
                       
 

 

 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 

 

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปจัจุบันของ บริษัท เอเชี่ยน  
พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั “A-” พร้อมทัง้จดัอนัดบัเครดติหุ้นกู้ไม่มี
ประกนัชุดใหมใ่นวงเงนิไมเ่กนิ 1,250 ลำ้นบำทของบรษิทัทีร่ะดบั “A-” เชน่กนั โดยบรษิทัวำงแผนจะ
น ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรออกหุน้กูชุ้ดใหมไ่ปใชเ้พือ่ขยำยกจิกำร อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึผลงานของบรษิทั
ที่เป็นที่ยอมรบัในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทที่อยู่อาศยั รวมถงึสถานะทางการตลาดที่
แขง็แกร่ง การมสีนิค้าที่หลากหลาย และมูลค่าโครงการที่ยงัไม่ไดส้่งมอบ (Backlog) จ านวนมาก 
อยา่งไรกต็าม จุดแขง็ดงักลา่วถกูลดทอนบางสว่นจากลกัษณะของธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็น
วงจรขึน้ลง ตลอดจนแรงกดดนัจากราคาวสัดุก่อสรา้งทีส่งูขึน้และการขาดแคลนแรงงานรวมถงึภาระ
หน้ีระดบัปานกลาง 
 บริษทัก่อตัง้ในปี 2533 โดยนายอนุพงษ์ อศัวโภคนิ และนายพเิชษฐ วิภวศุภกร ซึ่งเป็นผู้ 
ถอืหุน้ใหญ่ทีถ่อืหุน้รวมกนั ณ เดอืนมนีาคม 2556 ในสดัสว่นประมาณ 30% ของบรษิทั ในปี 2555 
รายไดร้วมของบรษิทัอยูท่ี ่1.72 หมื่นลา้นบาท นบัเป็นบรษิทัทีม่รีายไดส้งูสุดอนัดบั 4 ในกลุ่มบรษิทั
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีอตัราการ
เตบิโตเฉลีย่ของรายไดอ้ยูท่ี ่18% ต่อปี ทัง้น้ี บรษิทัสามารถสร้างยอดขายไดป้ระมาณ 1.6-2 หมื่น
ลา้นบาทตอ่ปีนบัตัง้แตปี่ 2552 
 บรษิทัมสีนิคา้อสงัหารมิทรพัยท์ี่อยูอ่าศยัครอบคลุมในเกือบทุกประเภทซึ่งอยู่ในระดบัราคา
ตัง้แต่ 1 ลา้นบาทต่อหน่วยขึน้ไป โดยสนิค้าในแต่ละกลุ่มสามารถสรา้งยอดขายและมสีว่นแบ่งทาง
การตลาดในระดบัทีน่่าพอใจ บรษิทัมีผลประกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็ในกลุ่มตลาดทาวน์เฮา้ส์
และคอนโดมเินียมในระดบัราคาปานกลางถงึสงู ทัง้น้ี บรษิทัเน้นพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์น
เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเป็นหลกั 
 สถานะทางการเงนิโดยรวมของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้ในปี 2555 โดยรายได้และยอดขายในปี 
2555 เติบโตที่ 27% และ 41% ตามล าดบัจากปีก่อน อตัราส่วนก าไร (อตัราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได)้ ปรบัลดลงเลก็น้อยในปี 2555 ในขณะที่
ภาระหน้ีกล็ดลงเชน่กนั ทรสิเรทติง้คาดวา่ ในระยะปานกลาง รายไดข้องบรษิทัจะอยูท่ีป่ระมาณ 1.8-
2 หมื่นลา้นบาทตอ่ปี โดยมอีตัราการเตบิโตของรายไดอ้ยูใ่นชว่งตวัเลขหลกัเดยีวชว่งสงู ทัง้น้ี โอกาส
ที่รายได้ของบริษัทจะอยู่ในระดับที่ต ่ากว่าประมาณการมีค่อนข้างน้อยเน่ืองจากบริษัทมีมูลค่า
โครงการคอนโดมเินียมที่ยงัไม่ได้ส่งมอบจ านวนมาก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 มูลค่าโครงการ
คอนโดมเินียมทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบของบรษิทัอยูท่ี ่2.59 หมื่นลา้นบาท ซึง่มูลค่าดงักล่าวคดิเป็นสดัสว่น
ประมาณ 3 ใน 4 ของประมาณการรายได้ของบรษิทัจากโครงการคอนโดมเินียมในช่วงปี 2556-
2557 และมากกวา่กึง่หน่ึงของประมาณการรายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมในปี 2557 
 บริษัทมีอัตราส่วนก าไรอยู่ที่ 17.1% ในปี 2555 ซึ่งปรับลดลงเล็กน้อยเปรียบเทียบกับ
อตัราส่วนที่ 19.3% ในปี 2554 เน่ืองจากสดัส่วนรายได้จากโครงการแนวราบที่เพิม่สูงขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิม่มากขึน้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนก าไรดงักล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 
16%-20% ในระยะปานกลาง อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทั ณ สิน้ปี 2555 อยูท่ี ่
49.5% ปรบัตวัดขีึน้จาก 57.2% ณ สิน้ปี 2554 ทัง้น้ี บรษิทัตัง้เป้าหมายทีจ่ะรกัษาอตัราส่วนภาระ

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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หน้ีตอ่ทุนใหอ้ยูท่ี ่1 เทา่ โดยเมื่อสิน้ปี 2555 อตัราสว่นดงักลา่วอยูท่ี ่0.92 เทา่ ทรสิเรทติง้มองวา่เป้าหมายอตัราสว่นภาระหน้ีตอ่ทุนดงักล่าวของบรษิทัอยู่
ในระดบัทีส่อดคลอ้งกบัอนัดบัเครดติของบรษิทั 
 ทรสิเรทติง้เหน็วา่บรษิทัมสีภาพคลอ่งอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม โดยเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัน่าจะอยูท่ีป่ระมาณ 2-3 พนัลา้นบาทต่อปีใน
ระยะปานกลาง ซึง่เงนิทุนจากการด าเนินงานในระดบัดงักล่าวน่าจะเพยีงพอส าหรบัแผนการขยายธุรกจิและการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั ณ สิน้ปี 2555 
หุ้นกู้ไม่มหีลกัประกนัคดิเป็น 81% ของภาระหน้ีรวมของบรษิทั การที่บรษิทัมภีาระหน้ีที่มหีลกัประกนัในระดบัต ่าท าให้อนัดบัเครดติหุ้นกู้ของบรษิทั
เท่ากบัอนัดบัเครดติของบรษิทั หุน้กู้ของบรษิทัทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนระหว่างปี 2556-2559 มมีูลค่าประมาณ 2-3 พนัลา้นบาทต่อปี บรษิทัคาดว่าจะ 
ไถถ่อนคนืหุน้กู้สว่นใหญ่ดว้ยเงนิสดจากการออกหุน้กู้ชุดใหม่ อยา่งไรกต็าม บรษิทัมวีงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชจ้ากสถาบนัการเงนิทีส่ามารถรองรบัการไถ่
ถอนหุน้กูไ้ดเ้ชน่กนั โดย ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัมวีงเงนิระยะยาวทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชอ้ยูท่ี ่1.84 หมื่นลา้นบาท 
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ในกลุ่มสนิคา้
หลกัและจะสามารถปรบัปรุงสนิคา้ใหส้อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของอุตสาหกรรมไดอ้ย่างมคีวามสมดุล นอกจากน้ี แนวโน้มอนัดบัเครดติ
ดงักล่าวยงัสะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะยงัคงด ารงนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงัต่อไปและจะสามารถรกัษาอตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้ง
เงนิทุนใหอ้ยูใ่นระดบัประมาณ 50% ในระยะปานกลางไวไ้ด ้

 
 

บริษทั เอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (AP) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
AP141A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,000 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2557                                                                                        A- 
AP147A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 850 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2557                                                                            A- 
AP147B: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 400 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2557                                                                            A- 
AP151A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,500 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2558                                                                                      A- 
AP157A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 500 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2558                                                                                      A- 
AP161A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,000 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2559                                                                                      A- 
AP169A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,200 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2559                                                                                      A- 
AP181A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,250 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2561                                                                                      A- 
หุน้กูไ้มม่ปีระกนัในวงเงนิไม่เกนิ 1,250 ลำ้นบำท ไถถ่อนภำยในปี 2561                                                                                      A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

      ---------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------------------- 
             2555            2554            2553 2552 2551 

รำยได ้  17,197 13,541 13,840 12,424 9,832 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ  602 685 454 334 362 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน  2,329 1,718 2,358 2,003 1,677 

เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  2,190 1,914 2,179 2,025 1,743 

เงนิลงทุนในสนิคำ้คงเหลอื (-เพิม่ขึน้/+ลดลง)  50 (4,794) (3,882) (1,236) (2,997) 

สนิทรพัยร์วม  29,312 29,375 24,114 19,159 17,378 

เงนิกูร้วม  12,282 14,224 10,667 7,942 7,986 

หนี้สนิรวม  16,792 18,714 14,600 11,124 10,590 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  12,520 10,661 9,514 8,035 6,787 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  152 196 178 26 17 

เงนิปนัผล  509 422 750 584 350 

อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

 17.14 19.26 23.78 22.94 25.38 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%)  12.44           11.48    8.30        8.93       18.99 

อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 5.39 4.32 7.67 9.04 7.00 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%)  17.83           13.01        20.43      25.49       21.83 

อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%)  49.52 57.16 52.86 49.71 54.05 

*  งบการเงนิรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

© บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2556  หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญำต กำรจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอื
ถอืตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเสีย่งหรอืควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพำะ ควำ มเหน็ทีร่ะบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำ
เกีย่วกบักำรลงทนุ หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ดัท ำ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ เรทติ้ง จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมต้องกำร
ดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้มลูดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่ร ับประกนัควำมถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่ำว และจะไมร่บัผดิชอบต่อควำมสญูเสยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไมถู่กตอ้ง ควำมไมเ่พยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำร
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำรจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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