
 
 

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BBB” 
พร้อมด้วยแนวโน้มอันดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอันดบัเครดติสะท้อนถึงสถานะทาง
การตลาดของบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นทัง้ในตลาดคอนโดมิเนียมและบ้านจดัสรร อันดบัเครดิตยัง
พจิารณารวมถงึผลการด าเนินงานทีเ่ป็นทีน่่าพอใจจากความสามารถในการท าก าไรทีสู่งกว่าค่าเฉลีย่
อุตสาหกรรมเดยีวกนัและมยีอดขายทีอ่ยู่อาศยัทีร่อรบัรูร้ายได ้(Backlog) จ านวนมากซึ่งช่วยรองรบั
รายไดใ้นอนาคต อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติกล็ดทอนลงจากภาระหนี้ของบรษิทัทีค่่อนขา้งสูงจาก
การขยายธุรกจิอย่างรวดเร็วทัง้ในการพฒันาที่อยู่อาศยัและการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการ
พาณิชย์ การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถึงอุปสงค์ที่อยู่อาศยัที่ชะลอตวัในระยะปานกลางอนั
เนื่องมาจากความเสี่ยงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 
(COVID-19) ซึง่จะยิง่เพิม่ความกดดนัใหแ้ก่ภาวะเศรษฐกจิทีต่กต ่าอยู่ในเวลานี้ 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ความสามารถในการแข่งขนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้  

ทรสิเรทติ้งมองว่าความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัในตลาดคอนโดมเินียมและโครงการบา้น
จดัสรรปรบัตวัดขี ึน้ในช่วงทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดแ้ละยอดขายเตบิโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดตัง้แต่
ก่อตัง้บรษิทั ยอดขายของบรษิทัเพิม่ขึน้ถงึ 2 เท่าในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา โดยเพิม่ขึน้จาก 9.2 พนัลา้น
บาทในปี 2559 เป็น 1.2 หมื่นล้านบาทในปี 2560 และเพิม่ขึ้นเป็นมากกว่า 2 หมื่นล้านบาทในปี 
2561 และปี 2562 โดยยอดขายในปี 2562 ประกอบดว้ยยอดขายในส่วนของบรษิทัเอง 1.04 หมืน่
ลา้นบาท และยอดขายจากโครงการภายใตก้จิการร่วมคา้อกีจ านวน 9.6 พนัลา้นบาท 

บริษัทเพิม่สินค้าไปสู่ตลาดบ้านจดัสรรในปี 2560 ซึ่งโครงการของบรษิัทก็ได้รบัการตอบรบัที่ด ี
รายไดจ้ากโครงการบา้นจดัสรรของบรษิทัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเป็น 1.6 พนัลา้นบาทในปี 2562 จาก
0.5 พนัลา้นบาทในปี 2561 ในระยะถดัไป บรษิทัมแีผนเปิดขายโครงการบา้นจดัสรรมากขึน้เพื่อใหม้ี
สดัส่วนสนิคา้ทีม่คีวามสมดุลระหว่างโครงการคอนโดมเินียมและโครงการบา้นจดัสรร ในปีนี้บรษิทัจะ
เปิดขายโครงการบ้านจดัสรรโครงการใหม่มูลค่าประมาณ 0.8-1.2 หมื่นล้านบาทเพิม่ขึ้นจาก 6 
พนัลา้นบาทในปี 2561 จงึคาดว่าสดัส่วนรายไดจ้ากโครงการบา้นจดัสรรของบรษิทัจะเพิม่เป็น 30%-
40% ของรายไดร้วมในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

บรษิทัมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา ณ เดอืนธนัวาคม 2562 ทัง้หมด 45 โครงการ ดว้ยมลูค่า
รวมประมาณ 9.8 หมืน่ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการบา้นจดัสรร 6 โครงการ คอนโดมเินียม 31 
โครงการ และคอนโดมเินียมอีก 8 โครงการที่พฒันาภายใต้การร่วมทุนในสดัส่วน 51:49 โดย
โครงการทัง้หมดมรีาคาขายเฉลีย่อยู่ที ่4.3 ลา้นบาทต่อยูนิต และมมีลูค่าเหลอืขายทัง้สิ้น 2.67 หมืน่
ลา้นบาท แบ่งเป็นมลูค่าเหลอืขายส่วนของบรษิทัเองมลูค่า 2.16 หมืน่ลา้นบาท และส่วนของกจิการ
ร่วมคา้อกีจ านวน 5.1 พนัลา้นบาท  

ผลการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ  

ผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2562 สงูกว่าประมาณการของทรสิเรทติ้งเลก็น้อย ถงึแมว้่ารายได้
จะต ่ากว่าประมาณการไป 9% โดยรายได้ของบรษิัทในปี 2562 อยู่ที ่1.37 หมื่นล้านบาท ลดลง 
15% จากรายไดส้งูสุดที ่1.6 หมืน่ลา้นบาทในปี 2561 รายไดท้ีล่ดลงในปี 2562 เนื่องจากยอดขายรอ
โอนในบางโครงการเลือ่นมาโอนในช่วงตน้ปี 2563 ขณะทีย่อดขายในปี 2562 ลดลงเพยีง 6.5% จาก
ปีก่อนหน้า เป็น 2 หมืน่ลา้นบาทท่ามกลางผลกระทบจากเกณฑก์ารก ากบัดแูลสนิเชือ่เพื่อทีอ่ยู่อาศยั
เกณฑใ์หมข่องธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จากยอดขายจ านวนมากในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาท า

  

บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน)  
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CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด: 05/04/62 
อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 
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29/09/60 BBB- Stable 
23/05/60 BBB- Alert Developing 
12/09/59 BBB- Stable 
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สุชาดา พนัธ,ุ Ph. D. 
suchada@trisrating.com 

ติดต่อ: 

 

 

 

* รายงานนี้เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 



   
 

 
2 

 

บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

ใหย้อดขายรอรบัรูเ้ป็นรายไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 4.14 หมืน่ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งประกอบดว้ยส่วนของบรษิทัเองมลูค่า 1.67 หมืน่ลา้นบาท และ
ส่วนของกจิการร่วมคา้อกีจ านวน 2.47 หมืน่ลา้นบาท 

จากยอดขายทีอ่ยู่อาศยัทีร่อรบัรูร้ายไดจ้ านวนมาก รายไดข้องบรษิทัคาดว่าจะอยู่ที ่1.0-1.1 หมืน่ลา้นบาทในปี 2563 ถงึแมว้่าจะมคีวามกงัวลต่อโรคระบาด
ของโควดิ-19 รายไดข้องบรษิทัจะปรบัเพิม่ขึน้เป็น 1.3-1.5 หมืน่ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565 โดยยอดขายรอโอนของบรษิทัจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้
ประมาณ 4.9 พนัล้านบาทในปี 2563 ประมาณ 5.2 พนัล้านบาทในปี 2564 ประมาณ 4.9 พนัล้านบาทในปี 2565 และส่วนที่เหลือในปี 2566 ขณะที่
ยอดขายรอโอนของกจิการร่วมคา้จะทยอยส่งมอบใหล้กูคา้ในปีนี้เป็นตน้ไป ดงันัน้ บรษิทัจะมสี่วนแบ่งก าไรจากกจิการร่วมค้าประมาณ 0.2 พนัลา้นบาทใน
ปี 2563 ประมาณ 0.4 พนัลา้นบาทในปี 2564 และอกีประมาณ 1.1 พนัลา้นบาทในปี 2565 

ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงเมือ่เทยีบกบับรษิทัทีจ่ดัอนัดบัเครดติในอุตสาหกรรมเดยีวกนั สะทอ้นถงึความสามารถใน
การควบคุมตน้ทุนและการปรบัราคาขายสนิคา้ โดยก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัเท่ากบั 3.2-5.4 พนัลา้นบาท
ต่อปีในช่วงปี 2560-2562 อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดอ้ยู่ในช่วง 33%-34% ในช่วงปี 2560 และปี 2561 
อตัราส่วนนี้ปรบัเพิม่ขึ้นเป็น 35.5% ในปี 2562 ขณะทีค่่าเฉลี่ยของอตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดข้อง 
บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัอนัดบัเครดติโดยทรสิเรทติ้งจะอยู่ทีป่ระมาณ 18%-20% เท่านัน้ ภายใต้สมมตฐิานพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทั
จะสามารถรกัษาอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดไ้ดเ้กนิกว่า 28% ในช่วงปี 2563-2565 

ภาระหน้ีอยู่ในระดบัสูงจากการขยายธรุกิจอย่างรวดเรว็  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบรษิทัจะยงัคงอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งสงูต่อไปในช่วง 2 ปีขา้งหน้า จากแผนธุรกจิของบรษิทั บรษิทัมแีผนการลงทุนทัง้ในการ
พฒันาทีอ่ยู่อาศยัและอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์ แต่เนื่องจากการชะลอตวัของความต้องการทีอ่ยู่อาศยั บรษิทัจงึปรบัมลูค่าโครงการทีอ่ยู่อาศยัเปิด
ใหม่ของทัง้บรษิทัเองและภายใต้กจิการร่วมคา้เป็น 1.5-1.8 หมืน่ลา้นบาทต่อปีลดลงจากประมาณ 2 หมืน่ลา้นบาทต่อปีในช่วงก่อนหน้านัน้ บรษิทัยงัมี
แผนพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์ประกอบดว้ย โรงแรม เซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์และอาคารส านกังาน ซึง่ก่อนหน้านัน้บรษิทัมแีผนพฒันาโครงการ
ทัง้ส่วนของบรษิัทเองและภายใต้กจิการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม จากความกงัวลในผลกระทบของโรคระบาดต่อเศรษฐกจิ บรษิัทจงึชะลอการลงทุนใน
โครงการของบรษิทัเองและเน้นลงทุนร่วมกบักจิการร่วมคา้เท่านัน้  

ภายใตป้ระมาณการพืน้ฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 63%-66% ในช่วงปี 2563-2564 และ
จะลดลงต ่ากว่าระดบั 60% ในปี 2565 เมือ่โครงการคอนโดมเินียมจ านวนมากก่อสรา้งแลว้เสรจ็และส่งอบใหล้กูคา้ อกีทัง้บรษิทัไดป้รบัลดแผนงบประมาณ
การลงทุนส าหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณิชย์เหลอืมลูค่า 2.5-3.0 พนัลา้นบาทในช่วงปี 2563-2565 ซึ่งการร่วมลงทุนนี้จะช่วยบรรเทาความต้องการ
เงนิลงทุนไดส้่วนหนึ่ง ทรสิเรทติ้งมองว่าการขยายสนิคา้ไปในตลาดบา้นจดัสรรและอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์นัน้จะช่วยเตมิเตม็สนิคา้ทีอ่ยู่อาศยัของ
บรษิทัและช่วยใหบ้รษิทัมผีลก าไรทีส่ม ่าเสมอในระยะยาว อย่างไรกต็าม การเพิม่สถานะทางการตลาดของบรษิทักค็าดว่าจะเพิม่ความเสีย่งทางการเงนิของ
บรษิทัในระยะสัน้นี้เช่นกนั ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัจะลดลงอยู่ในระดบั 8%-10%
ในช่วงปี 2563-2564 และเพิม่ขึน้มากกว่าระดบั 15% ในปี 2565 เมือ่โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์ส่วนใหญ่เริม่ด าเนินการได ้ 

ความกงัวลเก่ียวกบัความต้องการท่ีอยู่อาศยัท่ีชะลอตวัและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 

แมว้่าธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัจะขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิในประเทศโดยรวมเป็นอย่างมากแต่กม็คีวามผนัผวนมากกว่าภาวะเศรษฐกจิโดยทัว่ไป การชะลอ
ตวัของภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศประกอบกบัภาวะหนี้ภาคครวัเรอืนที่อยู่ในระดบัสูงทัว่ประเทศส่งผลต่อก าลงัซื้อของผู้บรโิภคภายในประเ ทศ ใน
ขณะเดยีวกนั ผลกระทบในดา้นลบจากสงครามการคา้โลกและการแขง็ค่าของเงนิบาทกท็ าใหค้วามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัจากผูซ้ื้อต่างชาตชิะลอตวัมาตัง้แต่ปี 
2562 โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูซ้ื้อชาวจนี 

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในปีนี้ยิง่ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อความต้องการทีอ่ยู่อาศยัมากขึน้ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัคงรอดู
สถานการณ์อยู่เนื่องจากความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัจากทัง้ผูซ้ื้อภายในประเทศและต่างประเทศต้องหยุดชะงกัลงในช่วงครึง่แรกของปี 2563 นอกจากนี้ การ
จ ากดัการเดนิทางในหลาย ๆ ประเทศกท็ าใหบ้รษิัทต้องเลื่อนการส่งมอบทีอ่ยู่อาศยัให้แก่ผูซ้ื้อต่างชาติออกไปอกี 2-3 เดอืน อย่างไรกต็าม บรษิัทมี
ยอดขายคอนโดมเินียมใหลู้กคา้ต่างชาติทีจ่ะส่งมอบในปีนี้เพยีง 600 ลา้นบาท หรอืเพยีง 5% ของยอดขายรอการรบัรูร้ายไดท้ัง้หมดทีจ่ะส่งมอบในปีนี้ 
ดงันัน้ การเลือ่นการส่งมอบจงึไมม่ผีลกระทบกบัรายไดข้องบรษิทัในปีนี้อย่างมนียัส าคญั    

สภาพคล่องท่ีบริหารจดัการได้  

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าสภาพคล่องของบรษิทัยงัสามารถบรหิารจดัการได้ในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า บรษิทัมภีาระหนี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระในอกี 12 เดอืน
ขา้งหน้าจ านวน 6.3 พนัลา้นบาทซึ่งประกอบดว้ยตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ 0.3 พนัลา้นบาท ตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ส าหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 0.8 
พนัลา้นบาท เงนิกูช้ ัว่คราวเพื่อใชใ้นการซื้อทีด่นิและจะเปลีย่นเป็นเงนิกูโ้ครงการ 0.9 พนัลา้นบาท เงนิกูโ้ครงการ 2.4 พนัลา้นบาท และหุน้กู ้2 พนัลา้น
บาท ซึง่เงนิกูโ้ครงการจะจ่ายช าระคนืดว้ยกระแสเงนิสดจากการโอนโครงการนัน้ ๆ ณ เดอืนมนีาคม 2563 แหล่งเงนิทุนของบรษิทัประกอบดว้ยเงนิสดใน
มอืจ านวน 1.1 พนัลา้นบาทและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชแ้ละไม่ตดิเงือ่นไขในการเบกิอกีจ านวน 0.5 พนัลา้นบาท นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่า
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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าจะอยู่ที ่1.8-2.0 พนัลา้นบาท อกีทัง้ บรษิทัยงัมสีนิทรพัย์ทีป่ลอดภาระค ้าประกนัซึ่ง
รวมถงึทีด่นิเปล่ามลูค่าตามบญัชีจ านวน 4.8 พนัลา้นบาทและสนิคา้เหลอืขายในโครงการทีป่ลอดภาระหนี้ซึ่งมมีลูค่าขายอกีจ านวน 6.7 พนัลา้นบาทอกี
ด้วย ทัง้นี้ จากภาวะตรงึตวัในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน บริษัทอาจต้องกลบัไปใช้วงเงนิกู้ยมืจากธนาคาร จากการที่บรษิัทมผีลการด าเนินงานที่
แขง็แกร่งนัน้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะไมม่ปัีญหาในการขอกูจ้ากธนาคาร 

ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิทัจะสามารถบรหิารโครงสร้างทางการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขทางการเงนิของเงนิกูย้มื เอาไวไ้ด้ในช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า 
ภายใตเ้งือ่นไขทางการเงนิของเงนิกูย้มืทีม่กีบัธนาคารและหุน้กู้ บรษิทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่ใหเ้กนิกว่า 
2 เท่า อตัราส่วนดงักล่าว ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1.34 เท่า  

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

ทรสิเรทติ้งตัง้สมมตฐิานกรณพีืน้ฐานส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัในระหว่างปี 2563-2565 ดงันี้ 

 เปิดขายโครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัมลูค่า 1.5 หมืน่ลา้นบาทในปี 2563 ประกอบดว้ยโครงการบา้นจดัสรรมลูค่า 7.1 พนัลา้นบาท คอนโดมเินียมที่
พฒันาโดยบรษิทัเองมลูค่า 2.3 พนัลา้นบาทและภายใตโ้ครงการร่วมทุนอกีจ านวน 5.6 พนัลา้นบาท และในอนาคตบรษิทัจะเปิดขายโครงการพฒันา
ทีอ่ยู่อาศยัใหมม่ลูค่าประมาณ 1.7-1.8 หมืน่ลา้นบาทต่อปี 

 รายไดข้องบรษิัทจะอยู่ทีป่ระมาณ 1 หมื่นล้านบาทในปี 2563 รายได้จะเพิม่ขึน้เป็น 1.3-1.5 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565 เนื่องจากมี
มลูค่ายอดขายจ านวนมากทีร่อส่งมอบใหก้บัลกูคา้  

 งบประมาณในการซื้อทีด่นิอยู่ทีป่ระมาณ 2.5-3.5 พนัลา้นบาทต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า  
 เงนิลงทุนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์มลูค่ารวม 2.5-3.0 พนัลา้นบาทในช่วง 3 ปีขา้งหน้า  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาระดบัผลการด าเนินงานทีด่เีอาไวไ้ด้ตามแผนการทีว่างไว ้
ในขณะทีอ่ตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดจ้ะอยู่ในช่วง 28%-32% แมว้่าความต้องการทีอ่ยู่อาศยัจะชะลอตวั
จากทัง้ผูซ้ื้อภายในประเทศและต่างชาตผินวกกบัความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 และแมจ้ะมแีผนขยายธุรกจิเชงิรุก บรษิทักค็วรจะต้อง
รกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนใหอ้ยู่ทีป่ระมาณ 63%-66% และลดลงต ่ากว่า 60% ในปี 2565 ขณะทีอ่ตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อ
หนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัคาดว่าจะอยู่ในระดบั 8%-10%ในช่วงปี 2563-2564 และปรบัเพิม่ขึน้เป็น 15%-20%  

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจมกีารปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ากฐานรายไดห้รอืกระแสเงนิสดของบรษิทัเตบิโตไดต้ามแผน โดยทีย่งัสามารถรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทาง
การเงนิต่อเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่า 60% ในช่วงเวลาหนึ่ง ในทางตรงกนัขา้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจมกีารปรบัลดลงหากผล
การด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของบรษิทัอ่อนแอลงจากระดบัปัจจุบนัอย่างมนียัส าคญั 
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------- 
  2562 2561 2560 2559            2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  13,663 16,011 9,347 3,199 2,055 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  4,624 5,219 3,026 871 539 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  4,850 5,353 3,185 912 573 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  3,296 3,709 2,244 642 386 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  706 663 358 108 88 
เงนิลงทุนในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์  22,610 20,180 18,206 4,525 2,537 
สนิทรพัยร์วม  32,079 27,203 22,925 6,758 3,347 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  19,607 15,436 10,826 2,845 408 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  9,657 7,437 5,123 2,193 1,748 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 35.50 33.43 34.08 28.52 27.87 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  16.72 25.17 27.01 21.54 28.53 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 6.87 8.07 8.89 8.42 6.50 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 4.04 2.88 3.40 3.12 0.71 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  16.81 24.03 20.73 22.56 94.64 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   67.00 67.49 67.88 56.46 18.93 

*  งบการเงนิรวม 
 

เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562  
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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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. 2563  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 

 


