
 
 

  

 

เหตผุล 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันของ บริษัท พฤกษา  
เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ โดย
อนัดบัเครดติสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้น าของบรษิัทในตลาดพฒันาที่อยู่อาศยั ตลอดจนความ
หลากหลายของสนิค้า ความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทุน และยอดขายรอการส่งมอบจ านวน
มากทีช่่วยสนับสนุนรายไดข้องบรษิทัในอนาคตไดส้่วนหนึ่ง นอกจากนี้ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถึง
อตัราส่วนหนี้สินทางการเงนิต่อเงนิทุนของบริษัทที่อยู่ในระดบัปานกลาง ตลอดจนความกงัวล
เกีย่วกบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ หรอืโควดิ-19 ซึ่งไดเ้พิม่แรง
กดดนัใหแ้ก่เศรษฐกจิภายในประเทศใหม้มีากยิง่ขึน้รวมทัง้ยงับัน่ทอนอุปสงคด์า้นทีอ่ยู่อาศยัอกีดว้ย 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ยงัคงเป็นผูน้ าในธรุกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัแม้ผลการด าเนินงานคาดว่าจะอ่อนตวัลงชัว่คราว 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัเอาไวไ้ดใ้นชว่ง 
3 ปีขา้งหน้า รายได้จากการด าเนินงานรวมของบรษิัทอยู่ที่ 4.4-4.7 หมืน่ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 
2559-2561 รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมลดลง 11% จากปีก่อนโดยอยู่ที ่4.02 หมืน่ลา้นบาทในปี 
2562 รายไดจ้ากทาวน์เฮา้ส์อยู่ที ่1.79 หมืน่ลา้นบาทในปี 2562 ลดลงจาก 2.3 หมืน่ลา้นบาทต่อปี
ในช่วงปี 2559-2561 รายไดจ้ากบา้นเดีย่วลดลง 12% จากปีก่อน ในขณะทีร่ายไดจ้ากคอนโดมเินียม
เพิม่ขึน้ 7% จากปีก่อน ทัง้นี้ รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมของบรษิทัลดลงอย่างมากถงึ 40% จาก
ช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้มาอยู่ที ่7.2 พนัลา้นบาทในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2563 เนื่องจากภาวะ
ชะลอตวัของตลาดที่อยู่อาศยัและผลกระทบจากฐานรายได้ที่สูงในช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้ว 
อย่างไรก็ตาม รายได้จากการด าเนินงานรวมของบริษัทยังคงอยู่ ในระดับสูง ที่สุดในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน ทรสิเรทติ้งประเมนิว่ารายได้จากการด าเนินงานรวมของบรษิัทจะลดลง 
30%-35% ในปีนี้และจะปรบัตวัดขี ึน้ในปีถดั ๆ ไป ทัง้นี้ รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมน่าจะปรบัตวั
ดขี ึน้อยู่ทีร่ะดบั 3.5-4.5 หมืน่ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565 ทรสิเรทติ้งเชื่อว่ารายไดจ้ากธุรกิจ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขายจะยงัคงเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทัต่อไปอีกในช่วง 3 ปี
ขา้งหน้า  

สินค้าท่ีมีความหลากหลายภายใต้แบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงในตลาด
ระดบัราคาปานกลางถึงต า่  

ทรสิเรทติ้งมคีวามเหน็ว่าการมสีนิคา้ทีห่ลากหลายท าใหบ้รษิทัมคีวามยดืหยุ่นเป็นอย่างมากในการ
น าเสนอสินค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยบริษัทมทีาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และ
คอนโดมเินียมทีค่รอบคลุมระดบัราคาทีแ่ตกต่างกนั ในส่วนของทาวน์เฮา้ส์นัน้ครอบคลุมระดบัราคา
ต ่าถงึปานกลางซึ่งมรีาคาขายอยู่ในช่วง 1-5 ลา้นบาทต่อยูนิต โดยแบรนด์ของทาวน์เฮา้ส์ทีเ่ป็นที่
รู้จกัดีคือ “บ้านพฤกษา” และ “พฤกษาวิลล์” ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวนัน้ครอบคลุมตัง้แต่ระดบั 
ราคา 3-10 ล้านบาทต่อยูนิต ซึ่งส่วนใหญ่พฒันาภายใต้แบรนด์ “ภสัสร” “เดอะแพลนท์” และ 
“พฤกษาวลิเลจ” ในขณะทีโ่ครงการคอนโดมเินียมครอบคลุมตัง้แต่ระดบัราคาต ่าถงึสูงซึ่งมรีาคาขาย
ตัง้แต่ 40,000 บาทถงึ 270,000 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.)  

ณ เดอืนเมษายน 2563 บรษิทัมโีครงการทีอ่ยู่อาศยัระหว่างการพฒันาประมาณ 200 โครงการซึ่งมี
มลูค่าเหลอืขายรวม 1.03 แสนลา้นบาท (รวมทัง้ทีก่่อสรา้งแลว้และยงัไม่ไดก้่อสรา้ง) โดยโครงการ
ทาวน์เฮา้สค์ดิเป็น 46% ของมลูค่าเหลอืขายทัง้หมด ในขณะทีโ่ครงการบา้นเดีย่วคดิเป็น 28% และ
คอนโดมเินียมคดิเป็น 26% บรษิทัมยีอดขายรอการรบัรูร้ายไดม้ลูค่า 2.61 หมืน่ลา้นบาทซึ่งบรษิทัมี
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CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด: 27/05/62 

 
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 
19/06/46 BBB - 
05/02/45 BB+ - 
 
 
 
 

   
 

จฑุามาส บุณยวานิชกลุ 

jutamas@trisrating.com 
 

อวยพร วชริกาญจนาภรณ์ 
auyporn@trisrating.com 

หทัยานี พทิกัษ์ปฐพ ี
hattayanee@trisrating.com 

ติดต่อ: 

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

 
 
 
 
 

 

 

* รายงานนี้เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

แผนจะส่งมอบให้แก่ลูกคา้คดิเป็นมลูค่าจ านวน 8.8 พนัลา้นบาทในช่วงทีเ่หลอืของปี 2563 มลูค่า 7 พนัลา้นบาทในปี 2564 มลูค่า 1 หมืน่ลา้นบาทในปี 
2565 และมลูค่า 0.3 พนัลา้นบาทในปี 2566 โดยทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะสามารถส่งมอบยอดขายรอการรบัรูร้ายไดด้งักล่าวไดต้ามแผน 

ความท้าทายจากการบริหารสินค้าคงเหลือและต้นทุนให้มีประสิทธิภาพในช่วงท่ีความต้องการท่ีอยู่อาศยัชะลอตวั 

บรษิทัมสีนิคา้สรา้งเสรจ็คงเหลอืมลูค่าประมาณ 2.2 หมืน่ล้านบาท ณ สิ้นเดอืนเมษายน 2563 ซึ่งประกอบดว้ยคอนโดมเินียมมลูค่า 1 หมืน่ล้านบาท  
ทาวน์เฮา้สม์ลูค่า 7 พนัลา้นบาท และบา้นเดีย่วมลูค่า 5 พนัลา้นบาท ทัง้นี้ จากภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศทีค่าดว่าจะชะลอตวัในปี 2563 ท าใหบ้รษิทั
อาจตอ้งใชเ้วลาทีน่านขึน้ในการขายสนิคา้สรา้งเสรจ็เหล่านี้ใหห้มด ดงันัน้ บรษิทัจงึวางแผนจะลดการเปิดโครงการใหม่และเน้นการขายสนิคา้ทีส่รา้งแลว้
เสรจ็ นอกจากนี้ ในปีนี้บรษิทัยงัจะใหค้วามส าคญักบัการบรหิารสนิคา้คงเหลอืโดยการควบคุมการก่อสรา้งงานในแต่ละขัน้ตอน การลดงบประมาณซื้อทีด่นิ 
รวมถงึการขายทีด่นิทีย่งัไมไ่ดพ้ฒันาอกีดว้ย 

อย่างไรกต็าม ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัอาจไดร้บัแรงกดดนัจากการแข่งขนัทีรุ่นแรงเนื่องจากผูป้ระกอบการหลายรายหนัมาเน้นการพฒันา
โครงการบา้นจดัสรรมากขึน้ในขณะทีค่วามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัไมไ่ดเ้ตบิโตมากนกั ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัดา้นต้นทุนซึ่งมาจากความสามารถในการ
ผลติสนิคา้ไดเ้รว็นัน้อาจไมไ่ดเ้อื้อประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัมากนกัในช่วงทีค่วามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัชะลอตวั นอกจากนี้ แมอ้ตัราการผลติของโรงงานคอนกรตี
ส าเรจ็รูปของบรษิทัจะลดลง แต่บรษิทัก็ยงัคงมคี่าใชจ้่ายคงทีข่องโรงงานอยู่ จงึท าให้คาดว่าอตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จ าหน่ายของบรษิทัอาจลดต ่าลงเหลอื 15% จาก 19%-22% ของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวมในช่วงปี 2559 จนถงึ 3 เดอืนแรกของปี 2563 ใน
ขณะเดยีวกนั อตัราก าไรสุทธกิอ็าจลดลงเหลอืประมาณ 10% ของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจาก 13%-14% ในช่วง 4 ปีทีผ่่านมาอกีดว้ย 

ความกงัวลเก่ียวกบัความต้องการท่ีอยู่อาศยัท่ีชะลอตวัและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 

แมว้่าธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัจะขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศโดยรวมเป็นอย่างมากแต่กม็คีวามผนัผวนมากกว่าภาวะเศรษฐกจิโดยทั ว่ไป การ
ชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศประกอบกบัภาวะหนี้ภาคครวัเรอืนที่อยู่ในระดบัสูงทัว่ประเทศเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อก าลงัซื้อของผู้บรโิภค
ภายในประเทศ ในขณะเดยีวกนั ผลกระทบในดา้นลบจากสงครามการคา้โลกและการแขง็ค่าของเงนิบาทกท็ าใหค้วามต้องการซื้อคอนโดมเินียมจากผูซ้ื้อ
ต่างชาตโิดยเฉพาะอย่างยิง่ผูซ้ื้อชาวจนีชะลอตวัมาตัง้แต่ปี 2562  

เศรษฐกจิทีถ่ดถอยลงยิง่ขึน้จากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในปีนี้จะยิง่ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อความต้องการทีอ่ยู่อาศยัมากขึน้ ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ยงัคงรอดูสถานการณ์อยู่เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศยัจากทัง้ผูซ้ื้อภายในประเทศและต่างประเทศต้องหยุดชะงกัลงในช่วงครึง่แรกของปี 
2563 นอกจากนี้ มาตรการจ ากดัการเดนิทางในหลาย ๆ ประเทศกท็ าใหบ้รษิทัตอ้งเลือ่นการส่งมอบทีอ่ยู่อาศยัใหแ้ก่ผูซ้ื้อต่างชาตอิอกไปอกี 2-3 เดอืนอกี
ดว้ย ทัง้นี้ ณ เดอืนเมษายน 2563 บรษิทัมยีอดขายรอการรบัรูร้ายได้ในกลุ่มลูกคา้ต่างชาตมิลูค่า 8.1 พนัลา้นบาท หรอืคดิเป็น 31% ของยอดขายรอการ
รบัรูร้ายไดท้ัง้หมด โดยประมาณ 2.2 พนัลา้นบาทของยอดขายรอการรบัรูร้ายไดด้งักล่าวมแีผนจะส่งมอบใหแ้ก่ลกูคา้ภายในปีนี้ ดงันัน้ หากมกีารเลื่อนการ
ส่งมอบก็อาจท าให้รายได้และก าไรของบริษัทต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ นอกจากนี้  การแพร่ระบาดที่ยดืเยื้อของไวรสัก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัมากกว่าทีค่าดการณ์ไวแ้ละอาจส่งผลกระทบต่ออนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัไดอ้กีดว้ย  

อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อเงินทุนอยู่ในระดบัปานกลาง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะด าเนินนโยบายทีร่ะมดัระวงัในการเปิดและพฒันาโครงการใหมใ่นช่วงทีต่ลาดพฒันาทีอ่ยู่อาศยัชะลอตวั โดยคาดว่าบรษิทัจะลด
การเปิดโครงการใหม่ลงในปีนี้เหลอืประมาณ 1.5 หมืน่ลา้นบาทซึ่งประกอบดว้ยโครงการบา้นจดัสรรมลูค่า 1 หมืน่ลา้นบาทและโครงการคอนโดมเินียม
มลูค่า 5 พนัลา้นบาท ในช่วงปี 2564-2565 คาดว่าบรษิทัจะเปิดโครงการบา้นจดัสรรมลูค่า 2 หมืน่ลา้นบาทต่อปีและโครงการคอนโดมเินียมมลูค่า 1-2 
หมืน่ลา้นบาทต่อปี งบประมาณซื้อทีด่นิคาดว่าจะอยู่ที ่1 พนัลา้นบาทในปี 2563 และ 3-8 พนัลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565 ทัง้นี้ ในช่วงทีต่ลาดชะลอ
ตวั ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะใหค้วามส าคญักบัการบรหิารสภาพคล่องและโครงสรา้งเงนิทุนเพื่อใหส้ามารถรกัษาอนัดบัเครดติไวท้ีร่ะดบัปัจจุบนัได ้โดย
คาดว่าบรษิทัจะรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนใหต้ ่ากว่า 50% หรอือตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อทุนใหต้ ่ากว่า 1 เท่าเอาไวไ้ด ้ทัง้นี้  
ณ เดอืนมนีาคม 2563 อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 43% และอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนอยู่ทีร่ะดบั 0.89 เท่า  

สภาพคล่องท่ีเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าสภาพคล่องของบรษิทัจะยงัคงมเีพยีงพอในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า โดย ณ เดอืนมนีาคม 2563 แหล่งเงนิทุนของบรษิทัประกอบดว้ย
เงนิสดจ านวน 5.9 พนัลา้นบาท วงเงนิกูจ้ากธนาคารทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดจ้ านวน 6.4 พนัลา้นบาท และวงเงนิกูร้ะยะสัน้ทีส่ามารถยกเลกิไดจ้ านวน 5.3 
พนัลา้นบาท นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 3 พนัลา้นบาท บรษิทั
ยงัมทีีด่นิทีป่ลอดภาระค ้าประกนัซึง่มมีลูค่าตามบญัชีทีจ่ านวน 6.6 พนัลา้นบาททีส่ามารถน าไปเป็นหลกัประกนัเพื่อขอวงเงนิกูใ้หม่ไดใ้นกรณีทีจ่ าเป็นอกี
ดว้ย บรษิทัมภีาระหนี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าจ านวน 2.13 หมืน่ลา้นบาทซึ่งประกอบดว้ยเงนิกูร้ะยะสัน้จากธนาคารจ านวน 1.22 
หมืน่ลา้นบาทและหุ้นกูอ้กีจ านวน 9.1 พนัลา้นบาท นอกจากนี้ บรษิัทยงัมเีงนิกู้ระยะสัน้จากบรษิัทแม่คอื บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) อีก
จ านวน 1.61 หมืน่ลา้นบาทอกีดว้ย หลงัจากการปรบัโครงสรา้งกจิการของกลุ่มบรษิทัแลว้ บรษิทัพฤกษา โฮลดิง้ จะเป็นผูบ้รหิารการลงทุนและการเงนิของ
ทัง้กลุ่มบรษิทั ดงันัน้ หลงัจากนี้จะมกีารเสนอขายหุน้กูท้ ัง้หมดในนามของบรษิทัโฮลดิ้งหรอืบรษิทัแม่ และบรษิทัโฮลดิ้งจะจดัสรรเงนิทุนใหแ้ก่บรษิทัลูก 
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทัง้นี้ หุน้กูข้องบรษิทัพฤกษา เรยีลเอสเตททีจ่ะครบก าหนดนัน้จะทดแทนดว้ยหุน้กูท้ีอ่อกใหมโ่ดยบรษิทัโฮลดิง้ ในขณะทีเ่งนิกูร้ะยะสัน้จะใช้
วธิต่ีออายุออกไปหรอืจ่ายช าระคนื  

บรษิทัจ าเป็นจะตอ้งรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิของหุน้กูโ้ดยบรษิทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อทุน 
ไม่ใหเ้กนิกว่า 2 เท่า ทัง้นี้ ณ เดอืนมนีาคม 2563 อตัราส่วนดงักล่าวอยู่ที ่0.89 เท่า ในการนี้ ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิทัจะสามารถบรหิารโครงสรา้งทาง
การเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขดงักล่าวต่อไปไดใ้นช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า  

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

สมมตฐิานกรณพีืน้ฐานทีส่ าคญั ๆ ของทรสิเรทติ้งส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัในระหว่างปี 2563-2565 มดีงันี้ 

 บรษิัทจะเปิดโครงการบ้านจดัสรรมลูค่า 1 หมืน่ลา้นบาทและโครงการคอนโดมเินียมมลูค่า 5 พนัล้านบาทในปี 2563 และคาดว่าบรษิัทจะเปิด
โครงการบา้นจดัสรรมลูค่า 2 หมืน่ลา้นบาทต่อปีและโครงการคอนโดมเินียมมลูค่า 1-2 หมืน่ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565 

 รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมคาดว่าจะอยู่ที ่2.5 หมืน่ลา้นบาทในปี 2563 และน่าจะปรบัตวัดขี ึน้เป็น 3.5-4.5 หมืน่ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2564-
2565 

 งบประมาณซื้อทีด่นิคาดว่าจะอยู่ที ่1 พนัลา้นบาทในปี 2563 และ 3-8 พนัลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาผลการด าเนินงานตามทีค่าดการณ์เอาไวไ้ด ้
อกีทัง้จะสามารถส่งมอบยอดขายทีร่อรบัรูร้ายไดจ้ านวนมากไดต้ามแผน แมว้่าความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัจากทัง้ผูซ้ื้อภายในประเทศและต่างประเทศจะชะลอ
ตวัประกอบกบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 ทรสิเรทติ้งก็ยงัคาดว่าบรษิัทจะสามารถรกัษาอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อ
หนี้สนิทางการเงนิใหอ้ยู่ทีร่ะดบัประมาณ 10% เอาไวไ้ดใ้นปีนี้ อตัราส่วนดงักล่าวคาดว่าจะดขีึน้เป็น 15%-20% ในช่วงปี 2564-2565 นอกจากนี้ บรษิทัจะ
รกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนใหต้ ่ากว่าระดบั 50% เอาไวไ้ดอ้ย่างต่อเนื่องอกีดว้ย 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มอนัดบัเครดติในอนาคตของบรษิทัไมเ่พยีงแต่จะขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของบรษิทัเท่านัน้ แต่ยงัขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัอกี
ด้วย หากการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบรษิัทโฮลดิ้งประสบผลส าเร็จก็จะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัท ในทางตรงกนัขา้ม อันดบัเครดิตของบริษัทอาจได้รบั
ผลกระทบในทางลบหากผลการด าเนินงานของบริษัทต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยส าคัญและ /หรือการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท 
โฮลดิง้ฉุดใหส้ถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัอ่อนแอลง 
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

หน่วย: ลา้นบาท 

      -------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------- 
  ม.ค.-มี.ค. 

2563 
2562 2561 2560            2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  7,176 40,156 45,075 44,129 47,172 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  1,442 7,893 8,453 7,887 8,361 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  1,561 8,649 9,158 8,395 8,930 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,122 6,113 6,705 6,019 6,634 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  185 1,013 903 794 818 
เงนิลงทุนในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์  77,234 76,464 71,960 63,791 59,838 
สนิทรพัยร์วม  90,850 85,075 80,503 71,228 66,382 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  32,729 31,964 29,624 27,083 23,189 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  43,096 42,066 40,208 36,155 36,203 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 21.75 21.54 20.32 19.02 18.93 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  8.93 **       10.74 12.45 12.65 13.98 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 8.42 8.54 10.15 10.58 10.92 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 4.33          **       3.70 3.23 3.23 2.60 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  16.17 **       19.12 22.63         22.22 28.61 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   43.16 43.18 42.42 42.83 39.04 

*  งบการเงนิรวม 
**            ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป, 26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

 

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558 
 
 
  

- 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (PS) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
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. 2563  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 
 


