัเองจงึหนัไปพฒันำโครงกำรที่อยู่อำศยัรำคำสงูมำกขึน้ อย่ำงไรกต็ำม 
ควำมต้องกำรทีอ่ยู่อำศยัรำคำสูงนัน้ต ่ำกว่ำทีอ่ยู่อำศยัทีม่รีำคำต ่ำกว่ำอยู่มำก ดงันัน้ กำรเพิม่ขึน้อย่ำงมำกของทีอ่ยู่อำศยัรำคำสู งจงึส่งผลใหก้ำรแข่งขนั
ระหว่ำงผูป้ระกอบกำรจะยิง่ทวคีวำมรุนแรงมำกยิง่ขึน้ 

สภำพคล่องท่ีเพียงพอ  

บรษิทัมสีภำพคล่องอยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอ แหล่งเงนิทุนของบรษิัทมำจำกเงนิสดจ ำนวน 1,639 ล้ำนบำทและมวีงเงนิกู้ยมืระยะยำวทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช้อีก
จ ำนวน 6,304 ล้ำนบำท ณ เดอืนมนีำคม 2561 ทรสิเรทติ้งประมำณกำรเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในช่วง 12 เดอืนขำ้งหน้ำอยู่ที่ประมำณ 
2,000 ลำ้นบำท ส่วนภำระหนี้ทีจ่ะครบก ำหนดในช่วง 12 เดอืนขำ้งหน้ำนัน้อยู่ที ่1,382 ลำ้นบำท (ไม่รวมเงนิกูย้มืโครงกำร) นอกจำกนัน้ บรษิทัวำงแผน
ช ำระคนืเงนิกูย้มืโครงกำรจ ำนวน 5,745 ลำ้นบำทดว้ยกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัจำกกำรส่งมอบคอนโดมเินียมใหก้บัลกูคำ้ 

ทรสิเรทติ้งประมำณกำรว่ำอตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกูร้วมของบรษิทัจะอยู่ในระดบั 10%-15% ในขณะทีอ่ตัรำส่วนก ำไร (ก่อนดอกเบี้ย
จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย) ต่อดอกเบีย้จ่ำยคำดว่ำจะอยู่ในระดบัทีม่ำกกว่ำ 3 เท่ำในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Positive” หรอื “บวก” สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำบรษิทัจะยงัคงรกัษำกำรเตบิโตไดต้ำมแผนกำรทีว่ำงไว ้โดยที่บรษิทัยงัคงรกัษำ
ระดบัผลกำรด ำเนินงำนทีด่เีอำไวไ้ดแ้ละจะสำมำรถรกัษำอตัรำส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนทีป่รบัปรุงแลว้ใหอ้ยู่ในระดบัประมำณ 60%-65% ในช่วง 
3 ปีขำ้งหน้ำเอำไวไ้ด ้
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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

โดยสมมตฐิำนพื้นฐำนของทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยไดข้องบรษิทัจะอยู่ประมำณ 12,000-13,000 ลำ้นบำทต่อปีในช่วงปี 2561-2563 โดยโครงกำร Park 24 
จะเป็นสดัส่วนหลกัของรำยได้ในช่วง 2 ปีขำ้งหน้ำ ในขณะที่อตัรำส่วนก ำไรของบรษิทัคำดว่ำจะรกัษำระดบัเกนิกว่ำ 20% แมว้่ำจะมคี่ำใชจ้่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำนทีส่งูขึน้เพือ่สนบัสนุนกำรเปิดโครงกำรใหมจ่ ำนวนมำกกต็ำม และแมจ้ะมแีผนขยำยธุรกจิเชงิรุก บรษิทักค็วรจะตอ้งรกัษำอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน
ใหอ้ยู่ในระดบัทีต่ ่ำกว่ำ 2 เท่ำเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำกำรกูย้มืเงนิของธนำคำรและหุน้กู้ 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจมกีำรปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ำกฐำนรำยไดห้รอืกระแสเงนิสดของบรษิทัเตบิโตไดต้ำมแผน โดยทีย่งัสำมำรถรกัษำอตัรำส่วนเงนิกูร้วม
ต่อโครงสรำ้งเงนิทุนทีป่รบัปรุงแลว้ใหอ้ยู่ในระดบัทีต่ ่ำกว่ำ 65% ในทำงตรงกนัขำ้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจมกีำรปรบัลดลงหำกผล
กำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัอ่อนแอลงจำกระดบัปัจจุบนัอย่ำงมำก 

ข้อมลูงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั*    

หน่วย: ลา้นบาท 
      ---------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------ 
  ม.ค.-มี.ค.

2561 
2560 2559 2558            2557 

รำยได ้  2,395 9,253 3,153 2,010 550 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ  102 306 92 87 46 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน  489 1,380 638 386 70 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  837 1,996 736 447 65 
เงนิลงทุนในสนิคำ้คงเหลอื (-เพิม่ขึน้/+ลดลง)  (603) (2,531) (1,996) (703) (852) 
สนิทรพัยร์วม  25,509 22,925 6,758 3,347 1,910 
เงนิกูร้วม  12,117 9,071 2,577 691 1,034 
เงนิกูร้วม (ปรบัปรุงแลว้)  12,565 9,497 2,577 691 1,034 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  6,928 6,412 2,743 1,748 287 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ปรบัปรุงแลว้)  5,638 5,122 2,193 1,748 287 
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

 34.81 24.87 25.49 24.13 16.74 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%)  21.09 **        20.86 22.43 26.70 9.04 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 7.14 6.90 9.22 6.07 2.21 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  22.00 **        21.73 28.58 64.62 6.33 
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%)  69.03 64.96 54.02 28.34 78.28 

หมายเหตุ: อตัราส่วนทางการเงนิทัง้หมดมกีารปรบัปรงุจากการรวมเงนิกูจ้ากกจิการรว่มคา้ตามสดัส่วน 51% และมลูค่าปัจจบุนัจากการเชา่ด าเนินงานเป็นภาระ
หนี้ตัง้แต่ปี 2560 และไมน่บัหุน้บุรมิสทิธเิป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ตัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้ไป 

 * งบการเงนิรวม 
** ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) (ORI)  

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อำคำรสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561  หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ือ้ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสีย่งหรือควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเหน็ทีร่ะบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรลงทุน หรือค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมต้องกำรดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บริษทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได้ ดงันัน้ บรษิทั  
ทรสิเรทติง้ จ ำกดั จงึไมร่บัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มลูใดๆ ดงักล่ำว และจะไมร่บัผดิชอบต่อควำมสญูเสยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไมเ่พยีงพอ หรอืควำมไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มลูดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


