
   
 

 

	

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

(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 

 

เหตุผล 

 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปจัจุบันของ บริษัท เอเชี่ยน  
พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จํากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A-” พร้อมทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่มี
ประกนัชดุใหมใ่นวงเงนิไมเ่กนิ 1,250 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “A-” เช่นกนั โดยบรษิทัจะนําเงนิที่
ไดจ้ากการออกหุน้กูชุ้ดใหม่ไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน อนัดบัเครดติสะท้อนถงึผลงานของบรษิทัที่
เป็นที่ยอมรบัในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยั รวมถึงสถานะทางการตลาดที่
แขง็แกร่ง การมสีนิคา้ที่หลากหลาย และมูลค่าโครงการที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ (Backlog)  จํานวนมาก 
อยา่งไรกต็าม จดุแขง็ดงักล่าวถูกลดทอนบางสว่นจากลกัษณะของธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็น
วงจรขึน้ลง ตลอดจนแรงกดดนัจากราคาวสัดุก่อสรา้งทีส่งูขึน้และการขาดแคลนแรงงานรวมถงึภาระ
หน้ีทีค่าดวา่จะอยูใ่นระดบัสงูต่อเน่ืองในระยะปานกลาง 

 บรษิัทก่อตัง้ในปี 2533 โดยนายอนุพงษ์ อศัวโภคนิ และนายพเิชษฐ วภิวศุภกร ซึ่งเป็นผู ้
ถอืหุน้ใหญ่ที่ถอืหุน้รวมกนัในสดัส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของบรษิทั ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 
รายไดร้วมของบรษิทัอยู่ที ่10.6 พนัลา้นบาท นับเป็นบรษิทัทีม่รีายไดสู้งสุดอนัดบั 4 ในกลุ่มบรษิทั
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบรษิัทมอีตัราการ
เตบิโตเฉลี่ยของรายได้อยู่ที่ 7% ต่อปี ทัง้น้ี บรษิทัสามารถสรา้งยอดขายได้ประมาณ 4-5 พนัล้าน
บาทต่อไตรมาสโดยเฉลีย่ หรอืประมาณ 16-20 พนัลา้นบาทต่อปีนบัตัง้แต่ปี 2552 

 บรษิทัมสีนิคา้อสงัหารมิทรพัย์ที่อยู่อาศยัครอบคลุมในเกอืบทุกประเภทซึ่งอยู่ในระดบัราคา
ตัง้แต่ 1 ลา้นบาทต่อหน่วยขึน้ไป โดยสนิคา้ในแต่ละกลุ่มสามารถสรา้งยอดขายและมสี่วนแบ่งทาง
การตลาดในระดบัทีน่่าพอใจ บรษิทัมผีลประกอบการที่ประสบความสําเรจ็ในกลุ่มตลาดทาวน์เฮา้ส์
และคอนโดมเินียมในระดบัราคาปานกลางถงึสงู ทัง้น้ี บรษิทัเน้นพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์น
เขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลเป็นหลกั 

 ทรสิเรทติ้งคาดว่า ในระยะปานกลาง รายไดข้องบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 15-20 พนัลา้นบาท
ต่อปี โดยมอีตัราการเตบิโตของรายได้อยู่ในช่วงตวัเลขหลกัเดยีวช่วงสูง ทัง้น้ี โอกาสที่รายได้ของ
บรษิทัจะเตบิโตน้อยกว่าประมาณการมคี่อนขา้งตํ่าเน่ืองจากบรษิทัมมีูลค่าโครงการคอนโดมเินียมที่
ยงัไม่ไดส้่งมอบจํานวนมาก ณ เดอืนพฤศจกิายน 2555 มูลค่าโครงการคอนโดมเินียมที่ยงัไม่ไดส้่ง
มอบของบรษิทัอยูท่ี ่27.4 พนัลา้นบาท ซึง่มลูคา่ดงักล่าวจะรบัรูเ้ป็นรายไดป้ระมาณเกอืบกึง่หน่ึงของ
ฐานเฉลีย่รายไดข้องบรษิทัจนถงึปี 2557 
 บรษิทัมอีตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายอยู่ที ่16.3% 
ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนกําไรดงักล่าวจะปรบัเพิม่ขึ้นมาอยู่ที่
ประมาณ 20% ในระยะปานกลางหลงัจากทีร่ายไดจ้ากการโอนโครงการคอนโดมเินียมมสีดัส่วนเพิม่
สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นและสดัส่วนรายได้ที่มาจากโครงการราคาตํ่าที่เพิม่
มากขึน้กอ็าจเป็นแรงกดดนัต่ออตัราสว่นกาํไรได ้
 อตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทั ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2555 อยู่ที ่53.5% 
ปรบัตวัดขีึน้จาก 57.2% ณ สิน้ปี 2554 ทัง้น้ี บรษิทัตัง้เป้าหมายทีจ่ะรกัษาอตัราส่วนภาระหน้ีต่อทุน
ใหอ้ยูท่ี ่1 เท่า โดยเมื่อสิน้เดอืนกนัยายน 2555 อตัราส่วนดงักล่าวอยู่ที ่1.12 เท่า ทรสิเรทติง้มองว่า

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่: A- 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
  (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
21/06/54 A-/Sta -/A- 
12/07/53 BBB+/Pos -/BBB+ 
28/06/50 BBB+/Sta -/BBB+ 
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บริษทั เอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 1/2556                                                                                                                                                                                    7 มกราคม 2556 



 

 
 	

หน้า  2 	บริษทั เอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน)     7 มกราคม 2556 

เป้าหมายอตัราส่วนภาระหน้ีต่อทุนดงักล่าวของบรษิทัอยู่ในระดบัทีส่อดคลอ้งกบัอนัดบัเครดติของบรษิทั ทรสิเรทติง้คาดว่าอตัราส่วนภาระหน้ีของบรษิทั
จะปรบัตวัดมีากขึน้หลงัจากปี 2556 เป็นตน้ไป ทัง้น้ี บรษิทัเปิดโครงการคอนโดมเินียมค่อนขา้งมากในช่วงปี 2552-2553 ซึ่งโครงการเหล่าน้ีคาดว่าจะ
โอนไดเ้กอืบทัง้หมดภายในปี 2556  
  ทรสิเรทติง้เหน็วา่บรษิทัมสีภาพคล่องอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม โดยเงนิทุนจากการดาํเนินงานของบรษิทัน่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 2-3 พนัลา้นบาทต่อปีใน
ระยะปานกลาง ซึ่งเงนิทุนจากการดําเนินงานในระดบัดงักล่าวน่าจะเพยีงพอสําหรบัแผนการขยายธุรกจิและการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั โดยภาระหน้ี
ของบรษิทัมโีอกาสปรบัเพิม่ขึน้ไดใ้นปี 2556 เพือ่รองรบัการขยายโครงการใหม ่

 ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2555 หุน้กูม้สีดัส่วนคดิเป็น 75% ของภาระหน้ีรวมของบรษิทั การทีบ่รษิทัมภีาระหน้ีทีม่หีลกัประกนัในระดบัตํ่าทําใหอ้นัดบั
เครดติหุน้กูข้องบรษิทัเท่ากบัอนัดบัเครดติของบรษิทั หุน้กูข้องบรษิทัทีจ่ะครบกาํหนดไถ่ถอนระหวา่งปี 2556-2559 มมีลูค่าประมาณ 2-3 พนัลา้นบาทต่อ
ปี บรษิทัคาดว่าจะไถ่ถอนคนืหุ้นกู้ส่วนใหญ่ด้วยเงนิสดจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม บรษิทัมวีงเงนิที่ยงัไม่ได้เบกิใช้จากสถาบนัการเงนิที่
สามารถรองรบัการไถ่ถอนหุน้กูไ้ดเ้ชน่กนั 
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัวา่บรษิทัจะยงัคงรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ในกลุ่มสนิคา้หลกั
และจะสามารถปรบัปรงุสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของอุตสาหกรรมไดอ้ย่างมคีวามสมดุล นอกจากน้ี แนวโน้มอนัดบัเครดติดงักล่าว
ยงัสะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะยงัคงดํารงนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงัต่อไปและจะสามารถรกัษาอตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนให้
อยูใ่นระดบัประมาณ 50% ในระยะปานกลางไวไ้ด ้

 
 

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 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559                                                                                      A- 
AP169A: หุน้กูไ้ม่มปีระกนั 1,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559                                                                                      A- 
หุน้กูไ้มม่ปีระกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 1,250 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2561                                                                                      A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                    



 

 
 	

หน้า  3 	บริษทั เอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน)     7 มกราคม 2556 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

      ---------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------------ 
 ม.ค.-ก.ย. 

2555 
           2554            2553            2552 2551 2550 

รายได ้ 10,629 13,541 13,840 12,424  9,832 7,825

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 462 685 454 334  362 194

กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากการดาํเนินงาน 1,326 1,718 2,358 2,003  1,677 1,144

เงนิทุนจากการดาํเนินงาน 997 1,914 2,179 2,025  1,743 1,250

เงนิลงทุนในสนิคา้คงเหลอื (-เพิม่ขึน้/+ลดลง) 27 (4,794) (3,882) (1,236)  (2,997) (2,520)

สนิทรพัยร์วม 29,438 29,375 24,114 19,159  17,378 13,145

เงนิกูร้วม 13,390 14,224 10,667 7,942  7,986 5,509

หน้ีสนิรวม 17,809 18,714 14,600 11,124  10,590 7,629

สว่นของผูถ้อืหุน้ 11,628 10,661 9,514 8,035  6,787 5,513

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 68 196 178 26  17 92

เงนิปนัผล 509 422 750 584  350 529

อตัราสว่นกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนคา่เสือ่มราคา  
และคา่ตดัจาํหน่าย/รายได ้(%) 

16.32 19.26 23.78 22.94  25.38 20.15

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 9.11**          11.48    8.30        8.93        18.99 16.35

อตัราสว่นกาํไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา  
และคา่ตดัจาํหน่าย/ดอกเบีย้จา่ย (เทา่) 

3.89 4.32 7.67 9.04  7.00 9.11

อตัราสว่นเงนิทุนจากการดาํเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 10.99**          13.01        20.43      25.49        21.83 22.69

อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 53.52 57.16 52.86 49.71  54.05 49.97

*  งบการเงนิรวม 
** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตัวเลข 12 เดอืนยอ้นหลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2556  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 
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