
                       
 

 

 

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 เอพ ี 
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “A-” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้มม่ปีระกนัชุดใหมใ่นวงเงนิ
ไมเ่กนิ 1,500 ลำ้นบำทของบรษิทัทีร่ะดบั “A-” เชน่กนั โดยบรษิทัวำงแผนจะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรออก
หุน้กูชุ้ดใหมไ่ปใชเ้พือ่ขยำยกจิกำร อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึผลงานของบรษิทัทีเ่ป็นทีย่อมรบัในธุรกจิ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย รวมถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง การมีสินค้าที่
หลากหลาย และรายไดใ้นอนาคตทีร่องรบัด้วยมูลค่าโครงการทีย่งัไม่ไดส้่งมอบ (Backlog) จ านวน
มาก อยา่งไรกต็าม จุดแขง็ดงักลา่วถกูลดทอนบางสว่นจากลกัษณะของธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ทีเ่ป็นวงจรขึน้ลง ตลอดจนแรงกดดนัจากราคาวสัดุก่อสรา้งทีส่งูขึน้และการขาดแคลนแรงงาน รวมถงึ
ภาระหน้ีของบรษิทัทีอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง 
 บริษทัก่อตัง้ในปี 2533 โดยนายอนุพงษ์ อศัวโภคนิ และนายพเิชษฐ วิภวศุภกร ซึ่งเป็นผู้ 
ถอืหุ้นใหญ่ที่ถอืหุ้นรวมกนั ณ เดอืนกรกฎาคม 2556 ในสดัส่วนประมาณ 30% ของบริษทั ในปี 
2555 รายไดร้วมของบรษิทัอยูท่ี ่1.72 หมื่นลา้นบาท นับเป็นบรษิทัทีม่รีายไดส้งูสุดอนัดบั 4 ในกลุ่ม
บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา
บริษัทมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้อยู่ที่ 18% ต่อปี ทัง้น้ี บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้
ประมาณ 1.7 หมื่นลา้นบาทตอ่ปีในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 
 บรษิทัมสีนิคา้อสงัหารมิทรพัยท์ี่อยูอ่าศัยครอบคลุมในเกือบทุกประเภทซึ่งอยู่ในระดบัราคา
ตัง้แต่ 1 ลา้นบาทต่อหน่วยขึน้ไป โดยสนิค้าในแต่ละกลุ่มสามารถสรา้งยอดขายและมสีว่นแบ่งทาง
การตลาดในระดบัทีน่่าพอใจ บรษิทัมีผลประกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็ในกลุ่มตลาดทาวน์เฮา้ส์
และคอนโดมเินียมในระดบัราคาปานกลางถงึสงู ทัง้น้ี บรษิทัเน้นพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์น
เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเป็นหลกั 
 สถานะทางการเงนิของบรษิทัในปี 2555 และครึง่แรกของปี 2556 อยูใ่นระดบัทีส่อดคลอ้งกบั
ประมาณการของทรสิเรทติง้ ทัง้น้ี สมมตฐิานพืน้ฐานของทรสิเรทติง้คาดวา่บรษิทัจะมรีายไดเ้ตบิโตที่
ระดบั 8%-10% ต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า หรอืมรีายได้ต่อปีประมาณ 2-2.2 หมื่นล้านบาท ความ
เสีย่งตอ่ประมาณการการเตบิโตดา้นรายไดข้องบรษิทัมคีอ่นขา้งน้อยเน่ืองจากบรษิทัมมีลูคา่โครงการ
คอนโดมิเนียมที่ย ังไม่ได้ส่งมอบจ านวนมาก โดย ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2556 มูลค่าโครงการ
คอนโดมิเนียมที่ยงัไม่ได้ส่งมอบของบริษัทอยู่ที่ 2.97 หมื่นล้านบาท โดยมูลค่าโครงการ
คอนโดมเินียมทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบดงักลา่วจะรบัรูเ้ป็นรายไดป้ระมาณ 8-9 พนัลา้นบาทตอ่ปีในช่วง 3 ปี
ขา้งหน้า 
  ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราสว่นก าไร (อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายต่อรายได)้ ของบรษิทัจะอยูท่ีป่ระมาณ 17%-18% โดยปจัจยัที่
กดดนัอตัราสว่นก าไรประกอบดว้ยตน้ทุนค่าก่อสรา้งและทีด่นิทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็น
เพื่อสนับสนุนการเตบิโตในธุรกิจของบรษิทั บรษิทัตัง้เป้าหมายที่จะรกัษาอตัราสว่นภาระหน้ี (หกั
ดว้ยเงนิสดในมอื) ตอ่ทุนใหอ้ยูท่ี ่1 เทา่ โดย ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2556 อตัราสว่นดงักล่าวอยูท่ี ่1.2 
เทา่ ทรสิเรทติง้มองว่าเป้าหมายอตัราสว่นภาระหน้ีต่อทุนดงักล่าวอยูใ่นระดบัทีส่อดคลอ้งกบัอนัดบั
เครดติของบริษัทและพอเพยีงที่จะรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต อตัราส่วนภาระหน้ีต่อ

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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ชยัวฒัน์ นนทน์รเศรษฐ ์
chaiwat@trisrating.com 
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โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัคาดวา่จะอยูท่ีป่ระมาณ 50%-55% ในชว่ง 3 ปีขา้งหน้า ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2556 หุน้กู้ไม่มปีระกนัของบรษิทัคดิเป็น 70% 
ของภาระหน้ีรวม ทัง้น้ี การทีบ่รษิทัมภีาระหน้ีทีม่หีลกัประกนัในระดบัต ่าท าใหอ้นัดบัเครดติหุน้กูข้องบรษิทัเทา่กบัอนัดบัเครดติของบรษิทั 
 บรษิทัมสีภาพคล่องอยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5-3 พนัล้านบาทต่อปีในช่วง 3 ปี
ขา้งหน้า อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมคาดว่าจะอยูใ่นระดบัไม่ต ่ากว่า 14% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) 
ในขณะทีอ่ตัราสว่นก าไร (ก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย) ตอ่ดอกเบีย้จา่ยคาดวา่จะอยูใ่นระดบัไมต่ ่ากวา่ 4 เท่า บรษิทัมเีงนิสด
ในมอื ณ สิน้เดอืนมถินุายน 2556 จ านวน 979 ลา้นบาท และมวีงเงนิระยะยาวทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชจ้ านวน 1.53 หมื่นลา้นบาท สว่นภาระหน้ีทีจ่ะครบก าหนด
ไถถ่อนในชว่ง 12 เดอืนขา้งหน้าอยูท่ี ่7 พนัลา้นบาท โดยทัว่ไป บรษิทัจะวางแผนใหร้ะยะเวลาช าระคนืเงนิกู้ระยะสัน้สอดคลอ้งกบักระแสเงนิสดทีค่าดว่า
ไดร้บัจากการโอนโครงการคอนโดมเินียม ในขณะที่หน้ีหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนส่วนใหญ่จะช าระคนืด้วยเงนิสดจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ นอกจากน้ี 
บรษิทัยงัมวีงเงนิทีไ่มไ่ดเ้บกิใชจ้ากสถาบนัการเงนิทีส่ามารถรองรบัการไถ่ถอนหุน้กู้ไดเ้ช่นกนั เงนิลงทุนในสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัในช่วง 3 ปีขา้งหน้า
คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5.5 พนัล้านบาทต่อปี บรษิัทมนีโยบายจ่ายเงินปนัผลไม่เกิน 50% ของก าไรสุทธ ิหรอืประมาณ 700-800 ล้านบาทต่อปี  
ทรสิเรทติง้คาดว่าเงนิลงทุนเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจและการจ่ายเงนิปนัผลจะไม่สรา้งแรงกดดนัที่ท าใหอ้ตัราส่วนเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของ
บรษิทัปรบัเพิม่ขึน้เกนิกวา่ 60% หรอือตัราสว่นภาระหน้ีตอ่ทุนเกนิกวา่ 1.5 เทา่ 
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ในกลุ่มสนิคา้
หลกัและจะสามารถปรบัปรุงสนิคา้ใหส้อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของอุตสาหกรรมไดอ้ย่างมคีวามสมดุล นอกจากน้ี แนวโน้มอนัดบัเครดติ
ดงักล่าวยงัสะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะยงัคงด ารงนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงัต่อไปและจะสามารถรกัษาอตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้ง
เงนิทุนใหอ้ยูใ่นระดบัประมาณ 50%-55% ในระยะปานกลางไวไ้ด ้

 
 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ 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- 
AP188A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,250 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2561                                                                                      A- 
หุน้กูไ้มม่ปีระกนัในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ลำ้นบำท ไถถ่อนภำยในปี 2560                                                                                      A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

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

2556  2555            2554            2553 2552 2551 

รำยได ้ 7,133 17,197 13,541 13,840 12,424 9,832 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 300 602 685 454 334 362 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 675 2,329 1,718 2,358 2,003 1,677 

เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน 565 2,190 1,914 2,179 2,025 1,743 

เงนิลงทุนในสนิคำ้คงเหลอื (+เพิม่ขึน้/-ลดลง) 3,605 (532) 4,794 3,882 703 2,997 

สนิทรพัยร์วม 33,738 29,312 29,375 24,114 19,159 17,378 

เงนิกูร้วม 16,509 12,282 14,224 10,667 7,942 7,986 

หนี้สนิรวม 21,069 16,792 18,714 14,600 11,124 10,590 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 12,669 12,520 10,661 9,514 8,035 6,787 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 76 152 196 178 26 17 

เงนิปนัผล 715 509 422 750 584 350 

อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

13.85 17.14 19.26 23.78 22.94 25.38 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%) 10.30 **         12.44           11.48    8.30        8.93       18.99 

อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

3.39 5.39 4.32 7.67 9.04 7.00 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%) 12.86 **         17.83           13.01        20.43      25.49       21.83 

อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%) 56.58 49.52 57.16 52.86 49.71 54.05 

*  งบการเงนิรวม 

** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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