
 
 

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งเพิม่อนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) เป็นระดบั  
“BBB” จากเดมิทีร่ะดบั “BBB-” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งปรบัแนวโน้มอนัดบัเครดติเป็น “Stable” 
หรอื “คงที”่ จาก “Positive” หรอื “บวก” ดว้ย โดยอนัดบัเครดติทีป่รบัเพิม่ขึน้สะทอ้นถงึรายไดแ้ละ
ก าไรทีด่กีว่าประมาณการ โดยในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ทัง้รายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรของ
บรษิทัเตบิโตขึน้ถงึ 5 เท่า ซึง่มากกว่าผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ส่วนใหญ่ทีไ่ดร้บัการจดั
อนัดบัเครดติดว้ยกนั ในอนาคตทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาผลการด าเนินงานในระดบั
ปัจจุบนัเอาไวไ้ด ้ 

อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึสถานะทางการตลาดของบรษิทัทีม่กีารปรบัเพิม่ขึน้ในตลาดคอนโดมเินียม
ราคาระดบักลางถงึล่าง บรษิทัเพิม่สนิคา้ไปสู่ตลาดคอนโดมเินียมราคาระดบับนและโครงการบา้น
จดัสรร ซึง่ไดร้บัการตอบรบัทีด่ ีอย่างไรกต็าม จุดแขง็ดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากภาระหนี้ของ
บริษัทที่ค่อนข้างสูงจากการขยายธุรกจิอย่างรวดเร็วทัง้ในการพฒันาที่อยู่อาศยัและการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์ 

การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถงึความผนัผวนและการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 
ตลอดจนผลกระทบจากเกณฑ์การก ากบัดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) และหนี้ภาคครวัเรอืนในระดบัสงูทีส่่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อทีอ่ยู่
อาศยัในระยะ 2-3 ปีขา้งหน้าดว้ย 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ผลการด าเนินงานท่ีดีกว่าคาด  

ผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2561 สูงกว่าประมาณการของทรสิเรทติ้ง รายได้ของบรษิทัในปี 
2561 เพิม่ขึน้เป็น 16,011 ลา้นบาท จาก 9,347 ลา้นบาทในปี 2560 และ 3,199 ลา้นบาทในปี 2559 
รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของบริษัทเนื่องจากการซื้อ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั ซึ่งเป็น
เจา้ของโครงการคอนโดมเินียม “Park 24” ในปี 2560 ซึง่ยอดขายรอรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ านวนมากของ
โครงการ Park 24 จะช่วยหนุนการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัในปี 2562-2564 

ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง สะท้อนถึงความสามารถในการ
ควบคุมตน้ทุนและการปรบัราคาขายสนิคา้ อตัราส่วนก าไร (อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อน
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได)้ ของบรษิทัทรงตวัอยู่ที ่26%-27% ในช่วงปี 2558-2560 
อตัราส่วนนี้ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 29.8% ในปี 2561 ขณะทีอ่ตัราส่วนก าไรโดยเฉลีย่ของบรษิทัพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ที่จดัอนัดบัเครดติโดยทริสเรทติ้งจะอยู่ที่ประมาณ 15%-17% เท่านัน้ ภายใต้
สมมติฐานพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจะสามารถรกัษาอตัราส่วนก าไรได้เกินกว่า 20% 
ในช่วงปี 2562-2564 

ความสามารถในการแข่งขนัปรบัตวัดีขึน้  

ทรสิเรทติ้งมองว่าความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัในตลาดคอนโดมเินียมปรบัตวัดขี ึน้ในช่วงที่
ผ่านมา บรษิทัมรีายได้และยอดขายเตบิโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดตัง้แต่ก่อตัง้บรษิัท ยอดขายของ
บริษัทเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจาก 9,193 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 
12,363 ล้านบาทในปี 2560 และเพิม่ขึ้นเป็น 21,390 ล้านบาทในปี 2561 โดยยอดขายในปี 2561 
ประกอบด้วยยอดขายในส่วนของบรษิัทเอง 10,687 ล้านบาท และยอดขายจากโครงการภายใต้
กจิการร่วมคา้อกีจ านวน 10,702 ลา้นบาท 

  

  

บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน)  
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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทัมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา ณ เดอืนธนัวาคม 2561 ทัง้หมด 39 โครงการ ดว้ยมลูค่ารวมประมาณ 78,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการ
บา้นจดัสรร 3 โครงการ คอนโดมเินียม 31 โครงการ และคอนโดมเินียมอกี 5 โครงการทีพ่ฒันาภายใต้การร่วมทุนในสดัส่วน 51:49 กบั Nomura Real 
Estate Development Co., Ltd. (NRED) โดยโครงการทัง้หมดมรีาคาขายเฉลีย่อยู่ที ่4.2 ลา้นบาทต่อยูนิต และมมีลูค่าเหลอืขายทัง้สิ้น 22,200 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นมลูค่าเหลอืขายส่วนของบรษิทัเองมลูค่า 16,200 ลา้นบาทและส่วนของกจิการร่วมคา้อกีจ านวน 6,000 ลา้นบาท  

จากสมมติฐานพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจะมรีายได้อยู่ที่ประมาณ 13,000-15,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2564 ซึ่งบริษัทมยีอดขาย
คอนโดมเินียมทีร่อรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ านวนมากซึง่จะช่วยหนุนการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า ณ เดอืนธนัวาคม 2561 มลูค่ายอดขาย
ทีร่อรบัรูร้ายไดจ้ากการโอนของบรษิทัอยู่ที ่18,551 ลา้นบาท และจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดป้ระมาณ 10,000 ลา้นบาทในปี 2562 ประมาณ 2,500 ลา้นบาท
ในปี 2563 ประมาณ 5,000 ลา้นบาทในปี 2564 และส่วนทีเ่หลอืในปี 2565 นอกจากนี้ กจิการร่วมคา้ยงัมมีลูค่ายอดขายอกีจ านวน 15,089 ลา้นบาทซึ่งจะ
ทยอยส่งมอบใหล้กูคา้ในปี 2563 เป็นตน้ไป 

การขยายธรุกิจอย่างรวดเรว็ท าให้ภาระหน้ีอยู่ในระดบัสูง  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบรษิทัจะยงัคงอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งสูงต่อไปในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า จากแผนธุรกจิ 5 ปีของบรษิทั บรษิทัมแีผนขยายการ
ลงทุนทัง้ในการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัและอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพาณิชย์ ส าหรบัแผนการพฒันาที่อยู่อาศยันัน้ บรษิัทมแีผนเปิดขายโครงการใหม่จากทัง้
โครงการของบรษิทัเองและภายใตก้จิการร่วมคา้ รวมมลูค่าประมาณ 25,000-30,000 ลา้นบาทต่อปี ซึ่งบรษิทัต้องการใหส้ดัส่วนโครงการบา้นจดัสรรและ
คอนโดมเินียมมคีวามสมดุลกนั  

บรษิทัยงัมแีผนพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพาณิชย์ประกอบดว้ย โรงแรม เซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท์ และอาคารส านักงานอกีจ านวน 9 โครงการดว้ยเงนิ
ลงทุนในปี 2562 ประมาณ 2,400 ลา้นบาท ปี 2563 ประมาณ 2,000 ลา้นบาท และปี 2564 ประมาณ 3,600 ลา้นบาท ทรสิเรทติ้งมองว่าการขยายสนิคา้
ไปในตลาดบา้นจดัสรรและอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพาณิชย์นัน้จะช่วยเตมิเต็มสนิคา้ทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทัและช่วยใหบ้รษิทัมผีลก าไรทีส่ม ่าเสมอในระยะ
ยาว 

โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณิชย์จะเป็นการร่วมลงทุนในสดัส่วน 51:49 กบั NRED จ านวน 3 โครงการ ซึ่งการร่วมลงทุนนี้จะช่วยบรรเทาความ
ตอ้งการเงนิลงทุนไดส้่วนหนึ่ง อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบรษิทัจะยงัคงอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งสงูในช่วงระหว่างการลงทุน จากประมาณ
การพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 60%-65% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าหรอือตัราส่วนเงนิกู้
รวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้จะอยู่ทีป่ระมาณ 1.5-1.8 เท่า   

เกณฑก์ารก ากบัดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัซ่ึงเป็นมาตรการใหม่อาจท าให้ยอดขายชะลอตวั 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าการน าเกณฑก์ารก ากบัดแูลสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยัซึง่เป็นมาตรการใหม่ของ ธปท. นัน้จะส่งผลกระทบต่อยอดขายคอนโดมเินียมในระยะ
สัน้ โดยเกณฑ์ดงักล่าวจะเริม่บงัคบัใชใ้นเดอืนเมษายน 2562 ภายใต้เกณฑ์ใหม่นี้ ผูซ้ื้อบ้านสามารถกูเ้งนิได้ไม่เกนิ 70%-80% ของมลูค่าหลกัประกนั
ส าหรบัสญัญากูท้ีอ่ยู่อาศยัหลงัที ่2 และหลงัถดั ๆ ไป ซึ่งลดลงจากเดมิทีส่ามารถกูไ้ดถ้งึ 90%-100% ของมลูค่าหลกัประกนั ดงันัน้ บรษิทัอาจจะต้องยดื
การผ่อนดาวน์ใหแ้ก่ผูซ้ื้อบา้นบางราย ทัง้นี้ ความล่าชา้ในการส่งมอบกจ็ะกระทบต่อการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 

อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนเงนิกูต่้อมลูค่าหลกัประกนัทีล่ดลงส าหรบัสญัญากูท้ีอ่ยู่อาศยัหลงัที ่2 และหลงัถดั ๆ ไปนัน้จะเป็นประโยชน์กบั
ผูป้ระกอบการในระยะยาว โดยเกณฑ์ใหม่ทีน่ ามาใชน้ี้จะช่วยลดการเกง็ก าไรและเพิม่ความแขง็แกร่งใหก้บัตลาดอสงัหารมิทรพัย์ อย่างไรกต็าม  บรษิัท
ยงัคงรอดผูลกระทบจากมาตรการดงักล่าว โดยบรษิทัอาจเลือ่นการเปิดโครงการใหมอ่อกไปหากเกณฑใ์หมด่งักล่าวส่งผลใหค้วามต้องการทีอ่ยู่อาศยัชะลอ
ตวัอย่างมนียัส าคญัและท าใหม้สีนิคา้คงเหลอืสะสมเพิม่สงูขึน้  

ความเส่ียงจากความผนัผวนและการแข่งขนัท่ีรนุแรงของธรุกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยั 

แมว้่าธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัจะขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิในประเทศโดยรวมเป็นอย่างมากแต่กม็คีวามผนัผวนมากกว่าภาวะเศรษฐกจิโดยทัว่ไป การชะลอ
ตวัของภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศประกอบกบัภาวะหนี้ภาคครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู ส่งผลต่อก าลงัซื้อของผูบ้รโิภคในตลาดสนิคา้ราคาปานกลางถงึต ่า
ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึควรบรหิารจดัการการเปิดโครงการใหมอ่ย่างระมดัระวงัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่
ละกลุ่ม  

บรษิทัมแีผนในการขยายสนิคา้ทีอ่ยู่อาศยัไปยงักลุ่มสนิคา้ในระดบัราคาทีส่งูขึน้ภายใตแ้รนด ์“Park Origin” ซึง่จะช่วยลดอตัราการปฎเิสธการใหส้นิเชือ่จาก
ธนาคารลง อย่างไรกต็าม การแขง่ขนัในตลาดทีอ่ยู่อาศยัในระดบัราคาสูงกย็ิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้เนื่องจากมผีูป้ระกอบการทีข่ยายมาสู่ตลาดนี้มากขึน้
เช่นกนั ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัยงัไดข้ยายสนิคา้ไปในธุรกจิบา้นจดัสรรเพือ่เพิม่ฐานลกูคา้และเพิม่ความหลากหลายของสนิคา้ทีม่คีวามเสีย่งทีต่ ่ากว่า    

สภาพคล่องท่ีค่อนข้างตึงตวั  

จากแผนขยายการลงทุนไปสู่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์ บรษิทัตอ้งเผชญิกบัภาระหนี้ทีจ่ะเพิม่ขึน้หรอืต้องหาผูร้่วมลงทุนในบางโครงการ ทัง้นี้ 
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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

เงนิทุนทีบ่รษิทัจะตอ้งใชป้ระกอบดว้ยภาระหนี้ทีถ่งึก าหนดช าระในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าจ านวน 8,017 ลา้นบาท (รวมเงนิกูย้มืโครงการ) ค่าใชจ้่ายเพื่อ
การลงทุนประมาณ 2,000-2,500 ล้านบาทและเงนิปันผลจ่ายอีกประมาณ 900-1,000 ล้านบาท ในขณะที่แหล่งเงนิทุนของบรษิัทประกอบด้วยเงนิสด
จ านวน 1,819 ลา้นบาทและมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชอ้กีจ านวน 5,694 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2561 เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัในช่วง 
12 เดอืนขา้งหน้าคาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 2,700 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษิทัจะต้องมกีารกูเ้งนิใหม่เพื่อช าระหนี้บางส่วน อย่างไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัมผีล
การด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งนัน้ บรษิทักจ็ะสามารถบรหิารจดัการภาระหนี้เหล่านัน้ได้ 

ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัจะอยู่ในระดบั 12%-15% ในขณะที่อตัราส่วนก าไรก่อน
ดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายคาดว่าจะอยู่ในระดบัทีม่ากกว่า 4.5 เท่าในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

บรษิทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไมใ่หเ้กนิกว่า 2 เท่า ตามเงือ่นไขทางการเงนิของเงนิกูย้มืทีม่กีบัธนาคารและหุน้กู ้
อตัราส่วนดงักล่าว ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1.4 เท่า ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิทัจะสามารถบรหิารโครงสรา้งทางการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไข
ดงักล่าวต่อไปไดใ้นช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า  

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

สมมตฐิานกรณพีืน้ฐานทีส่ าคญั ๆ ของทรสิเรทติ้งมดีงันี้ 

 บรษิทัจะเปิดขายโครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัในปี 2562 รวมมลูค่า 26,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยคอนโดมเินียมทีพ่ฒันาโดยบรษิทัเองมลูค่า 12,150 
ลา้นบาทและภายใต้โครงการร่วมทุนอกีจ านวน 7,500 ลา้นบาท อกีทัง้เปิดขายโครงการบา้นจดัสรรมลูค่า 6,350 ลา้นบาทอกีดว้ย และในอนาคต
บรษิทัจะเปิดขายโครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัใหมม่ลูค่าประมาณ 26,000-28,000 ลา้นบาทต่อปี 

 รายได้ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 13,000-15,000 ล้านบาทต่อปีในปี 2562 และปี 2563 รายได้ในปี 2564 จะเพิ่มขึ้นเป็น 19,000 ล้านบาท 
เนื่องจากมมีลูค่ายอดขายจ านวนมากทีร่อส่งมอบใหก้บัลกูคา้  

 งบประมาณในการซื้อทีด่นิอยู่ทีป่ระมาณ 5,000-6,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า  
 เงนิลงทุนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์จะอยู่ทีป่ระมาณ 2,000-2,500 ลา้นบาทต่อปี  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาระดบัผลการด าเนินงานทีด่เีอาไวไ้ด้ตามแผนการทีว่างไว ้
ในขณะที่อัตราส่วนก าไรของบรษิัทคาดว่าจะรกัษาระดบัที่ประมาณ 20%-25% แม้ว่าจะมคี่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานที่สูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการเปิด
โครงการใหมจ่ านวนมากกต็าม และแมจ้ะมแีผนขยายธุรกจิเชงิรุก บรษิทักค็วรจะต้องรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนใหอ้ยู่ทีป่ระมาณ 60%-
65% หรอือตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้จะอยู่ทีป่ระมาณ 1.5-1.8 เท่า ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า  

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจมกีารปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ากฐานรายไดห้รอืกระแสเงนิสดของบรษิทัเตบิโตไดต้ามแผน โดยทีย่งัสามารถรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทาง
การเงนิต่อเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่า 65% ในทางตรงกนัขา้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจมกีารปรบัลดลงหากผลการด าเนินงาน
และสถานะทางการเงนิของบรษิทัอ่อนแอลงจากระดบัปัจจุบนัอย่างมาก 
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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------ 
  2561 2560 2559 2558            2557 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  16,011 9,347 3,199 2,055 559 
ก าไรจากการด าเนินงาน  4,774 2,442 861 536 105 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  5,062 2,943 871 539 100 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  5,196 3,102 912 573 114 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  3,557 2,161 642 386 49 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  659 358 108 88 46 
เงนิลงทุนในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  574 289 256 58 31 
สนิทรพัยร์วม  27,203 22,925 6,758 3,347 1,910 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  15,436 10,826 2,845 408 1,003 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  7,437 5,123 2,193 1,748 287 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 29.82 26.13 26.92 26.09 18.84 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  24.41 26.27 21.54 28.53 9.84 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 7.89 8.66 8.42 6.50 2.46 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 2.97 3.49 3.12 0.71 8.83 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  23.04 19.96 22.56 94.64 4.89 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   67.49 67.88 56.46 18.93 77.77 

*  งบการเงนิรวม 
 

เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561  
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  31 ตุลาคม 2550 
 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน) (ORI) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2562  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


