
 
 

  

 

เหตผุล 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันของ บริษัท พฤกษา  
เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะความเป็นผูน้ าของบรษิทั
ในตลาดพฒันาที่อยู่อาศยัทัง้ในด้านของรายได้และความสามารถในการท าก าไร ตลอดจนความ
หลากหลายของสนิค้า ความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทุน และยอดขายรอการส่งมอบจ านวน
มากทีช่่วยสนับสนุนรายไดข้องบรษิทัในอนาคตไดส้่วนหนึ่ง นอกจากนี้ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถึง
อตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง อกีทัง้ยงัสะทอ้นถงึความ
ผนัผวนและการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึความกงัวลเกีย่วกบัหนี้ครวัเรอืนที่
อยู่ในระดบัสูงทัว่ประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อทีอ่ยู่อาศยัโดยเฉพาะในตลาด
สนิคา้ราคาปานกลางถงึต ่าอกีดว้ย 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

เป็นบริษทัพฒันาท่ีอยู่อาศยัชัน้น าในด้านรายได้และความสามารถในการท าก าไร 

ผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัของบรษิทัไดร้บัแรงหนุนจากผลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่ง โดยยอดขายของ
บรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 47,536 ลา้นบาทในปี 2560 จาก 44,414 ลา้นบาทในปี 2559 และ 42,386 ลา้น
บาทในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการคอนโดมเินียมที่เติบโต ทัง้นี้ ยอดขายคอนโดมเินียม
เพิม่ขึน้จาก 11,497 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 18,093 ลา้นบาทในปี 2560 ในขณะทีย่อดขายจาก
โครงการทาวน์เฮา้ส์และบา้นเดีย่วในปี 2560 ลดลง 6% และ 20% จากปีก่อนตามล าดบั ยอดขาย
ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2561 เท่ากบั 12,696 ลา้นบาท ลดลง 5% จากช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้  

รายไดข้องบรษิทัในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาสูงทีสุ่ดในกลุ่มผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ชัน้น าใน
ประเทศไทยโดยอยู่ในระดบัสงูสุดที ่51,240 ลา้นบาทในปี 2558 แต่ลดลงเป็น 46,926 ลา้นบาทในปี 
2559 และ 43,935 ลา้นบาทในปี 2560 รายไดท้ีล่ดลงเป็นผลมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ
คอนโดมเินียมทีน้่อยลง ในขณะทีร่ายไดจ้ากโครงการอสงัหารมิทรพัย์แนวราบในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา
ค่อนขา้งคงที่ที่ประมาณ 23,000 ลา้นบาทต่อปีส าหรบัโครงการทาวน์เฮา้ส์และประมาณ 9,000-
10,000 ลา้นบาทส าหรบัโครงการบา้นเดีย่ว ทัง้นี้ คาดว่ารายไดข้องบรษิทัในช่วง 3 ปีขา้งหน้าจะอยู่
ทีร่ะดบัสงูกว่า 45,000 ลา้นบาทต่อปี โดยทาวน์เฮา้สจ์ะยงัคงเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของบรษิทัต่อไป  

อตัราก าไรจากการด าเนินงานซึง่วดัจากอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่า
ตดัจ าหน่ายต่อรายไดจ้ากการขายของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 20%-21% ในช่วงปี 2556-2558 และลดลง
เหลอื 17%-18% ในช่วงปี 2559-2560 เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและค่าใชจ้่ายในการขายที่
เพิ่มสูงขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขาย อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมที่ประมาณ 15% ทัง้นี้ บนสมมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการท า
ก าไรของบรษิทัอาจลดทอนลงจากการแข่งขนัทีรุ่นแรงในกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่และต้นทุนค่า
ทีด่นิที่เพิม่สูงขึ้น แต่ทรสิเรทติ้งก็ยงัคาดว่าบรษิัทจะสามารถรกัษาอตัราก าไรจากการด าเนินงาน
เอาไวไ้ดใ้นระดบัทีไ่มต่ ่ากว่า 15% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า   

สินค้าท่ีมีความหลากหลายภายใต้แบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงในตลาดทาวน์เฮ้าส์ระดบัราคาปาน
กลางถึงต า่  

สนิค้าที่อยู่อาศยัของบรษิัทมกีารกระจายตวัที่ดีซึ่งครอบคลุมทัง้ประเภทสินค้าและระดบัราคาที่
แตกต่างกนั โครงการทาวน์เฮ้าส์ของบรษิัทครอบคลุมระดบัราคาต ่าถงึปานกลางซึ่งมรีาคาขายอยู่
ในช่วง 1-5 ลา้นบาทต่อยูนิต โดยเน้นทีต่ลาดระดบัราคา 2-3 ลา้นบาทต่อยูนิตภายใต้แบรนด์บา้น
พฤกษาและพฤกษาวลิล ์ส่วนโครงการบา้นเดีย่วครอบคลุมตัง้แต่ระดบัราคา 3-25 ลา้นบาทต่อหลงั 
ซึง่ส่วนใหญ่พฒันาภายใตแ้บรนดพ์ฤกษาวลิเลจ ภสัสร และเดอะแพลนทใ์นระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท

  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
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CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

14/08/55 A Stable 
24/11/54 A Negative 
07/05/53 A Stable 
30/06/52 A- Positive 
25/06/51 A- Stable 
18/04/49 BBB+ Positive 
12/07/47 BBB Stable 
31/07/46 BBB                   
19/06/46 BBB                   
05/02/45 BBB                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จฑุามาส บุณยวานิชกลุ 
jutamas@trisrating.com 
 

อวยพร วชริกาญจนาภรณ์ 
auyporn@trisrating.com 

รพพีล มหพนัธ ์
rapeepol@trisrating.com  

สุชาดา พนัธ,ุ Ph. D. 
suchada@trisrating.com 

ติดต่อ: 

 



   
 

 
2 

 

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ต่อหลงั ในขณะทีโ่ครงการคอนโดมเินียมครอบคลุมตัง้แต่ระดบัราคาต ่าถงึสูงซึ่งมรีาคาขายตัง้แต่ 30,000 บาทถงึ 250,000 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.) 
โดยโครงการคอนโดมเินียมที่ระดบัราคา 1-3 ลา้นบาทต่อยูนิตจะพฒันาภายใต้แบรนด์พลมัคอนโดและเดอะไพรเวซี่ ส่วนระดบัราคา 3-5 ลา้นบาทต่อ 
ยนูิตจะพฒันาภายใตแ้บรนดเ์ดอะทรแีละไอวี ่ทัง้นี้ บรษิทัจะขยายไปยงัตลาดคอนโดมเินียมระดบัราคาสูงมากขึน้เพื่อใหม้คีวามหลากหลายของสนิคา้และ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด  

ณ เดอืนมนีาคม 2561 บรษิทัมโีครงการทีอ่ยู่อาศยัระหว่างการพฒันาเป็นจ านวนมากถงึประมาณ 200 โครงการ โดยโครงการอสงัหารมิทรพัย์แนวราบ 
(รวมโครงการทาวน์เฮา้สแ์ละบา้นเดีย่ว) คดิเป็นประมาณ 70% ของมลูค่าโครงการทัง้หมด และทีเ่หลอืเป็นโครงการคอนโดมเินียม จ านวนที่อยู่อาศยัเหลอื
ขายทัง้หมด (รวมทัง้ทีก่่อสรา้งแลว้และยงัไม่ไดก้่อสรา้ง) มมีลูค่าประมาณ 97,000 ลา้นบาทและมยีอดขายรอการรบัรูร้ายไดม้ลูค่าประมาณ 31,000 ลา้น
บาทซึง่จะช่วยประกนัรายไดข้องบรษิทัส่วนหนึ่งไดใ้นอนาคตในช่วงทีเ่หลอืของปี 2561 จนถงึปี 2563   

ความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทุนท่ีเกิดจากการผลิตแผน่ส าเรจ็รปูจ านวนมากและการบริหารงานก่อสร้างด้วยตนเอง 

บรษิทัใชเ้ทคโนโลยแีผ่นส าเรจ็รปูในการก่อสรา้งเพื่อควบคุมต้นทุนและลดระยะเวลาในการก่อสรา้ง ดว้ยเทคโนโลยนีี้กอปรกบัการผลติจ านวนมากท าให้
บรษิทัเป็นผูพ้ฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุน โดยบรษิทัสามารถน าเสนอสนิคา้ในราคาทีส่ามารถแขง่ขนัไดแ้ละยงัสามารถเพิม่รอบการผลติ
ใหเ้รว็ยิง่ขึน้ดว้ย บรษิทัใชแ้ผ่นส าเรจ็รปูทัง้ในโครงการทาวน์เฮา้ส ์บา้นเดีย่ว และคอนโดมเินียม ทัง้นี้ บรษิทับรหิารงานก่อสรา้งในโครงการทาวน์เฮา้ส์เอง
ทัง้หมดโดยใชท้มีก่อสรา้งของบรษิทัเอง นอกจากนี้ ยงัใชท้มีก่อสรา้งของบรษิทัในโครงการบา้นเดีย่วทีร่ะดบัราคา 3-5 ลา้นบาทดว้ยเนื่องจากเป็นตลาดที่
ราคาสนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจของผูซ้ื้อมาก บรษิทัจะจา้งผูร้บัเหมาจากภายนอกเพือ่ก่อสรา้งโครงการบา้นเดีย่วทีร่ะดบัราคา 5-10 ลา้นบาทเพื่อต้องการ
ลดต้นทุนในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายของทมีก่อสร้างของบรษิัท ส่วนโครงการคอนโดมเินียมนัน้บรษิัทใช้ทัง้ทมีก่อสร้างของบรษิัทเองและ ว่าจ้าง
ผูร้บัเหมาจากภายนอกในการพฒันาโครงการ  

แผนการขยายธรุกิจเชิงรกุโดยอตัราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนยงัต า่กว่า 50%  

ในปี 2560 บรษิทัใชเ้งนิลงทุนจ านวน 14,000 ลา้นบาทไปในการซื้อทีด่นิและเปิดโครงการใหม่ 56 โครงการ มลูค่ารวม 59,000 ลา้นบาท ทัง้นี้ ในปี 2561 
บรษิทัตัง้งบประมาณซื้อทีด่นิไว ้16,000 ลา้นบาทและมแีผนเปิดโครงการใหมอ่กี 77 โครงการมลูค่ารวม 67,800 ลา้นบาทซึ่งนับว่าเป็นมลูค่าทีสู่งทีสุ่ดของ
บรษิทั ประมาณ 60% ของโครงการใหม่เป็นโครงการทาวน์เฮา้ส์ โดยบรษิทัมแีผนจะพฒันาทาวน์เฮา้ส์แบบพรอ้มอยู่มากขึน้เพื่อลดยอดขายทีร่อการส่ง
มอบและลดอตัราการปฎเิสธสนิเชือ่จากธนาคารพาณชิย ์นอกจากนี้ บรษิทัยงัมแีผนขยายสนิคา้ทาวน์เฮา้สไ์ปยงัตลาดระดบัราคาสงูกว่า 5 ลา้นบาทภายใต้
แบรนดเ์ดอะคอนเนคและพาทโิอในปีนี้ดว้ย บรษิทัยงัคาดว่าจะมรีายไดจ้ากโครงการบา้นเดีย่วมากขึน้เนื่องจากบรษิทัมแีผนจะเปิดตวัโครงการบา้นเดีย่ว
มากถงึ 21 โครงการในปีนี้ ซึง่เพิม่ขึน้ 2 เท่าจากปีทีแ่ลว้ และยงัมแีผนจะพฒันาบา้นเดีย่วระดบัราคา 3-5 ลา้นบาทซึ่งเป็นแบบบา้นพรอ้มอยู่มากขึน้ดว้ย
เพือ่ลดระยะเวลาการส่งมอบและลดอตัราการยกเลกิจากผูซ้ื้อบา้น ในขณะเดยีวกนั บรษิทัยงัมแีผนจะขยายสนิคา้บา้นเดีย่วไปยงัตลาดระดบัราค า 5-10 
ลา้นบาทมากขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการในตลาดนี้ ทัง้นี้ บรษิทัมแีผนจะเปิดตวัโครงการคอนโดมเินียมอย่างสม ่าเสมอในช่วง 3 ปีขา้งหน้าเพื่อใหก้าร
รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมมคีวามต่อเนื่อง  

แมบ้รษิทัจะขยายธุรกจิแบบเชงิรุก แต่ความต้องการแหล่งเงนิทุนเพื่อการเติบโตของบรษิทัถือว่าอยู่ในระดบัปานกลางเนื่องจากประมาณ 70% ของ
โครงการทัง้หมดเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบซึง่ใชเ้งนิทุนในการพฒันาโครงการต ่ากว่าและมรีอบธุรกจิทีเ่รว็กว่าโครงการคอนโดมเินียม ณ เดอืน
ธนัวาคม 2560 อตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัอยู่ที ่43% ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาอตัราส่วนดงักล่าวใหอ้ยู่ใน
ระดบัต ่ากว่า 50% เอาไวไ้ดใ้นช่วง 3 ปีขา้งหน้า     

ธรุกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัมีความผนัผวนและมีการแข่งขนัท่ีรนุแรง 

แมว้่าธุรกจิพฒันาที่อยู่อาศยัจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิโดยรวมกต็าม แต่กม็คีวามผนัผวนมากกว่าภาวะเศรษฐกจิโดยทัว่ไป การชะลอตวัของภา วะ
เศรษฐกจิภายในประเทศประกอบกบัภาระหนี้ครวัเรอืนทีเ่พิม่สงูขึน้ทัว่ประเทศส่งผลต่อก าลงัซื้อของผูบ้รโิภคโดยเฉพาะในตลาดสนิคา้ราคาปานกลางถงึต ่า 
ดงันัน้ ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์หลายรายจงึหนัมาเน้นพฒันาสนิคา้ในระดบัราคาทีสู่งขึน้ ซึ่งคาดว่าจะท าให้การแข่งขนัในตลาดดงักล่าวมี
ความรุนแรงมากยิง่ขึ้น บริษัทเองก็มีแผนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์แนวราบและโครงการคอนโดมเินียมในระดบัราคาสูงขึ้นเพื่อเพิม่ส่วนแบ่ง
การตลาดในตลาดดงักล่าว  

สภาพคล่องท่ีเพียงพอ 

สภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัยงัคงมเีพยีงพอ โดย ณ เดอืนธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิสดจ านวน 1,309 ลา้นบาทและมวีงเงนิกูจ้ากธนาคารทีย่งั
ไม่ไดเ้บกิใชอ้กีประมาณ 10,000 ลา้นบาท นอกจากนี้ ยงัคาดว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าจะอยู่ทีไ่ม่ต ่ากว่า 
5,000 ลา้นบาทดว้ย บรษิทัมภีาระหนี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าจ านวน 11,970 ลา้นบาทซึง่ประกอบดว้ยหุน้กูจ้ านวน 6,000 ลา้นบาท 
เงนิกูร้ะยะสัน้จากธนาคารจ านวน 4,498 ลา้นบาท และเงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษิทัโฮลดิง้จ านวน 1,472 ลา้นบาท  

หลงัจากการปรบัโครงสรา้งกจิการของกลุ่มบรษิทัแลว้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) จะเป็นผูบ้รหิารการลงทุนและการเงนิของทัง้กลุ่มบรษิทั 
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ดงันัน้ หลงัจากนี้จะมกีารเสนอขายหุน้กูท้ ัง้หมดในนามของบรษิทัโฮลดิ้งและบรษิทัโฮลดิ้งจะจดัสรรเงนิทุนใหแ้ก่บรษิทัลูก ทัง้นี้ หุ้ นกูข้องบรษิทัพฤกษา 
เรยีลเอสเตททีจ่ะครบก าหนดนัน้จะถูกทดแทนดว้ยหุน้กูท้ีอ่อกใหม่โดยบรษิทัโฮลดิ้ง ในขณะทีเ่งินกูร้ะยะสัน้จะใชว้ธิต่ีออายุออกไปหรอืจ่ายช าระคนื โดย
ปกตแิลว้บรษิทัมกัใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้เพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัจะมวีงเงนิส ารองและกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานให้เพยีงพอต่อการ
จ่ายช าระคนืหนี้ระยะสัน้ทัง้หมด  

บรษิทัจ าเป็นต้องรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิของหุน้กูโ้ดยบรษิทัจะต้องด ารงอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อทุน 
ไม่ใหเ้กนิกว่า 2 เท่า ทัง้นี้ ณ เดอืนธนัวาคม 2560 อตัราส่วนดงักล่าวอยู่ที ่0.8 เท่า ดงันัน้จงึถอืว่าบรษิทัยงัคงรกัษาอตัราส่วนดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบั
เงือ่นไขทางการเงนิอยู่ ทรสิเรทติ้งหวงัว่าบรษิทัจะสามารถบรหิารโครงสร้างทางการเงนิใหส้อดคล้องกบัเงือ่นไขดงักล่าวต่อไปได้ในช่วง 12-18 เดอืน
ขา้งหน้า  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาผลการด าเนินงานทีด่เีอาไวไ้ดใ้นช่วง 3 ปีขา้งหน้าอกีทัง้จะ
สามารถส่งมอบยอดขายทีร่อรบัรู้รายได้จ านวนมากได้ตามแผน แมก้ารแข่งขนัในตลาดพฒันาทีอ่ยู่อาศยัจะทวคีวามรุนแรงแต่ก็คาดว่าบรษิทัจะรักษา
อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัไมต่ ่ากว่า 15% รวมทัง้รกัษาอตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนทัง้ของบรษิทัและของบรษิทัโฮลดิง้ให้
อยู่ทีร่ะดบัต ่ากว่า 50% 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มอนัดบัเครดติในอนาคตของบรษิทัจะขึน้อยู่กบัทัง้ผลการด าเนินงานของบรษิทัเองและสถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั หากการลงทุนในธุรกจิ
ใหมป่ระสบผลส าเรจ็กจ็ะส่งผลดต่ีอกลุ่มบรษิทั ในทางตรงกนัขา้ม อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบหากการลงทุนในธุรกจิใหม่ ของ
บรษิทัโฮลดิง้ส่งผลใหส้ถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัอ่อนแอลง 
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------- 
  2560 2559 2558 2557 2556 

รายได ้  43,935 46,926 51,240 42,781 38,848 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  765 803 1,039 1,105 1,090 
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน  5,605 6,108 7,680 6,655 5,802 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  6,046 6,449 8,317 7,287 6,333 
เงนิลงทุนในสนิคา้คงเหลอื   (3,785) (1,770) (2,976) (4,491) (10,649) 
สนิทรพัยร์วม  71,228 66,382 65,309 61,029 56,194 
เงนิกูร้วม  27,470 23,548 24,783 24,395 24,160 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  36,155 36,203 34,218 29,707 24,933 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

 17.53 17.22 19.56 20.93 20.07 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  12.73 14.06 18.34 18.30 18.92 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 10.88 10.96 10.40 8.86 7.91 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  22.01 27.39 33.56 29.87 26.21 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  43.17 39.41 42.00 45.09 49.21 

*  งบการเงนิรวม 
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (PS) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
PS185A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A 
PS18NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A 
PS193A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A 
PS199A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A 
PS19NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,400 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A 
PS205A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
PS207A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,600 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
PS20NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
PS213A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 
 


