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ทรสิเรทติง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้มม่ปีระกนัวงเงนิไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท  
“บ. เอเชีย่น พร็อพเพอรต์ ี ้ดเีวลลอปเมน้ท”์ ทีร่ะดบั “A-” 

 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ จํากัด ประกาศจัดอันดับเครดติหุน้กูไ้ม่มปีระกันชดุใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาทของ บรษัิท  

เอเชีย่น พร็อพเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด (มหาชน) ทีร่ะดับ “A-” ในขณะเดยีวกันก็คงอันดับเครดติองคก์รและหุน้กูไ้ม่มี
ประกันชดุปัจจุบันของบรษัิททีร่ะดับ “A-” เชน่กัน อันดับเครดติสะทอ้นถงึผลงานของบรษัิททีเ่ป็นทีย่อมรับในธุรกจิพัฒนา
อสังหารมิทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ตลอดจนสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งยิง่ข ึน้ในโครงการทาวน์เฮา้สใ์นเมืองและ
คอนโดมเินียม รวมถงึการมสีนิคา้ที่หลากหลายทัง้ในดา้นราคาและกลุ่มลูกคา้ อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอน
บางสว่นจากธรรมชาตขิองธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพยท์ีม่ลีักษณะเป็นวงจรขึน้ลง ตลอดจนแนวโนม้ราคาวัสดกุอ่สรา้งทีส่งูขึน้ 
และแรงกดดันจากภาระหนีท้ีเ่พิม่ขึน้ในระยะปานกลาง ในขณะทีแ่นวโนม้อันดับเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความ
คาดหวังว่าบรษัิทจะยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันที่เขม้แข็งในกลุ่มสนิคา้หลักและจะสามารถปรับปรุงสนิคา้ให ้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วของอตุสาหกรรมไดอ้ยา่งมสีมดลุย ์นอกจากนี ้แนวโนม้อนัดบัเครดติดงักลา่วยังสะทอ้น
ถงึความคาดหวังว่าบรษัิทจะยังคงดํารงนโยบายทางการเงนิที่ระมัดระวังต่อไปและจะสามารถลดอัตราส่วนเงนิกูร้วมต่อ
โครงสรา้งเงนิทนุใหล้งมาอยูใ่นระดบัทีตํ่า่กวา่ 50% ไดใ้นระยะปานกลาง  
 ทรสิเรทติง้รายงานว่า บรษัิทเอเชีย่น พร็อพเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์กอ่ตัง้ในปี 2533 โดยนายอนุพงษ์ อัศวโภคนิ และ
นายพเิชษฐ วภิวศุภกร ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ทีถ่อืหุน้รวมกันในสัดสว่นประมาณ 1 ใน 3 ของบรษัิท ความแข็งแกร่งทางธุรกจิ
ของบรษัิทสะทอ้นถงึความเป็นหนึง่ในผูนํ้าดา้นตลาดทาวนเ์ฮา้สใ์จกลางเมอืง (“บา้นกลางกรุง” และ “บา้นกลางเมอืง”) และ
ผลประกอบการทีป่ระสบความสําเร็จในตลาดคอนโดมเินยีมกลุม่ระดับราคาปานกลางถงึสงู ในชว่ง 2-3 ปีทีผ่่านมา บรษัิทมผีล
ประกอบการทีเ่ตบิโตเป็นอยา่งมากโดยมสีมดลุยร์ะหวา่งกระแสเงนิสดรับกับเงนิลงทนุเพือ่พัฒนาโครงการ ในระหวา่งปี 2553 
ถงึไตรมาสแรกของปี 2554 บรษัิทไดเ้ปิดตวัแบรนดส์นิคา้ทีอ่ยูอ่าศยักลุม่ใหม ่3 แบรนดไ์ดแ้ก ่“The Palazzo” (บา้นเดีย่วราคา
สงูกวา่ 10 ลา้นบาท) “The Pleno” (ทาวนเ์ฮา้สร์าคาประมาณ 2 ลา้นบาท) และ “Aspire” (คอนโดมเินยีมราคาประมาณ 2 
ลา้นบาท)  
 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2554 บรษัิทมรีายไดอ้ยูท่ี ่10,758 ลา้นบาท ทรสิเรทติง้คาดวา่อตัราการเตบิโตทางดา้นรายได ้
ของบรษัิทจะไมไ่ดรั้บผลกระทบมากนักจากอทุกภยัครัง้ใหญท่ีล่กุลามสูพ่ืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑลตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2554 
เนือ่งจากโครงการแนวราบของบรษัิทหลายโครงการอยูใ่นเขตเมอืงชัน้ในซึง่ไมไ่ดรั้บผลกระทบจากน้ําทว่ม นอกจากนี ้บรษัิท
ยังคาดวา่จะรับรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินยีมประมาณ 6-7 พันลา้นบาทในปี 2555 ซึง่จะชว่ยลดแรงกดดันจากการชะลอ
ตวัของตลาดแนวราบได ้ 
 ทรสิเรทติง้กลา่วว่า บรษัิทเอเชีย่น พร็อพเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ทม์อีัตราสว่นกําไรจากการดําเนนิงานกอ่นคา่เสือ่มราคา
และค่าตัดจําหน่ายอยู่ที ่20.1% ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2554 เปรียบเทยีบกับ 24.1% ในปี 2553 การปรับลดลงของ
อตัราสว่นกําไรดังกลา่วเป็นไปตามประมาณการเนือ่งจากมาตรการเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิดา้นภาษีของภาครัฐสิน้สดุลง ทรสิเรท
ติง้คาดวา่สัดสว่นรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากโครงการใหม่ของบรษัิทในกลุม่ราคาระดับลา่งจะสรา้งแรงกดดันตอ่อัตราสว่นกําไรของ
บรษัิทซึง่สะทอ้นการแขง่ขนัทีร่นุแรงในตลาดดังกลา่วจากผูป้ระกอบการทีม่ตีน้ทนุตํ่าและผูบ้รโิภคทีม่คีวามออ่นไหวตอ่ราคาที่
อยู่อาศัยมากยิง่ขึน้ อย่างไรก็ตาม ทรสิเรทติง้มองว่าแรงกดดันต่ออัตราส่วนกําไรจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษัิทมากนักเมื่อ
คํานงึถงึประโยชนจ์ากการมสีนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายยิง่ขึน้ 
 อัตราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษัิทปรับตัวสงูขึน้จาก 52.9% ในปี 2553 มาอยู่ที ่55.7% ณ สิน้เดอืน
กนัยายน 2554 ภาระหนีท้ีเ่พิม่ขึน้สะทอ้นถงึการใชง้บประมาณซือ้ทีด่นิทีส่งูขึน้และสนิคา้คงเหลอืทีส่ะสมเพิม่สงูขึน้ ทรสิเรทติ้
งคาดว่างบดุลของบรษัิทจะค่อย ๆ ปรับตัวดขี ึน้ในระยะปานกลางเมือ่รอบระยะเวลาการส่งมอบทีอ่ยู่อาศัยและการเปิดตัว
โครงการใหมก่ลบัสูภ่าวะปกต ิโดยเฉพาะโครงการคอนโดมเินยีม 
 ผลกระทบจากอุทกภัยครัง้ใหญ่ทําใหค้าดว่ายอดขายทีอ่ยู่อาศัยจะชะลอตัวลงโดยเฉพาะในทําเลทีเ่ผชญิกับปัญหาน้ํา
ท่วมอย่างหนัก ผูป้ระกอบการพัฒนาอสังหารมิทรัพยห์ลายรายอาจมรีายไดท้ีเ่ตบิโตลดลงหรอืประสบกับภาวะขาดทุนในไตร
มาสสุดทา้ยของปี 2554 ทัง้นี้ นโยบายสนับสนุนดา้นภาษีและสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศัยปลอดดอกเบีย้ของรัฐบาลอาจไม่มผีล
กระตุน้ความตอ้งการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งมนัียสําคญัในชว่งไตรมาสตอ่ ๆ ไปขา้งหนา้เนือ่งจากความเชือ่ม่ันของผูบ้รโิภคถดถอย
ลง นอกจากนี้ อตุสาหกรรมยังคงมคีวามเสีย่งจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิโลก ตลอดจนแรงกดดันดา้นตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้
หากนโยบายการปรับขึน้คา่แรงขัน้ตํ่าของรัฐบาลมผีลบังคับใช ้และภาระหนี้ของผูป้ระกอบการทีค่าดวา่จะยังคงอยู่ในระดับสงู
ตอ่ไปอกีระยะหนึง่ ทรสิเรทติง้กลา่ว – จบ 
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บรษิทั เอเชีย่น พร็อพเพอรต์ ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (AP) 
อนัดบัเครดติองคก์ร: คงเดมิที ่A- 
อนัดบัเครดติตราสารหนี:้ 
AP122A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2555    คงเดมิที ่A- 
AP141A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2557    คงเดมิที ่A- 
AP147A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 850 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2557   คงเดมิที ่A- 
AP147B: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 400 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2557  คงเดมิที ่A- 
AP151A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,500 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2558 คงเดมิที ่A- 
AP157A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 500 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2558 คงเดมิที ่A- 
หุน้กูไ้มม่ปีระกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท ไถถ่อนภายในปี 2559 A- 
แนวโนม้อนัดบัเครดติ: Stable (คงที)่  
 

                                 
   

   

   

   
 

บริษทั ทริสเรทติง จาํกดั/ www.trisrating.com   
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© บรษิทั ทรสิเรทตงิ จาํกดั สงวนลขิสทิธ ิพ.ศ. 2555  หา้มมใิหบ้คุคลใด ใช ้เปิดเผย ทาํสาํเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไวเ้พอืใชใ้นภายหลงัเพอืประโยชน์ใดๆ ซงึรายงานหรอืขอ้มลูการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทงัหมดหรอืแต่เพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลกัษณะใดๆ หรือด้วยวธิกีารใดๆ โดยมไิด้รบัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดตินีมใิช่คําแถลงข้อเท็จจรงิ หรอืคํา
เสนอแนะใหซ้อื ขาย หรอืถอืตราสารหนีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกยีวกบัความเสยีงหรอืความน่าเชอืถอืของตราสารหนีนันๆ หรอืของบรษิทันันๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทรีะบุในการจดั
อนัดบัเครดตินีมไิดเ้ป็นคาํแนะนําเกยีวกบัการลงทุน หรอืคาํแนะนําในลกัษณะอนืใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทปีรากฏในรายงานใดๆ ทจีดัทํา หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทตงิ จํากดั 
ไดจ้ดัทําขนึโดยมไิด้คาํนึงถงึความต้องการด้านการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มูลรายใดรายหนึง ดงันัน ผูร้บัขอ้มูลควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทตงิ จาํกดั ไดร้บัขอ้มลูทใีชส้าํหรบัการจดัอนัดบัเครดตินีจากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอนืๆ ทเีชอืว่าเชอืถอืได ้ดงันัน บรษิทั ทรสิเรทตงิ จํากดั จงึไม่รบัประกนั
ความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลูใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ 
หรอืความไมค่รบถว้นสมบรูณ์นัน และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทไีดร้บัหรอืการกระทําใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทงันี รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ 
บรษิทั ทรสิเรทตงิ จาํกดั เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/ratinginformation/rating_criteria.html 
 


