
 
 

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “BBB” 
ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัปรบัแนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัเป็น “Positive” หรอื “บวก” จำก 
“Stable” หรอื “คงที”่ ดว้ย แนวโน้มอนัดบัเครดติทีป่รบัขึน้สะทอ้นถงึสถำนะทำงกำรตลำดของบรษิทั
ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อีกทัง้คำดว่ำบริษัทจะมีผลกำรด ำเนินงำนที่แข็งแกร่งและสำมำรถรักษำ
อตัรำส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ 60% ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

อันดับเครดิตยงัพจิำรณำรวมถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยในอุตสำหกรรม
เดียวกนั ภำระหนี้ของบรษิัทที่ค่อนขำ้งสูงจำกกำรขยำยธุรกิจอย่ำงรวดเร็วทัง้ในกำรพฒันำที่อยู่
อำศยัและกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรพำณิชย์ และกำรแพร่ระบำดที่ยดืเยื้อของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนำ 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (COVID-19) ซึ่งจะยิง่เพิม่ควำมกดดนัแก่อุปสงค์ทีอ่ยู่อำศยัที่
ซบเซำอกีดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัปรบัตวัเพ่ิมข้ึนทัง้คอนโดมิเนียมและโครงกำรบ้ำนจดัสรร  

ทรสิเรทติ้งมองว่ำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิทัในตลำดคอนโดมเินียมและโครงกำรบ้ำน
จัดสรรปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทมีสินค้ำครอบคลุมทุกระดับรำคำ โครงกำร
คอนโดมเินียมมชี่วงรำคำอยู่ที่ 60,000-200,000 บำทต่อตำรำงเมตร (ตร.ม.) ขณะที่โครงกำรบ้ำน
จดัสรรมรีำคำอยู่ที ่2.5-50 ลำ้นบำทต่อยนูิต แบรนดโ์ครงกำรคอนโดมเินียมของบรษิทัประกอบด้วย 
“The Origin” “Knightsbridge” และ “Park Origin” ซึ่งได้รบักำรยอมรบัเป็นอย่ำงดจีำกผูซ้ื้อ ขณะที่
สถำนะทำงกำรตลำดของแบรนด์โครงกำรบ้ำนจัดสรรของบริษัทซึ่งประกอบด้วย “Brighton” 
“Britania” และ “Belgravia” กไ็ดร้บักำรยอมรบัเพิม่ขึน้ในช่วงทีผ่่ำนมำ 

กำรที่แบรนด์ของบรษิทัเป็นที่ยอมรบัสะท้อนจำกควำมสำมำรถในกำรสรำ้งยอดขำยและยอดโอนที่
ระดบัเกินกว่ำ 1 หมื่นล้ำนบำทต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งรำยได้จำกโครงกำรบ้ำนจดัสรรเพยีง
เลก็น้อยในปี 2560 เพิม่ขึน้เป็น 2.7 พนัล้ำนบำทในปี 2563 ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อม
รำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อปีของบรษิทัเตบิโตจำกทีน้่อยกว่ำ 1 พนัลำ้นบำทในปี 2559 เพิม่เป็น 4-
5 พนัล้ำนบำทในช่วง 3 ปีล่ำสุด ซึ่งควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทอยู่ที่ระดับเกินกว่ำ
ค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรมอกีดว้ย บรษิทัมอีตัรำก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยต่อรำยได้ (อัตรำส่วนก ำไร) อยู่ที่ระดับ 33%-35% ในช่วงปี 2560 ถึง 2562 และปรับ
เพิ่มขึ้นเป็น 37.8% ในปี 2563 จำกส่วนแบ่งก ำไรจ ำนวนมำกจำกโครงกำรร่วมทุน ในขณะที่
อตัรำส่วนก ำไรเฉลีย่ของผูป้ระกอบกำรอสงัหำรมิทรพัยร์ำยอื่น ๆ นัน้อยู่ระหว่ำง 20%-25% ในช่วง
เวลำเดยีวกนั 

มูลค่ำยอดขำยรอรบัรู้เป็นรำยได้จ ำนวนมำกช่วยหนุนกำรเติบโตของก ำไรใน 2-3 ปีข้ำงหน้ำ  

แมว้่ำจะมกีำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 ระลอกใหม่ แต่ทรสิเรทติ้งยงัคงคำดว่ำรำยได้และก ำไร
ก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อปีของบรษิทัจะเกนิกว่ำ 1 หมื่นลำ้นบำท 
และ 3.5 พนัล้ำนบำท ตำมล ำดับ ด้วยอัตรำก ำไรที่ระดับประมำณ 30% ในช่วง 2-3 ปีข้ำงหน้ำ 
ประมำณกำรก ำไรนัน้ช่วยหนุนด้วยมูลค่ำยอดขำยรอโอนจ ำนวนมำกจำกโครงกำรคอนโดมิเนียม
และควำมสำมำรถในกำรสรำ้งยอดขำยใหม่จำกโครงกำรที่มอียู่ของบรษิทัและโครงกำรบ้ำนจดัสรร
โครงกำรใหม่ทีจ่ะเปิดขำย 
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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทัมโีครงกำรทีอ่ยู่อำศยัระหว่ำงกำรพฒันำ ณ สิน้ปี 2563 ประกอบไปดว้ยโครงกำรบำ้นจดัสรร 12 โครงกำร คอนโดมเินียมของบรษิทัเอง 31 โครงกำร 
และคอนโดมเินียมที่พฒันำภำยใต้กำรร่วมทุนในสดัส่วน 51:49 จ ำนวน 10 โครงกำร บรษิัทมมีูลค่ำยอดขำยรอโอนอยู่ที่ 3.68 หมื่นล้ำนบำท แบ่งเป็น
ยอดขำยโครงกำรของบรษิทัเองมลูค่ำ 1.41 หมื่นลำ้นบำทและยอดขำยโครงกำรร่วมทุนมลูค่ำ 2.18 หมื่นลำ้นบำท โดยยอดขำยรอโอนของบรษิทัจะทยอย
รบัรูเ้ป็นรำยได้ประมำณ 7.1 พนัล้ำนบำทในปี 2564 ประมำณ 4.5 พนัล้ำนบำทในปี 2565 และส่วนที่เหลอืในปี 2566 ขณะที่ยอดขำยรอโอนของกจิกำร
ร่วมค้ำจะทยอยส่งมอบให้ลูกค้ำในช่วง 3-4 ปีข้ำงหน้ำ ดงันัน้ บรษิัทจะมสี่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรร่วมค้ำประมำณ 0.3 พนัล้ำนบำทในปี 2564 และ
ประมำณ 1.0-1.2 พนัล้ำนบำทต่อปีในปี 2565 และปี 2566  บรษิทัยงัมสีนิคำ้เหลอืขำยทัง้หมดซึ่งรวมทัง้ที่สร้ำงแล้วเสรจ็และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งคดิ
เป็นมลูค่ำรวมประมำณ 3.64 หมื่นลำ้นบำท โดยประกอบไปดว้ยบำ้นจดัสรรในสดัส่วน 36% คอนโดมเินียมของบรษิทัเอง 44% และคอนโดมเินียมร่วมทุน 
20% 

ก ำไรจำกธรุกิจอ่ืน ๆ ยงัมีสดัส่วนน้อยในช่วง 2-3 ปีข้ำงหน้ำ  

นอกจำกธุกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อขำยแลว้ บรษิทัยงัไดข้ยำยไปยงัธุรกจิโรงแรมและบรกิำรตัง้แต่ปี 2560 ซึง่ในปี 2563 บรษิทัไดเ้ริม่เปิดด ำเนินงำน
โรงแรม 2 แห่งประกอบดว้ย “Holiday Inn Siracha” และ “Staybridge Thonglor” และยงัมโีรงแรมอกี 3 แห่งคอื “Intercontinental Sukhumvit” “Staybridge 
Phromphong” และ “Holiday Inn Express Phayathai” ซึง่จะเปิดด ำเนินงำนในปี 2565 อกีดว้ย ซึง่รวมแลว้บรษิทัมโีรงแรมในแผนแลว้กว่ำ 5 แห่ง 

อีกทัง้ในช่วงต้นปี 2564 บรษิัทประกำศแผนในกำรขยำยธุรกจิไปสู่ธุรกจิโกดงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ ธุรกิจบรหิำรสนิทรพัย์ และธุรกิจด้ำนสุขภำพ โดยบรษิทัจะ
ร่วมมอืกบัผูท้ี่มคีวำมเชีย่วชำญในแต่ละธุรกจิ เช่น บรษิทั เจดบัเบิ้ลยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ในธุรกจิโกดงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ และร่วมกบั Kin และ 
Senizens ในธุรกจิดูแลสุขภำพ กำรขยำยไปในธุรกจิอื่น ๆ ของบรษิทัยงัอยู่ในช่วงเริม่ตน้ ดงันัน้ควำมส ำเรจ็ในกำรลงทุนยงัคงตอ้งตดิตำมต่อไป 

ทรสิเรทติ้งมองว่ำธุรกิจพฒันำที่อยู่อำศยัยงัคงเป็นธุรกิจหลกัในกำรท ำก ำไรให้บรษิทั โดยมสีดัส่วนเกนิกว่ำ 80% ของก ำไรรวมในช่วง 2-3 ปีข้ำงหน้ำ 
อย่ำงไรกต็ำม หำกบรษิทัประสบควำมส ำเรจ็ในกำรขยำยไปในธุรกจิอื่น ๆ เหล่ำนี้กจ็ะช่วยเตมิเตม็ธุรกจิของบรษิทัและช่วยใหบ้รษิทัมผีลก ำไรทีส่ม ่ำเสมอ
ในระยะยำว 

อตัรำส่วนหน้ีสินทำงกำรเงินต่อเงินทุนของบริษทัจะลดลงต ำ่กว่ำ 60% ได้อย่ำงต่อเน่ือง  

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัจะลดลงต ่ำกว่ำระดบั 60% ในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ ถงึแมบ้รษิทัมแีผนลงทุนในธุรกจิพฒันำ
ที่อยู่อำศยัและธุรกจิอื่น ๆ ก็ตำม ภำยใต้ประมำณกำรพื้นฐำนของทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะเปิดขำยโครงกำรใหม่มูลค่ำประมำณ 2 หมื่นล้ำนบำทต่อปี 
จำกทัง้โครงกำรของบรษิทัเองและภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ ซึง่บรษิทัตอ้งกำรใหส้ดัส่วนโครงกำรบำ้นจดัสรรและคอนโดมเินียมมคีวำมสมดุลกนั ในปีนี้บรษิทัมี
แผนจะเปิดขำยโครงกำรบำ้นจดัสรรมลูค่ำ 1.04 หมื่นลำ้นบำทเพิม่จำก 6.2 พนัลำ้นบำทในปี 2563 ดงันัน้ สดัส่วนรำยไดจ้ำกโครงกำรบำ้นจดัสรรคำดว่ำจะ
เพิม่ขึน้เป็น 30%-40% ของรำยไดร้วมในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ 

บรษิทัยงัมแีผนกำรลงทุนประมำณ 300 ลำ้นบำทต่อปีในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชย์ เช่น โรงแรมและอำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำ งบประมำณ
กำรลงทุนในธุรกจิใหม่ประกอบดว้ยธุรกจิโกดงัสนิคำ้หเ้ช่ำ ธุรกจิบรหิำรสนิทรพัย ์และธุรกจิดำ้นสุขภำพ มลูค่ำรวมประมำณ 1.0-1.5 พนัลำ้นบำทในช่วง 3 
ปีขำ้งหน้ำ โดยบรษิทัวำงแผนลงทุนในธุรกจิเหล่ำนี้ส่วนใหญ่ดว้ยกำรร่วมทุน ซึง่กำรร่วมลงทุนนี้จะช่วยบรรเทำควำมตอ้งกำรเงนิลงทุนไดส้่วนหนึ่ง  

ควำมกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำอุปสงคข์องอสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่อำศยัในปี 2564 จะเตบิโตเพยีงเลก็น้อยจำกปี 2563 โดยมปัีจจยัสนับสนุนคอือตัรำดอกเบีย้ทีอ่ยู่ในระดบั
ต ่ำและแนวโน้มกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิหลงัจำกกำรฉีดวคัซนีใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป นอกจำกนี้ กำรขยำยมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิรวมทัง้กำรลดค่ ำโอน
และจดจ ำนองส ำหรบับ้ำนรำคำต ่ำกว่ำ 3 ลำ้นบำทกน่็ำจะช่วยกระตุน้อุปสงคท์ีอ่ยู่อำศยัได ้อย่ำงไรกต็ำม ยงัคงมคีวำมเสีย่งที่มนีัยส ำคญัต่อกำรฟ้ืนตวัและ
ผลก ำไรในอนำคตของผูป้ระกอบกำรหำกกำรกระจำยวคัซนีมคีวำมล่ำชำ้ อกีทัง้หนี้เสยีในกลุ่มผูกู้เ้พื่อซื้อทีอ่ยู่อำศยัทีพุ่่งสงูขึน้กส็่งผลใหน้โยบำยกำรปล่อย
สนิเชื่อของธนำคำรมคีวำมเขม้งวดยิง่ขึน้ ดงันัน้ ก ำลงัซื้อของผูซ้ื้อบ้ำนที่ลดลงเมื่อบวกกบักำรปล่อยสนิเชื่อของธนำคำรที่เข้มงวดยิง่ขึน้ก็จะยงัคงส่งผล
กดดนัต่ออุปสงคท์ีอ่ยู่อำศยัต่อไปโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกลุ่มผูซ้ื้อบำ้นระดบัรำคำปำนกลำงถงึต ่ำซึง่เป็นกลุ่มผูซ้ื้อเป้ำหมำยของบรษิัท 

เนื่องจำกอุปสงค์ในตลำดคอนโดมเินียมจำกทัง้ผูซ้ื้อภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่ชะลอตวัลง บรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ส่วนใหญ่จงึได้เปลี่ยนมำ
มุ่งเน้นโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัแนวรำบ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่บำ้นระดบัรำคำปำนกลำงถงึต ่ำซึง่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของบรษิทั ดงันัน้ กำรแขง่ขนัทีท่วคีวำมรุนแรง
ในตลำดกลุ่มนี้อำจกดดนัอตัรำก ำไรของบรษิทัในระยะสัน้ถงึปำนกลำงได ้อย่ำงไรกต็ำม ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะยงัคงรกัษำอตัรำส่วนก ำไรใหอ้ยู่ทีร่ะดบั
เกนิกว่ำ 30% ในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำเอำไวไ้ด ้   

สภำพคล่องท่ีบริหำรจดักำรได้  

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่ำสภำพคล่องของบรษิทัยงัสำมำรถบรหิำรจดักำรได้ แหล่งเงนิทุนของบรษิทัประกอบด้วยเงนิสดในมอืจ ำนวน 0.8 พนัล้ำนบำทและ
วงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้อีกจ ำนวน 5.4 พนัล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2563 นอกจำกนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคำดว่ำกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั
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ในช่วง 12 เดอืนขำ้งหน้ำจะอยู่ที่ 2.0-2.5 พนัล้ำนบำท ขณะที่บรษิทัมภีำระหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระในอกี 12 เดอืนขำ้งหน้ำจ ำนวน 9.2 พนัล้ำนบำทซึ่ง
ประกอบด้วยเงนิกู้ระยะสัน้ 1.6 พนัล้ำนบำท เงนิกู้โครงกำร 5.3 พนัล้ำนบำท และหุน้กู้ 2.3 พนัล้ำนบำท โดยเงนิกู้ระยะสัน้ส่วนใหญ่ใชส้ ำหรบัเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนและเป็นเงนิกู้ชัว่คราวเพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและคาดว่าจะเปลี่ยนเป็นเงนิกู้โครงการ ซึ่งทรสิเรทติ้งคำดว่ำเงนิกู้โครงการจะจ่ายช าระคนืด้วย
กระแสเงนิสดจากการโอนโครงการนัน้ ๆ  

ทรสิเรทติ้งเชื่อว่ำบรษิทัจะสำมำรถบรหิำรโครงสรำ้งทำงกำรเงนิใหส้อดคล้องกบัเงื่อนไขทำงกำรเงนิของเงนิกู้ยมื เอำไวไ้ด้ในช่วง 12-18 เดอืนขำ้งหน้ำ 
ภำยใตเ้งื่อนไขทำงกำรเงนิของเงนิกูย้มืที่มกีบัธนำคำรและหุน้กู ้บรษิทัจะตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่ใหเ้กนิกว่ำ 2.5 
เท่ำ อตัรำส่วนดงักล่ำว ณ สิน้เดอืนธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 1.35 เท่ำ  

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

ทรสิเรทติ้งตัง้สมมตฐิำนกรณีพืน้ฐำนส ำหรบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัในระหว่ำงปี 2563-2566 ดงันี้ 

• เปิดขำยโครงกำรพฒันำทีอ่ยู่อำศยัมลูค่ำ 1.97 หมื่นลำ้นบำทในปี 2564 ประกอบดว้ยโครงกำรบ้ำนจดัสรรมลูค่ำ 1.04 หมื่นลำ้นบำท คอนโดมเินียม
ทีพ่ฒันำโดยบรษิทัเองมลูค่ำ 6 พนัลำ้นบำทและภำยใตโ้ครงกำรร่วมทุนอกีจ ำนวน 3.3 พนัลำ้นบำท และในอนำคตบรษิทัจะเปิดขำยโครงกำรพฒันำ
ทีอ่ยู่อำศยัใหม่มลูค่ำประมำณ 1.6-1.7 หมื่นลำ้นบำทต่อปี 

• รำยได้ของบรษิทัจะอยู่ที่ประมำณ 1.1 หมื่นล้ำนบำทในปี 2564 รำยได้จะเพิม่ขึน้เป็น 1.3-1.5 หมื่นล้ำนบำทต่อปีในช่วงปี 2565-2566 เนื่องจำกมี
มลูค่ำยอดขำยจ ำนวนมำกทีร่อส่งมอบใหก้บัลูกคำ้  

• งบประมำณในกำรซื้อทีด่นิซึง่รวมโครงกำรร่วมทุนดว้ยจะอยู่ทีป่ระมำณ 4.5-6.0 พนัลำ้นบำทต่อปีในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ  
• เงนิลงทุนในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชย์และธุรกจิอื่น ๆ มลูค่ำรวม 2.0-2.5 พนัลำ้นบำทในช่วงปี 2564-2566  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Positive” หรอื “บวก” สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำบรษิทัจะยงัคงรกัษำสถำนะทำงกำรตลำดและกำรเตบิโตไดต้ำมแผนทีว่ำงไว ้โดย
แนวโน้มอนัดบัเครดติยงัสะท้อนถงึควำมคำดหมำยว่ำบรษิทัยงัคงรกัษำระดบัผลกำรด ำเนินงำนที่ดเีอำไวไ้ด้และจะสำมำรถรกัษำอตัรำส่วนเงนิกู้รวมต่อ
โครงสรำ้งเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดบัประมำณ 60% ในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ ถงึแมว้่ำอุปสงคท์ีอ่ยู่อำศยัจะชะลอตวัและมกีำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจมกีำรปรบัเพิม่ขึน้ได้หำกฐำนรำยได้หรอืกระแสเงนิสดของบรษิทัเตบิโตได้ตำมแผน โดยที่ยงัสำมำรถรกัษำอตัรำส่วนเงนิทุน
จำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิของบรษิัทให้อยู่ในระดบั 10%-15% และอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนให้อยู่ในระดบัที่ต ่ำกว่ำ 60% 
ในช่วงเวลำหนึ่ง ในทำงตรงกนัขำ้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจมกีำรปรบัลดลงหำกผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิของ
บรษิทัอ่อนแอลงจำกระดบัปัจจุบนัอย่ำงมนีัยส ำคญั 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------------- 
 

 
2563 2562 2561 2560            2559 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 
 

10,917 13,663 16,011 9,347 3,199 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษ ี  3,924 4,624 5,219 3,026 871 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย  4,129 4,850 5,353 3,185 912 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  2,610 3,296 3,709 2,244 642 
ดอกเบีย้จ่ำยทีป่รบัปรุงแลว้  958 706 663 358 108 
เงนิลงทุนในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์  23,458 22,610 20,180 18,206 4,525 
สนิทรพัยร์วม 

 
33,694 32,079 27,203 22,925 6,758 

หนี้สนิทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

19,332 19,607 15,436 10,826 2,845 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
11,373 9,657 7,437 5,123 2,193 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว 
 

          
อตัรำก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ 
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยได ้(%) 

 37.82 35.50 33.43 34.08 28.52 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถำวร (%) 
 

12.62 16.72 25.17 27.01 21.54 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 
4.31 6.87 8.07 8.89 8.42 

อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย  
ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (เท่ำ) 

 
4.68 4.04 2.88 3.40 3.12 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิ (%)  13.50 16.81 24.03 20.73 22.56 
อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
62.96 67.00 67.49 67.88 56.46 

*  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 ำกดั (มหำชน) (ORI) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ำมมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเหน็ที่ระบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มิได้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรลงทุน หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิด้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเ สยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกิดจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


