
   
 

 

	

เหตุผล 
 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปจัจุบันของ บริษัท เอเชี่ยน  

เพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จํากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A-” พร้อมทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่มี
ประกนัชดุใหมใ่นวงเงนิไมเ่กนิ 1,200 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “A-” เช่นกนั โดยบรษิทัจะนําเงนิที่
ไดจ้ากการออกหุน้กูชุ้ดใหม่ไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน อนัดบัเครดติสะท้อนถงึผลงานของบรษิทัที่
เป็นที่ยอมรบัในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยั ตลอดจนสถานะทางการตลาดที่
แขง็แกรง่ยิง่ขึน้ในโครงการทาวน์เฮา้สใ์นเมอืงและคอนโดมเินียม รวมถงึการมสีนิคา้ทีห่ลากหลายทัง้
ในด้านราคาและกลุ่มลูกค้า อย่างไรก็ตาม จุดแขง็ดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากธรรมชาตขิอง
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเป็นวงจรขึน้ลง ตลอดจนแนวโน้มราคาวสัดุก่อสรา้งทีสู่งขึน้ 
และแรงกดดนัจากภาระหน้ีทีเ่พิม่ขึน้ในระยะปานกลาง 

พรอ็พอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่: A- 

 บรษิทัก่อตัง้ในปี 2533 โดยนายอนุพงษ์ อศัวโภคนิ และนายพเิชษฐ วภิวศุภกร ซึ่งเป็นผูถ้อื
หุน้ใหญ่ทีถ่อืหุน้รวมกนัในสดัส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของบรษิทั ความแขง็แกร่งทางธุรกจิของบรษิทั
สะทอ้นถงึความเป็นหน่ึงในผูนํ้าดา้นตลาดทาวน์เฮา้สใ์จกลางเมอืง (“บา้นกลางกรุง” และ “บา้นกลาง
เมอืง”) และผลประกอบการทีป่ระสบความสําเรจ็ในตลาดคอนโดมเินียมกลุ่มระดบัราคาปานกลาง 
ถงึสูง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบรษิทัเตบิโตเป็นอย่างมากโดยมสีมดุลระหว่าง
กระแสเงนิสดรบักบัเงนิลงทุนเพือ่พฒันาโครงการ  
 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 บรษิัทมรีายได้อยู่ที่ 3.2 พนัล้านบาท เพิม่ขึ้น 44% จาก 
ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเน่ืองจากมลูคา่โอนโครงการคอนโดมเินียมทีเ่พิม่สงูขึน้ ทรสิเรทติง้คาดว่า
รายได้ของบรษิทัในปี 2555 จะอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและคงได้รบัผลกระทบในวงจํากดัจากความ
กงัวลเกีย่วกบัวกิฤตอุทกภยั ทัง้น้ี โครงการแนวราบของบรษิทัหลายโครงการอยู่ในเขตเมอืงชัน้ใน
ซึ่งไม่ได้ร ับผลกระทบจากน้ําท่วม นอกจากน้ี บริษัทยังคาดว่าจะรับรู้รายได้จากโครงการ
คอนโดมเินียมประมาณ 6-7 พนัลา้นบาทในปี 2555 
 บรษิทัมอีตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายอยู่ที ่17.5% 
ในช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2555 ซึง่ลดลงเลก็น้อยจาก 19.9% ในปี 2554 ตน้ทุนป้องกนัน้ําท่วมและ
ค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นน่าจะส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนกําไรในระยะสัน้ นอกจากน้ี สดัส่วนรายได้ที่
เพิม่ขึน้จากโครงการใหม่ของบรษิทัในกลุ่มราคาระดบัล่างจะสรา้งแรงกดดนัต่ออตัราส่วนกําไรของ
บรษิทัซึง่สะทอ้นการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในตลาดดงักล่าวจากผูป้ระกอบการทีม่ตีน้ทุนตํ่าและผูบ้รโิภคที่
มีความอ่อนไหวต่อราคาที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมองว่าแรงกดดันต่อ
อตัราส่วนกําไรจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัมากนักเมื่อคํานึงถงึประโยชน์จากการมสีนิคา้ที่มคีวาม
หลากหลายยิง่ขึน้ 
 อตัราส่วนเงนิกู้รวมต่อโครงสร้างเงนิทุนของบรษิทัณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2555 อยู่ที่ 56.2% 
ภาระหน้ีในระดบัสูงสะทอ้นถงึการใชง้บประมาณซื้อทีด่นิทีสู่งขึน้และสนิคา้คงเหลอืทีส่ะสมเพิม่มาก
ขึน้ ทรสิเรทติ้งคาดว่างบดุลของบรษิทัจะค่อย ๆ ปรบัตวัดขีึน้ในระยะปานกลางเมื่อรอบระยะเวลา
การส่งมอบที่อยู่อาศัยและการเปิดตัวโครงการใหม่กลับสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะโครงการ
คอนโดมเินียม 
  

ครัง้ท่ี 34/2555                                                                                                                                                                                  6 มิถนุายน 2555 

บริษทั เอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 

21/06/54 A-/Sta -/A- 
12/07/53 BBB+/Pos -/BBB+ 
28/06/50 BBB+/Sta -/BBB+ 
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อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
                     (มีประกนั/ 

ไม่มีประกนั) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหน้ีทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระทาํตลอดอายขุอง
สญัญาหรอืตราสาร และสรุปผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหน้ีใหม ่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์สาํคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
พยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 

(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 

 



 

 
  	

หน้า  2 	

 ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าแนวโน้มธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ยงัคงเติบโตจากแรงขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ดี โครงการแนวราบในพี้นที่ที่ไม่ได้รบั
ผลกระทบจากน้ําท่วมน่าจะยงัขายไดด้ ีในขณะทีโ่ครงการแนวราบในพืน้ทีเ่สีย่งจะมยีอดขายทีค่่อนขา้งชา้ โดยทรสิเรทติง้คาดว่าคงตอ้งใชเ้วลาอย่างน้อย
จนถงึปี 2556 ทีผู่ป้ระกอบการจะสามารถขายสนิคา้คงเหลอืในพืน้ทีท่ีป่ระสบปญัหาน้ําท่วมไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั การเตบิโตของอุตสาหกรรมอาจหยุดชะงกั
ลงหากความกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์น้ําท่วมกลบัมาอกีครัง้ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2555 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ปญัหาการขาดแคลนแรงงานกลายเป็น
ประเดน็สาํคญัสาํหรบัผูป้ระกอบการและทําใหผู้ป้ระกอบการหลายรายเริม่หนัมาพึง่พาการก่อสรา้งโดยใชช้ิน้ส่วนสาํเรจ็รปู (Precast) มากขึน้เพื่อลดการ
พึ่งพิงแรงงาน การปรบัขึ้นค่าแรงขัน้ตํ่าจะกดดันอัตรากําไรของผู้ประกอบการเพียงในระยะสัน้เน่ืองจากผลประกอบการในอดีตแสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการสามารถสง่ผา่นตน้ทุนทีส่งูขึน้ไปยงัผูซ้ือ้ไดใ้นทีส่ดุ 
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัวา่บรษิทัจะยงัคงรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ในกลุ่มสนิคา้หลกั
และจะสามารถปรบัปรุงสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของอุตสาหกรรมไดอ้ย่างมสีมดุล นอกจากน้ี แนวโน้มอนัดบัเครดติดงักล่าวยงั
สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะยงัคงดํารงนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงัต่อไปและจะสามารถลดอตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนใหล้งมา
อยูใ่นระดบัทีต่ํ่ากวา่ 50% ไดใ้นระยะปานกลาง  

 
 

บริษทั เอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) (AP) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
AP141A: หุน้กูไ้ม่มปีระกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                                                        A- 
AP147A: หุน้กูไ้ม่มปีระกนั 850 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                                            A- 
AP147B: หุน้กูไ้ม่มปีระกนั 400 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                                            A- 
AP151A: หุน้กูไ้ม่มปีระกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558                                                                                      A- 
AP157A: หุน้กูไ้ม่มปีระกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558                                                                                      A- 
AP161A: หุน้กูไ้ม่มปีระกนั 1,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559                                                                                      A- 
หุน้กูไ้มม่ปีระกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 1,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2560                                                                                      A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                    

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2555  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ทําสําเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไวเ้พื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอนัดบั
เครดติ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่า่ในรปูแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดติน้ีมใิช่คาํแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืคาํเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ที่ระบุในการจดัอนัดบัเครดติน้ีมไิด้เป็นคําแนะนํา
เกีย่วกบัการลงทุน หรอืคาํแนะนําในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัทํา หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั ไดจ้ดัทําขึน้โดยมไิดค้าํนึงถงึความตอ้งการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหน่ึง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักลา่วก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั ไดร้บัขอ้มลู
ทีใ่ชส้าํหรบัการจดัอนัดบัเครดติน้ีจากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักลา่ว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบรูณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระทําใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้น้ี รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 

บริษทั เอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน)     6 มิถนุายน 2555 
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