
 
 

  

 

เหตผุล 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันของ บริษัท พฤกษา  
เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะความเป็นผูน้ าของ
บรษิทัในตลาดพฒันาทีอ่ยู่อาศยั ตลอดจนความหลากหลายของสนิคา้ ความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นต้นทุน และยอดขายรอการส่งมอบจ านวนมากทีช่่วยสนับสนุนรายไดข้องบรษิัทในอนาคตได้
ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัที่
อยู่ในระดบัปานกลาง ตลอดจนความผนัผวนและการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยั รวม
ไปถงึผลกระทบจากเกณฑก์ารก ากบัดูแลสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ความเป็นผูน้ าในธรุกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยั 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยั
เอาไว้ได้ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า โดยสถานะความเป็นผู้น าตลาดของบรษิัทเป็นผลมาจากปรมิาณ
ยอดขายและยอดโอนทีอ่ยู่อาศยั ทัง้นี้ ยอดขายของบรษิทัอยู่ในระดบัสูงสุดที ่51,101 ลา้นบาทในปี 
2561 โดยยอดขายทาวน์เฮา้ส์คดิเป็น 45%-50% ของยอดขายรวมในช่วงปี 2559-2561 รองลงมา
เป็นคอนโดมเินียม 30% และบา้นเดีย่ว 20% ส่วนยอดขายในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2562 นัน้ลดลง 
12% จากช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ โดยอยู่ทีร่ะดบั 11,178 ลา้นบาท  

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมของบรษิทัในช่วงหลายปีทีผ่่านมาจดัว่าสูงทีสุ่ดในกลุ่มผูป้ระกอบการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยช์ ัน้น าในประเทศไทย โดยอยู่ในระดบั 44,000-47,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 
2559-2561 รายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์อยู่ที่ระดบั 23,000 ล้านบาทต่อปี และรายได้จาก
โครงการบ้านเดี่ยวอยู่ที่ระดบั 9,000 ล้านบาทต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่รายได้จาก
คอนโดมเินียมอยู่ทีร่ะดบั 12,000-14,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2559-2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากการ
ด าเนินงานรวมในไตรมาสแรกของปี 2562 เตบิโต 42% จากช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ โดยอยู่ทีร่ะดบั 
11,909 ลา้นบาท ภายใตส้มมตฐิานพืน้ฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดจ้ากการด าเนินงานรวมของ
บรษิทัจะอยู่ในระดบัประมาณ 45,000-55,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2564 โดยรายไดจ้าก
ธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัจะยงัคงเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทัต่อไป   

สินค้าท่ีมีความหลากหลายภายใต้แบรนดท่ี์เป็นท่ีรู้จกัอย่างดีในตลาดทาวน์เฮ้าส์ระดบัราคา
ปานกลางถึงต า่  

ทรสิเรทติ้งมองว่าสนิคา้ทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทัมคีวามหลากหลายทัง้ในแงข่องประเภทสนิคา้และระดบั
ราคา โดยบรษิทัมทีาวน์เฮา้ส ์บา้นเดีย่ว และคอนโดมเินียมทีค่รอบคลุมระดบัราคาทีแ่ตกต่างกนั ใน
ส่วนของทาวน์เฮา้ส์นัน้ครอบคลุมระดบัราคาต ่าถงึปานกลางซึ่งมรีาคาขายอยู่ในช่วง 1-5 ลา้นบาท
ต่อยูนิต โดยบรษิทัเน้นทีต่ลาดระดบัราคา 1.5-3 ลา้นบาทต่อยูนิตภายใต้แบรนด์บา้นพฤกษาและ
พฤกษาวลิล์ ส่วนโครงการบา้นเดีย่วนัน้ครอบคลุมตัง้แต่ระดบัราคา 3-10 ลา้นบาทต่อหลงั ซึ่งส่วน
ใหญ่พฒันาภายใต้แบรนด์พฤกษาวลิเลจ ภสัสร และเดอะแพลนท์ ในระดบัราคา 3-5 ลา้นบาทต่อ
หลงั ในขณะที่โครงการคอนโดมเินียมครอบคลุมตัง้แต่ระดบัราคาต ่าถึงสูงซึ่งมรีาคาขายตัง้แต่ 
40,000 บาทถึง 280,000 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.) โดยโครงการคอนโดมเินียมในระดบัราคา
ย่อมเยานัน้บรษิทัพฒันาภายใตแ้บรนดพ์ลมัคอนโด เดอะไพรเวซี ่เดอะทร ีและไอวี่ ซึ่งมรีะดบัราคา 
1-7 ล้านบาทต่อยูนิต ส่วนโครงการคอนโดมเินียมราคาแพงนัน้ บริษัทพฒันาภายใต้แบรนด์ 
แชปเตอร ์วนั  แชปเตอร ์ และเดอะรเีซริฟ์ ซึง่มรีะดบัราคาทีส่งูกว่า 3 ลา้นบาทต่อยนูิตขึน้ไป  

ทรสิเรทติ้งมคีวามเหน็ว่าการมสีนิคา้ทีห่ลากหลายและแบรนด์ทีเ่ป็นที่รูจ้กัเป็นอย่างดที าใหบ้รษิทัมี

  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
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CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด: 27/04/61 

 
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 

ตุลยวตั ฉตัรค า 
tulyawat@trisrating.com 

ติดต่อ: 

สุชาดา พนัธ,ุ Ph. D. 
suchada@trisrating.com 
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ความยดืหยุ่นในการน าเสนอสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดและรกัษาสถานะทางการตลาดเอาไว้ได ้ทัง้นี้ ณ เดอืนมนีาคม 2562 บรษิทัมี
โครงการทีอ่ยู่อาศยัระหว่างการพฒันาประมาณ 200 โครงการ ซึง่มมีลูค่าเหลอืขายรวม 95,000 ลา้นบาท (รวมทัง้ทีก่่อสรา้งแลว้และยงัไม่ไดก้่อสรา้ง) โดย
โครงการทาวน์เฮา้สค์ดิเป็น 47% ของมลูค่าเหลอืขายทัง้หมด ในขณะทีโ่ครงการบา้นเดีย่วและคอนโดมเินียมคดิเป็น 28% และ 25% ตามล าดบั บรษิทัมี
ยอดขายรอการรบัรูร้ายไดม้ลูค่า 32,000 ลา้นบาท ณ เดอืนมนีาคม 2562 ซึ่งมแีผนจะส่งมอบให้แก่ลูกคา้คดิเป็นมลูค่าจ านวน 18,000 ลา้นบาทในช่วงที่
เหลอืของปี 2562 กบัอกี 7,200 ลา้นบาทในปี 2563 และ 7,400 ลา้นบาทในปี 2564 

ความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทุนท่ีเป็นผลมาจากการผลิตแผน่คอนกรีตส าเรจ็รปูจ านวนมากและการบริหารงานก่อสร้างด้วยตนเอง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะยงัคงสามารถรกัษาความได้เปรียบในการแข่งขนัด้านต้นทุน เอาไว้ได้จากการผลติแผ่นส าเร็จรูปในปรมิาณมากและการ
บรหิารงานก่อสรา้งดว้ยตวัเอง บรษิทัใชเ้ทคโนโลยแีผ่นคอนกรตีส าเรจ็รปูในการก่อสรา้งเพื่อควบคุมต้นทุนและลดระยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการทีอ่ยู่
อาศยั นอกจากนี้ บรษิทัยงับรหิารงานก่อสรา้งในโครงการบา้นจดัสรรของบรษิทัเองทัง้หมดและในโครงการคอนโดมเินียมบางโครงการดว้ย ท าใหบ้รษิทั
เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีม่ตี้นทุนต ่าทีสุ่ดในอุตสาหกรรม บรษิทัจงึสามารถน าเสนอสนิคา้ในราคาทีส่ามารถแข่งขนัไดใ้นขณะทีย่งัมี
ก าไรจากการด าเนินงานทีน่่าพอใจ  

อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัอยู่ที่ระดบั 18%-21% ในช่วงปี 2559 ถึงช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2562 อตัราส่วนดงักล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรมทีป่ระมาณ 15% ทัง้นี้ ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่และ
จากตน้ทุนค่าทีด่นิทีแ่พงขึน้ อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งกค็าดว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาอตัราก าไรจากการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัไมต่ ่ากว่า 15% เอาไวไ้ด ้ 

ธรุกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัมีความผนัผวนและมีการแข่งขนัท่ีรนุแรง 

แมว้่าธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัจะขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิในประเทศโดยรวมเป็นอย่างมากแต่กม็คีวามผนัผวนมากกว่าภาวะเศรษฐกจิโดยทัว่ไป การชะลอ
ตวัของภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศประกอบกบัภาวะหนี้ภาคครวัเรอืนที่อยู่ในระดบัสูงทัว่ประเทศส่งผลต่อก าลงัซื้อของผู้บรโิภคในตลาดสนิค้ าราคา 
ปานกลางถงึต ่า นอกจากนี้ การน าเกณฑ์การก ากบัดูแลสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัซึ่งเป็นมาตรการใหม่ของ ธปท. มาบงัคบัใชน้ัน้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายคอนโดมเินียมในระยะสัน้ ภายใตเ้กณฑใ์หมน่ี้ ผูซ้ื้อบา้นสามารถกูเ้งนิไดไ้มเ่กนิ 70%-80% ของมลูค่าหลกัประกนัส าหรบัสญัญากูท้ีอ่ยู่อาศยัหลงัที ่
2 และหลงัถดั ๆ ไป ซึง่ลดลงจากเดมิทีส่ามารถกูไ้ดถ้งึ 90%-100% ของมลูค่าหลกัประกนั ดงันัน้ บรษิทัอาจจะตอ้งยดืการผ่อนค่ามดัจ าใหแ้ก่ผูซ้ื้อบา้นบาง
รายออกไป ทัง้นี้ ความล่าช้าในการส่งมอบกจ็ะกระทบต่อการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 ดว้ย อย่างไรก็ตาม ทรสิเรทติ้งคาดว่า
อตัราส่วนเงนิกูต่้อมลูค่าหลกัประกนัทีล่ดลงส าหรบัสญัญากูท้ีอ่ยู่อาศยัหลงัที ่2 และหลงัถดั ๆ ไปนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในระยะยาว  

การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิในประเทศท าใหบ้รษิทัตอ้งขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มลกูคา้ต่างชาต ิทัง้นี้ ยอดขายในกลุ่มลูกคา้ต่างชาตขิองบรษิทัคดิเป็น
ประมาณ 30% ของยอดขายคอนโดมเินียมรวมในปี 2561 โดยลกูคา้ต่างชาตสิ่วนใหญ่ของบรษิทัเป็นกลุ่มลกูคา้ชาวจนี อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิจนีทีช่ะลอ
ตวัและความกงัวลเกีย่วกบัความตงึเครยีดของการคา้โลกอาจส่งผลกระทบในดา้นลบต่อความตอ้งการซื้อทีอ่ยู่อาศยัจากกลุ่มผู้ซื้อต่างชาตไิด ้ดงันัน้ บรษิทั
จงึควรบรหิารจดัการการเปิดโครงการใหมอ่ย่างระมดัระวงัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละกลุ่ม 

อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อเงินทุนอยู่ในระดบัปานกลาง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิัทอาจเพิม่ขึ้นในช่วงปี 2562-2564 จากการขยายธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยั นอกจากนี้  
ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าบรษิทัจะเปิดโครงการบา้นจดัสรรมลูค่ารวม 30,000-35,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2564 และจะเปิดโครงการคอนโดมเินียม
มลูค่ารวม 29,000 ล้านบาทในปี 2562 และมลูค่ารวม 20,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2564 อกีด้วย ในการนี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจะใช้
งบประมาณในการซื้อทีด่นิจ านวน 8,000 ลา้นบาทในปี 2562 และจ านวน 12,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2564  

แมว้่าบรษิทัจะยงัคงขยายธุรกจิในเชงิรุก กระนัน้ทรสิเรทติ้งกค็าดว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดบัต ่ากว่า 
50% หรอือตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนใหอ้ยู่ในระดบัต ่ากว่า 1 เท่าเอาไวไ้ดใ้นช่วง 3 ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ ณ เดอืนมนีาคม 2562 อตัราส่วนหนี้สนิ
ทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 40% และอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 0.66 เท่า 

สภาพคล่องท่ีเพียงพอ 

สภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัยงัคงมเีพยีงพอ โดย ณ เดอืนมนีาคม 2562 บรษิทัมเีงนิสดจ านวน 2,697 ลา้นบาทและมวีงเงนิกูจ้ากธนาคารทีย่งัไม่ได้
เบกิใชแ้ละไมต่ดิเงือ่นไขในการเบกิซึง่สามารถเบกิไดท้นัทอีกีประมาณ 7,000 ลา้นบาท นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน
ของบรษิทัในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าจะอยู่ที ่6,500 ลา้นบาทดว้ย ส าหรบัภาระหนี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระในอกี 12 เดอืนขา้งหน้านัน้ประกอบดว้ยเงนิกูร้ะยะ
สัน้จากธนาคารจ านวน 6,606 ลา้นบาทและหุน้กูจ้ านวน 4,100 ลา้นบาท นอกจากนี้ บรษิทัยงัมเีงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษิทัโฮลดิ้งอกีจ านวน 9,790 ลา้นบาท
ทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระในช่วงเดยีวกนัอกีดว้ย  

หลงัจากการปรบัโครงสรา้งกจิการของกลุ่มบรษิทัแลว้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) จะเป็นผูบ้รหิารการลงทุนและการเงนิของทัง้กลุ่มบรษิทั 
ดงันัน้ หลงัจากนี้จะมกีารเสนอขายหุ้นกูท้ ัง้หมดในนามของบรษิัทโฮลดิ้งและบรษิทัโฮลดิ้งจะจดัสรรเงนิทุนใหแ้ก่ บรษิทัลูกต่าง ๆ ทัง้นี้ หุน้กูข้องบรษิัท
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

พฤกษา เรยีลเอสเตททีจ่ะครบก าหนดนัน้จะถูกทดแทนดว้ยหุน้กูท้ีอ่อกใหม่โดยบรษิทัโฮลดิ้ง ในขณะทีเ่งนิกูร้ะยะสัน้จะใชว้ธิต่ีออายุออกไปหรอืจ่ายช าระ
คนื โดยปกตแิลว้บรษิทัมกัใช้เงนิกู้ระยะสัน้เพื่อลดต้นทุนทางการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิัทกม็เีป้าหมายทีจ่ะกนัวงเงนิส ารองและกระแสเงนิสดจากการ
ด าเนินงานเอาไวใ้หเ้พยีงพอต่อการจ่ายช าระคนืหนี้ระยะสัน้ทัง้หมดดว้ย  

บรษิทัจ าเป็นต้องรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิของหุน้กูโ้ดยบรษิทัจะต้องด ารงอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อทุน 
ไม่ใหเ้กนิกว่า 2 เท่า ทัง้นี้ ณ เดอืนมนีาคม 2562 อตัราส่วนดงักล่าวอยู่ที ่0.71 เท่า ดงันัน้ จงึถอืว่าบรษิทัยงัคงรกัษาอตัราส่วนดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบั
เงือ่นไขทางการเงนิอยู่ ในการนี้ ทรสิเรทติ้งหวงัว่าบรษิทัจะสามารถบรหิารโครงสรา้งทางการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขดงักล่าวต่อไปไดใ้นช่วง 12-18 
เดอืนขา้งหน้า  

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

สมมตฐิานกรณพีืน้ฐานทีส่ าคญั ๆ ของทรสิเรทติ้งมดีงันี้ 
 บรษิทัจะเปิดโครงการบา้นจดัสรรมลูค่ารวม 30,000-35,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า และเปิดโครงการคอนโดมเินียมมลูค่ารวม 29,000 

ลา้นบาทในปี 2562 และมลูค่ารวม 20,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2564 
 บรษิทัจะตัง้งบประมาณในการซื้อทีด่นิจ านวน 8,000 ลา้นบาทในปี 2562 และ 12,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2564   
 รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมของบรษิทัจะอยู่ทีร่ะดบัสงูกว่า 45,000 ลา้นบาทต่อปี และอตัราก าไรจากการด าเนินงานจะอยู่ในระดบัไมต่ ่ากว่า 15%  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถึงความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิัทจะสามารถรกัษาผลการด าเนินงานที่ดเีอาไวไ้ดใ้นช่วงปี 
2562-2564 อกีทัง้จะสามารถส่งมอบยอดขายทีร่อรบัรูร้ายไดจ้ านวนมากไดต้ามแผน แมก้ารแข่งขนัในตลาดพฒันาทีอ่ยู่ อาศยัจะทวคีวามรุนแรงแต่กค็าด
ว่าบรษิทัจะรกัษาอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัไมต่ ่ากว่า 15% รวมทัง้จะรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดบัต ่า
กว่า 50% เอาไวไ้ด ้

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มอนัดบัเครดติในอนาคตของบรษิทัจะขึน้อยู่กบัทัง้ผลการด าเนินงานของบรษิทัเองและสถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั หากการลงทุนในธุรกจิ
ใหมข่องบรษิทัโฮลดิง้ประสบผลส าเรจ็กจ็ะส่งผลดต่ีอกลุ่มบรษิทั ในทางตรงกนัขา้ม อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบหากการลงทุนใน
ธุรกจิใหมข่องบรษิทัโฮลดิง้ส่งผลใหส้ถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัอ่อนแอลง 
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

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

2562 
2561 2560 2559            2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  11,911 45,076 44,129 47,172 51,421 
ก าไรจากการด าเนินงาน  2,515 8,642 7,964 8,456 10,502 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  2,454 8,453 7,887 8,361 10,517 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  2,652 9,158 8,395 8,930 11,077 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,942 6,706 6,019 6,634 8,222 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  212 902 794 818 1,058 
เงนิลงทุนในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์  72,094 71,960 63,791 59,838 57,590 
สนิทรพัยร์วม  82,182 80,503 71,228 66,382 65,309 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  27,764 29,665 27,083 23,189 23,646 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  41,967 40,208 36,155 36,203 34,218 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 21.12 19.17 18.05 17.93 20.42 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  13.61 **       12.45 12.65 13.98 18.45 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 12.51 10.15 10.58 10.92 10.47 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 2.68 **         3.24 3.23 2.60 2.13 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  27.49 **       22.61         22.22 28.61 34.77 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   39.82 42.46 42.83 39.04 40.86 
*  งบการเงนิรวม 
**            ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558 
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  31 ตุลาคม 2550 
  

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: 
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. 2562  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 ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเ มนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 
 


