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ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์ร “บ. ออรจิ ิน้ พร็อพเพอรต์ ี”้ ท ี ่“BBB”  แนวโนม้ “Stable” 
 

ทรสิเรทติง้คงอันดับเครดติองคก์รของ บรษัิท ออรจิิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ ำกัด (มหำชน) ทีร่ะดับ “BBB” พรอ้มดว้ยแนวโนม้อันดับ
เครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะทอ้นถึงสถำนะทำงกำรตลำดของบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นทั ้งในตลำด

คอนโดมเินียมและบำ้นจัดสรร อันดับเครดติยังพจิำรณำรวมถงึผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ป็นที่น่ำพอใจจำกควำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไรที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมเดียวกันและมียอดขำยที่อยู่อำศัยที่รอรับรูร้ำยได ้(Backlog) จ ำนวนมำกซึ่งช่วยรองรับ
รำยไดใ้นอนำคต อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดติก็ลดทอนลงจำกภำระหนี้ของบรษัิททีค่่อนขำ้งสงูจำกกำรขยำยธุรกจิอย่ำงรวดเร็ว
ทัง้ในกำรพัฒนำทีอ่ยู่อำศัยและกำรพัฒนำอสังหำรมิทรัพย์เพือ่กำรพำณิชย ์กำรพจิำรณำอันดับเครดติยังค ำนงึถงึอุปสงคท์ีอ่ยู่
อำศัยที่ชะลอตัวในระยะปำนกลำงอันเนื่องมำจำกควำมเสี่ยงที่เกดิจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ หรือ 
โควดิ-19 (COVID-19) ซึง่จะยิง่เพิม่ควำมกดดันใหแ้กภ่ำวะเศรษฐกจิทีต่กต ่ำอยู่ในเวลำนี้ 
 

ประเดน็ส าคญัทีก่ าหนดอนัดบัเครดติ 
ความสามารถในการแขง่ขนัปรบัตวัเพิม่ขึน้  
ทรสิเรทติง้มองว่ำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบรษัิทในตลำดคอนโดมเินียมและโครงกำรบำ้นจัดสรรปรับตัวดขีึน้ในชว่งที่
ผ่ำนมำ บรษัิทมีรำยไดแ้ละยอดขำยเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องมำตลอดตัง้แต่ก่อตัง้บรษัิท ยอดขำยของบรษัิทเพิม่ขึน้ถงึ 2 เท่ำ
ในชว่ง 3 ปีทีผ่่ำนมำ โดยเพิม่ขึน้จำก 9.2 พันลำ้นบำทในปี 2559 เป็น 1.2 หมืน่ลำ้นบำทในปี 2560 และเพิม่ขึน้เป็นมำกกว่ำ 
2 หมืน่ลำ้นบำทในปี 2561 และปี 2562 โดยยอดขำยในปี 2562 ประกอบดว้ยยอดขำยในสว่นของบรษัิทเอง 1.04 หมืน่ลำ้น
บำท และยอดขำยจำกโครงกำรภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้อกีจ ำนวน 9.6 พันลำ้นบำท 
 
บรษัิทเพิม่สนิคำ้ไปสูต่ลำดบำ้นจัดสรรในปี 2560 ซึง่โครงกำรของบรษัิทก็ไดรั้บกำรตอบรับทีด่ ีรำยไดจ้ำกโครงกำรบำ้นจัดสรร
ของบรษัิทเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องเป็น 1.6 พันลำ้นบำทในปี 2562 จำก0.5 พันลำ้นบำทในปี 2561 ในระยะถัดไป บรษัิทมแีผน
เปิดขำยโครงกำรบำ้นจัดสรรมำกขึน้เพื่อใหม้ีสัดส่วนสนิคำ้ที่มีควำมสมดุลระหว่ำงโครงกำรคอนโดมเินียมและโครงกำรบำ้น
จัดสรร ในปีนี้บรษัิทจะเปิดขำยโครงกำรบำ้นจัดสรรโครงกำรใหม่มูลค่ำประมำณ 0.8-1.2 หมื่นลำ้นบำทเพิม่ขึน้จำก 6 พันลำ้น
บำทในปี 2561 จงึคำดว่ำสัดสว่นรำยไดจ้ำกโครงกำรบำ้นจัดสรรของบรษัิทจะเพิม่เป็น 30%-40% ของรำยไดร้วมในชว่ง 3 ปี
ขำ้งหนำ้ 
 
บรษัิทมีโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ ณ เดอืนธันวำคม 2562 ทัง้หมด 45 โครงกำร ดว้ยมูลค่ำรวมประมำณ 9.8 หมืน่ลำ้น
บำท ประกอบดว้ยโครงกำรบำ้นจัดสรร 6 โครงกำร คอนโดมเินียม 31 โครงกำร และคอนโดมเินียมอกี 8 โครงกำรที่พัฒนำ
ภำยใตก้ำรร่วมทุนในสัดส่วน 51:49 โดยโครงกำรทัง้หมดมีรำคำขำยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 ลำ้นบำทต่อยูนติ และมีมูลค่ำเหลอืขำย
ทัง้สิน้ 2.67 หมืน่ลำ้นบำท แบ่งเป็นมูลค่ำเหลอืขำยส่วนของบรษัิทเองมูลค่ำ 2.16 หมื่นลำ้นบำท และสว่นของกจิกำรร่วมคำ้
อกีจ ำนวน 5.1 พันลำ้นบำท  
 
ผลการด าเนนิงานเป็นทีน่า่พอใจ  
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทในปี 2562 สงูกว่ำประมำณกำรของทรสิเรทติง้เล็กนอ้ย ถงึแมว่้ำรำยไดจ้ะต ่ำกว่ำประมำณกำรไป 
9% โดยรำยไดข้องบรษัิทในปี 2562 อยู่ที ่1.37 หมืน่ลำ้นบำท ลดลง 15% จำกรำยไดส้งูสดุที ่1.6 หมืน่ลำ้นบำทในปี 2561 
รำยไดท้ีล่ดลงในปี 2562 เนื่องจำกยอดขำยรอโอนในบำงโครงกำรเลือ่นมำโอนในชว่งตน้ปี 2563 ขณะทีย่อดขำยในปี 2562 
ลดลงเพยีง 6.5% จำกปีกอ่นหนำ้ เป็น 2 หมื่นลำ้นบำทท่ำมกลำงผลกระทบจำกเกณฑก์ำรก ำกับดูแลสนิเชือ่เพื่อทีอ่ยู่อำศัย
เกณฑ์ใหม่ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำกยอดขำยจ ำนวนมำกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำท ำใหย้อดขำยรอรับรูเ้ป็น
รำยไดข้องบรษัิทเพิม่ขึน้เป็น 4.14 หมืน่ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 ซึง่ประกอบดว้ยสว่นของบรษัิทเองมูลค่ำ 1.67 หมืน่ลำ้นบำท 
และสว่นของกจิกำรร่วมคำ้อกีจ ำนวน 2.47 หมืน่ลำ้นบำท 
 
จำกยอดขำยทีอ่ยู่อำศัยทีร่อรับรูร้ำยไดจ้ ำนวนมำก รำยไดข้องบรษัิทคำดว่ำจะอยู่ที ่1.0-1.1 หมืน่ลำ้นบำทในปี 2563 ถงึแมว่้ำ
จะมีควำมกังวลต่อโรคระบำดของไวรัสโคโรนำโควดิ-19 รำยไดข้องบรษัิทจะปรับเพิ่มขึน้เป็น 1.3-1.5 หมื่นลำ้นบำทต่อปี
ในชว่งปี 2564-2565 โดยยอดขำยรอโอนของบรษัิทจะทยอยรับรูเ้ป็นรำยไดป้ระมำณ 4.9 พันลำ้นบำทในปี 2563 ประมำณ 
5.2 พันลำ้นบำทในปี 2564 ประมำณ 4.9 พันลำ้นบำทในปี 2565 และส่วนที่เหลือในปี 2566 ขณะที่ยอดขำยรอโอนของ

กจิกำรร่วมคำ้จะทยอยสง่มอบใหลู้กคำ้ในปีนีเ้ป็นตน้ไป ดังนัน้ บรษัิทจะมสีว่นแบ่งก ำไรจำกกจิกำรร่วมคำ้ประมำณ 0.2 พันลำ้น
บำทในปี 2563 ประมำณ 0.4 พันลำ้นบำทในปี 2564 และอกีประมำณ 1.1 พันลำ้นบำทในปี 2565 
 
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษัิทอยู่ในระดับค่อนขำ้งสูงเมื่อเทียบกับบรษัิทที่จัดอันดับเครดติในอุตสำหกรรมเดียวกัน 
สะทอ้นถงึควำมสำมำรถในกำรควบคุมตน้ทุนและกำรปรับรำคำขำยสนิคำ้ โดยก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่มรำคำ และ
ค่ำตัดจ ำหน่ำยของบรษัิทเท่ำกับ 3.2-5.4 พันลำ้นบำทต่อปีในช่วงปี 2560-2562 อัตรำก ำไรกอ่นดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ม
รำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดอ้ยู่ในชว่ง 33%-34% ในชว่งปี 2560 และปี 2561 อัตรำสว่นนี้ปรับเพิม่ขึน้เป็น 35.5% ใน

ปี 2562 ขณะทีค่่ำเฉลีย่ของอัตรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดข้อง บรษัิทพัฒนำ
อสังหำรมิทรัพย์ที่จัดอันดับเครดิตโดยทริสเรทติ้งจะอยู่ที่ประมำณ 18%-20% เท่ำนั้น ภำยใตส้มมติฐำนพื้นฐำนของ 
ทรสิเรทติง้คำดว่ำบรษัิทจะสำมำรถรักษำอัตรำก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดไ้ดเ้กนิ
กว่ำ 28% ในชว่งปี 2563-2565 
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ภาระหนีอ้ยูใ่นระดบัสงูจากการขยายธุรกจิอยา่งรวดเร็ว  
ทรสิเรทติง้คำดว่ำภำระหนี้ของบรษัิทจะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนขำ้งสูงต่อไปในช่วง 2 ปีขำ้งหนำ้ จำกแผนธุรกจิของบรษัิท 
บรษัิทมีแผนกำรลงทุนทัง้ในกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและอสังหำรมิทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ แต่เนื่องจำกกำรชะลอตัวของควำม
ตอ้งกำรที่อยู่อำศัย บรษัิทจงึปรับมูลค่ำโครงกำรที่อยู่อำศัยเปิดใหม่ของทัง้บรษัิทเองและภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้เป็น 1.5-1.8 
หมืน่ลำ้นบำทต่อปีลดลงจำกประมำณ 2 หมื่นลำ้นบำทต่อปีในชว่งกอ่นหนำ้นัน้ บรษัิทยังมแีผนพัฒนำอสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำร
พำณิชยป์ระกอบดว้ย โรงแรม เซอรว์สิอพำรท์เมน้ท ์และอำคำรส ำนักงำน ซึง่กอ่นหนำ้นัน้บรษัิทมแีผนพัฒนำโครงกำรทัง้สว่น
ของบรษัิทเองและภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ อย่ำงไรก็ตำม จำกควำมกังวลในผลกระทบของโรคระบำดต่อเศรษฐกจิ บรษัิทจงึ
ชะลอกำรลงทุนในโครงกำรของบรษัิทเองและเนน้ลงทุนร่วมกับกจิกำรร่วมคำ้เท่ำนัน้  
 
ภำยใตป้ระมำณกำรพื้นฐำนของทรสิเรทติง้คำดว่ำอัตรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนของบรษัิทจะอยู่ที่ประมำณ 63%-
66% ในช่วงปี 2563-2564 และจะลดลงต ่ำกว่ำระดับ 60% ในปี 2565 เมื่อโครงกำรคอนโดมเินียมจ ำนวนมำกก่อสรำ้งแลว้
เสร็จและสง่อบใหลู้กคำ้ อกีทัง้บรษัิทไดป้รับลดแผนงบประมำณกำรลงทุนส ำหรับอสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรพำณิชยเ์หลอืมูลค่ำ 
2.5-3.0 พันลำ้นบำทในชว่งปี 2563-2565 ซึง่กำรร่วมลงทุนนี้จะชว่ยบรรเทำควำมตอ้งกำรเงนิลงทุนไดส้ว่นหนึง่ ทรสิเรทติง้ม
องว่ำกำรขยำยสนิคำ้ไปในตลำดบำ้นจัดสรรและอสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรพำณิชยนั์น้จะชว่ยเตมิเต็มสนิคำ้ทีอ่ยู่อำศัยของบรษัิท
และช่วยใหบ้รษัิทมีผลก ำไรที่สม ่ำเสมอในระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิ่มสถำนะทำงกำรตลำดของบรษัิทก็คำดว่ำจะเพิ่ม
ควำมเสีย่งทำงกำรเงนิของบรษัิทในระยะสัน้นี้เชน่กัน ทรสิเรทติง้ประมำณกำรว่ำอัตรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนนิงำนต่อหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิของบรษัิทจะลดลงอยู่ในระดับ 8%-10%ในช่วงปี 2563-2564 และเพิม่ขึน้มำกกว่ำระดับ 15% ในปี 2565 เมื่อ
โครงกำรอสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรพำณิชยส์ว่นใหญ่เริม่ด ำเนนิกำรได ้ 
 

ความกงัวลเกีย่วกบัความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัทีช่ะลอตวัและผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 
แมว่้ำธุรกจิพัฒนำที่อยู่อำศัยจะขึน้อยู่กับภำวะเศรษฐกจิในประเทศโดยรวมเป็นอย่ำงมำกแต่ก็มีควำมผันผวนมำกกว่ำภำวะ
เศรษฐกจิโดยทั่วไป กำรชะลอตัวของภำวะเศรษฐกจิภำยในประเทศประกอบกับภำวะหนี้ภำคครัวเรอืนที่อยู่ในระดับสูงทั่ว
ประเทศสง่ผลต่อก ำลังซือ้ของผูบ้รโิภคภำยในประเทศ ในขณะเดยีวกัน ผลกระทบในดำ้นลบจำกสงครำมกำรคำ้โลกและกำร
แข็งค่ำของเงนิบำทก็ท ำใหค้วำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศัยจำกผูซ้ ือ้ตำ่งชำตชิะลอตวัมำตัง้แต่ปี 2562 2562 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผูซ้ ือ้
ชำวจนี 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 19 ในปีนี้ยิง่ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อควำมตอ้งกำรที่อยู่อำศัยมำกขึ้น 
ผูป้ระกอบกำรสว่นใหญ่ยังคงรอดูสถำนกำรณ์อยู่เนื่องจำกควำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศัยจำกทัง้ผูซ้ ือ้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ตอ้งหยุดชะงักลงในช่วงครึง่แรกของปี 2563 2563 นอกจำกนี้ กำรจ ำกัดกำรเดนิทำงในหลำย ๆ ประเทศก็ท ำใหบ้รษัิทตอ้ง
เลือ่นกำรส่งมอบที่อยู่อำศัยใหแ้กผู่ซ้ ือ้ต่ำงชำตอิอกไปอกี 2-3 เดือน อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทมยีอดขำยคอนโดมเินียมใหลู้กคำ้
ต่ำงชำตทิีจ่ะสง่มอบในปีนี้เพยีง 600 ลำ้นบำท หรอืเพียง 5% ของยอดขำยรอกำรรับรูร้ำยไดทั้ง้หมดทีจ่ะสง่มอบในปีนี้ ดังนั้น 
กำรเลือ่นกำรสง่มอบจงึไม่มผีลกระทบกับรำยไดข้องบรษัิทในปีนี้อย่ำงมนัียส ำคัญ    
 

สภาพคลอ่งทีบ่รหิารจดัการได ้ 
ทรสิเรทติง้ประเมนิว่ำสภำพคล่องของบรษัิทยังสำมำรถบรหิำรจัดกำรไดใ้นช่วง 12 เดอืนขำ้งหนำ้ บรษัิทมภีำระหนี้ทีจ่ะครบ
ก ำหนดช ำระในอกี 12 เดอืนขำ้งหนำ้จ ำนวน 6.3 พันลำ้นบำทซึง่ประกอบดว้ยตั๋วแลกเงนิระยะสัน้ 0.3 พันลำ้นบำท ตั๋วสัญญำ
ใชเ้งนิระยะสัน้ส ำหรับใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน 0.8 พันลำ้นบำท เงนิกูช่ั้วครำวเพื่อใชใ้นกำรซือ้ที่ดนิและจะเปลี่ยนเป็นเงนิกู ้
โครงกำร 0.9 พันลำ้นบำท เงนิกูโ้ครงกำร 2.4 พันลำ้นบำท และหุน้กู ้2 พันลำ้นบำท ซึง่เงนิกูโ้ครงกำรจะจ่ำยช ำระคืนดว้ย
กระแสเงนิสดจำกกำรโอนโครงกำรนัน้ ๆ ณ เดอืนมนีำคม 2563 แหล่งเงนิทุนของบรษัิทประกอบดว้ยเงนิสดในมอืจ ำนวน 1.1 
พันลำ้นบำทและวงเงนิสนิเชือ่ทียั่งไม่ไดเ้บกิใชแ้ละไม่ตดิเงือ่นไขในกำรเบกิอกีจ ำนวน 0.5 พันลำ้นบำท นอกจำกนี้ ทรสิเรทติง้

ยังคำดว่ำกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทในชว่ง 12 เดอืนขำ้งหนำ้จะอยู่ที ่1.8-2.0 พันลำ้นบำท อกีทัง้ บรษัิทยังมี
สนิทรัพยท์ีป่ลอดภำระค ้ำประกนัซึง่รวมถงึทีด่นิเปล่ำมูลค่ำตำมบัญชจี ำนวน 4.8 พันลำ้นบำทและสนิคำ้เหลอืขำยในโครงกำรที่
ปลอดภำระหนี้ซึง่มมูีลค่ำขำยอกีจ ำนวน 6.7 พันลำ้นบำทอกีดว้ย ทัง้นี้ จำกภำวะตรงึตัวในตลำดตรำสำรหนี้ภำคเอกชน บรษัิท
อำจตอ้งกลับไปใชว้งเงนิกูย้มืจำกธนำคำร จำกกำรที่บรษัิทมผีลกำรด ำเนนิงำนทีแ่ข็งแกร่งนัน้ เรำทรสิเรทติง้คำดว่ำบรษัิทจะ
ไม่มปัีญหำในกำรขอกูจ้ำกธนำคำร 
 
ทรสิเรทติง้เชือ่ว่ำบรษัิทจะสำมำรถบรหิำรโครงสรำ้งทำงกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกับเงือ่นไขทำงกำรเงนิของเงนิกูย้ืมเอำไวไ้ด ้
ในช่วง 12-18 เดือนขำ้งหนำ้ ภำยใตเ้งือ่นไขทำงกำรเงนิของเงนิกูย้ืมที่มกีับธนำคำรและหุน้กู ้บรษัิทจะตอ้งด ำรงอัตรำส่วน
หนี้สนิที่มภีำระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุน้ไม่ใหเ้กนิกว่ำ 2 เท่ำ อัตรำส่วนดังกล่ำว ณ สิน้เดือนธันวำคม 2562 เท่ำกับ 
1.34 เท่ำ  
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สมมตฐิานกรณีพืน้ฐาน 
ทรสิเรทติง้ตัง้สมมตฐิำนกรณีพืน้ฐำนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทในระหว่ำงปี 2563-2565 ดังนี้ 
• เปิดขำยโครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยมูลค่ำ 1.5 หมื่นลำ้นบำทในปี 2563 ประกอบดว้ยโครงกำรบำ้นจัดสรรมูลค่ำ 7.1 

พันลำ้นบำท คอนโดมเินียมที่พัฒนำโดยบรษัิทเองมูลค่ำ 2.3 พันลำ้นบำทและภำยใตโ้ครงกำรร่วมทุนอีกจ ำนวน 5.6 
พันลำ้นบำท และในอนำคตบรษัิทจะเปิดขำยโครงกำรพัฒนำทีอ่ยู่อำศัยใหม่มูลค่ำประมำณ 1.7-1.8 หมืน่ลำ้นบำทต่อปี 

• รำยไดข้องบรษัิทจะอยู่ที่ประมำณ 1 หมืน่ลำ้นบำทในปี 2563 รำยไดจ้ะเพิม่ขึน้เป็น 1.3-1.5 หมื่นลำ้นบำทต่อปีในช่วงปี 

2564-2565 เนื่องจำกมมูีลค่ำยอดขำยจ ำนวนมำกทีร่อสง่มอบใหก้ับลูกคำ้  
• งบประมำณในกำรซือ้ทีด่นิอยู่ทีป่ระมำณ 2.5-3.5 พันลำ้นบำทต่อปีในชว่ง 3 ปีขำ้งหนำ้  
• เงนิลงทุนในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรพำณิชยมู์ลค่ำรวม 2.5-3.0 พันลำ้นบำทในชว่ง 3 ปีขำ้งหนำ้  

 
แนวโนม้อนัดบัเครดติ 
แนวโนม้อันดับเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวังว่ำบรษัิทจะยังคงรักษำระดับผลกำรด ำเนนิงำนทีด่เีอำไว ้
ไดต้ำมแผนกำรที่วำงไว ้ในขณะที่อัตรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ะอยู่ในชว่ง 
28%-32% แมว่้ำควำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศัยจะชะลอตัวจำกทัง้ผูซ้ ือ้ภำยในประเทศและต่ำงชำตผินวกกับควำมเสีย่งจำกกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควดิ-19 19 และแมจ้ะมีแผนขยำยธุรกจิเชงิรุก บรษัิทก็ควรจะตอ้งรักษำอัตรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อ
เงนิทุนใหอ้ยู่ที่ประมำณ 63%-66% และลดลงต ่ำกว่ำ 60% ในปี 2565 ขณะทีอ่ัตรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิของบรษัิทคำดว่ำจะอยู่ในระดับ 88%-1010%ในชว่งปี 25632563-2564 2564 และปรับเพิม่ขึน้เป็น 15%-20%  
 
ปัจจยัทีอ่าจท าใหอ้นัดบัเครดติเปลีย่นแปลง 
อันดับเครดิตของบรษัิทอำจมีกำรปรับเพิม่ขึน้ไดห้ำกฐำนรำยไดห้รือกระแสเงนิสดของบรษัิทเตบิโตไดต้ำมแผน โดยที่ยัง
สำมำรถรักษำอัตรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดับทีต่ ่ำกว่ำ 60% ในชว่งเวลำหนึง่ ในทำงตรงกันขำ้ม อันดับ
เครดติและ/หรอืแนวโนม้อันดับเครดติอำจมกีำรปรับลดลงหำกผลกำรด ำเนนิงำนและสถำนะทำงกำรเงนิของบรษัิทอ่อนแอลง
จำกระดับปัจจุบันอย่ำงมำกมนัียส ำคัญ 
 
เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
- วธิกีำรจัดอันดับเครดติธุรกจิทั่วไป,  26 กรกฎำคม 2562  
- อัตรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญและกำรปรับปรุงตัวเลขทำงกำรเงนิ, 5 กนัยำยน 2561 
 
บรษิทั ออรจิ ิน้ พร็อพเพอรต์ ี ้จ ากดั (มหาชน) (ORI) 

อนัดบัเครดติองคก์ร: BBB 

แนวโนม้อนัดบัเครดติ: Stable 
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