
 
 

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” 
ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึสถานะความเป็นผูน้ า
ของบรษิทัในตลาดพฒันาที่อยู่อาศยั ตลอดจนความหลากหลายของสนิคา้ และยอดขายรอการส่ง
มอบสนิคา้จ านวนมากที่ช่วยสนับสนุนรายได้ของบรษิทัในอนาคตได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ อนัดบั
เครดิตยงัสะท้อนถึงหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัที่อยู่ในระดบัปานกลางตลอดจนความกงัวลต่อ
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ที่ยดืเยื้อซึ่งอาจสรา้งแรงกดดนั
ต่ออุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัยและความสามารถในการท าก าไรของผู้ประกอบการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยใ์หม้มีากขึน้อกีดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

คำดว่ำผลกำรด ำเนินงำนจะปรบัดีข้ึนในปี 2565  

ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าธุรกจิพฒันาที่อยู่อาศยัจะยงัคงได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 
19 ทีก่นิเวลายาวนานต่อไปตลอดทัง้ปี 2564 โดยอุปสงคด์า้นทีอ่ยู่อาศยัของผูซ้ื้อภายในประเทศจะ
ยงัคงชะลอตวั ในขณะที่อุปสงค์ของผู้ซื้อต่างชาตมิแีนวโน้มที่จะชะงกังนัเป็นเวลาที่ยาวนานขึน้ 
ทัง้นี้  เนื่ องจากบริษัทมีสินค้าที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในตลาดระดับราคาปานกลางถึงต ่ า  
ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าผลการด าเนินงานของบรษิัทจะต้องใช้เวลาอีกสกัระยะหนึ่งในการฟ้ืนตวั
ท่ามกลางภาวะทีอุ่ปสงคด์า้นทีอ่ยู่อาศยัชะลอตวัและการแขง่ขนัมคีวามรุนแรง 

ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่ารายได้จากการด าเนินงานรวมของบรษิทัจะอยู่ที่ระดบัประมาณ 3 หมื่นล้าน
บาทในปีนี้และจะปรบัดขีึน้เป็นประมาณ 3.7-3.8 หมื่นล้านบาทในระหว่างปี 2565-2566 แต่ยงัคง
ต ่ากว่าระดับก่อนการเกิดโรคโควิด 19 ซึ่งอยู่ที่ 4-4.5 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2560-2562 
นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่ารายไดข้องบรษิทัจากโครงการบา้นจดัสรรจะมสีดัส่วนคดิเป็น 70% 
ของรายได้จากการด าเนินงานรวมตลอดช่วงประมาณการ ในขณะที่สดัส่วนที่เหลอืจะเป็นรายได้
จากโครงการคอนโดมเินียม 

ภายใต้สมมตฐิานพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะส่งมอบทีอ่ยู่อาศยัที่มยีอดขายรอการรบัรู้
รายได้ได้ตามแผน โดย ณ สิ้นเดอืนเมษายน 2564 บรษิทัมยีอดขายรอการรบัรูร้ายไดมู้ลค่า 2.25 
หมื่นลา้นบาท ซึง่ประมาณ 90% มาจากโครงการคอนโดมเินียม ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะส่งมอบ
ที่อยู่อาศยัที่รอการรบัรู้เป็นรายได้มูลค่า 1.03 หมื่นล้านบาทในช่วงที่เหลอืของปี 2564 ในขณะที่
มลูค่า 1.09 หมื่นลา้นบาทจะส่งมอบไดใ้นปี 2565 และทีเ่หลอืจะส่งมอบในช่วงปี 2566-2567  

ก ำไรของบริษทัจะยงัคงได้รบัแรงกดดนัจำกอตัรำก ำไรท่ีต ำ่ลง 

ในภาวะทีอุ่ปสงคด์า้นทีอ่ยู่อาศยัยงัคงชะลอตวัอย่างต่อเนื่องในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 ทรสิเรทติ้ง
เชื่อว่าบรษิทัจะยงัคงด าเนินนโยบายในการระบายสนิคา้คงเหลอืเพื่อลดจ านวนสนิคา้คงเหลอืสร้าง
เสร็จที่ค้างเป็นเวลานานและเพื่อกระตุ้นยอดขาย ในการนี้ ทรสิเรทติ้งจึงคาดว่าอตัราก าไรของ
บริษัทจะยงัคงได้รบัแรงกดดันต่อไปอีกจากการด าเนินกลยุทธ์ด้านราคาโดยการใช้โปรโมชัน่
ส่งเสรมิการขาย นอกจากนี้ ยอดขายที่ลดลงก็ส่งผลใหอ้ตัราการใชโ้รงงานผลติคอนกรตีส า เรจ็รปู
ลดน้อยลงซึง่มผีลต่ออตัราก าไรของแต่ละโครงการดว้ย อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งคาดว่าค่าใชจ้่าย
ในการขายและบรหิารที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการลดต้นทุนในการด าเนินงานและการจ้างผู้ให้
บรกิารจากภายนอกแทนน่าจะช่วยชดเชยอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ลดต ่าลงไดส้่วนหนึ่ง  

  

บริษทั พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน)  
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อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด: 08/06/63 
 

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+ - 
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัจะลดลงมาอยู่ที่ระดบั 28% ของรายได้จากการด าเนินงานรวมในปีนี้และจะปรบัดขีึ้นมาอยู่ที่ระดบั 30% 
ในช่วงปี 2565-2566 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารนัน้น่าจะอยู่ที่ระดบั 15% ของรายได้จากการด าเนินงานรวมซึ่งลดลงจากระดบั 17%-19% ใน
อดตี และยงัคาดว่าก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัจะมจี านวน 4.8 พนัลา้นบาทในปี 2564 หลงัจากนัน้จะปรบัตวั
ดขีึน้เป็นประมาณ 7 พนัล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2566 ทัง้นี้ บรษิทัควรรกัษาอตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อ
รายได้เอาไวใ้หอ้ยู่ในระดบัไม่ต ่ากว่า 15% ตลอดช่วงประมาณการ ทัง้นี้ อตัราก าไรสุทธิของบรษิทัอาจยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่า 10% ของรายได้รวมจาก
การด าเนินงานในปี 2564 แต่กน่็าจะปรบัดขีึน้เป็นระดบัประมาณ 10% ในปีต่อ ๆ ไป  

สินค้ำมีควำมหลำกหลำยและเป็นแบรนดท่ี์เป็นท่ียอมรบัในตลำดระดบัรำคำปำนกลำงถึงต ำ่  

ทรสิเรทติ้งมองว่าบรษิทัมสีนิคา้ที่อยู่อาศยัที่มคีวามหลากหลายเป็นอย่างดทีัง้ในแง่ของรูปแบบและราคา โดยสนิคา้ของบรษิทัครอบคลุมทัง้ทาวน์เฮ้าส์ 
บ้านเดี่ยว และคอนโดมเินียมในระดบัราคาที่แตกต่างกัน ในส่วนของทาวน์เฮ้าส์นัน้ครอบคลุมระดบัราคาตัง้แต่ต ่าไปจนถึงปานกลางซึ่งมรีาคาขายอยู่
ในช่วง 2-7 ลา้นบาทต่อหลงั ส่วนบา้นเดีย่วนัน้ครอบคลุมตัง้แต่ระดบัราคา 3-10 ลา้นบาทต่อหลงั ในขณะทีค่อนโดมเินียมนัน้ครอบคลุมตัง้แต่ระดบัราคาต ่า
ถึงสูงซึ่งมีราคาขายตัง้แต่ 40,000 บาทถึง 260,000 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.) ทัง้นี้ แบรนด์สินค้าของบริษัทมีความโดดเด่นในตลาดทาวน์เฮ้าส์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัราคา 2-3 ลา้นบาทซึง่บรษิทัมสี่วนแบ่งทางการตลาดมากทีสุ่ดมานานหลายปีแลว้  

ตามความเหน็ของทรสิเรทติ้งมองว่าการมสีนิคา้ที่หลากหลายและมแีบรนดท์ี่เป็นที่รูจ้กัดที าใหบ้รษิทัมคีวามยดืหยุ่นที่เพยีงพอในการปรบัสดัส่วนสนิคา้ให้
สอดคลอ้งกบัอุปสงค์และยงัคงสถานะความเป็นผูน้ าในตลาดเอาไวไ้ด ้ทัง้นี้ ณ เดอืนเมษายน 2564 บรษิทัมโีครงการทีอ่ยู่อาศยัทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันา
ประมาณ 200 โครงการซึ่งมมีลูค่าเหลอืขายรวม 7.9 หมื่นล้านบาท (รวมทัง้ที่ก่อสรา้งแล้วและยงัไม่ได้ก่อสรา้ง) โดยโครงการทาวน์เฮา้ส์มสีดัส่วนคดิเป็น 
46% ของมลูค่าเหลอืขายทัง้หมด ในขณะที่โครงการบา้นเดีย่วคดิเป็น 32% และคอนโดมเินียมคดิเป็น 22%  

อตัรำส่วนหน้ีสินทำงกำรเงินต่อเงินทุนอยู่ในระดบัปำนกลำง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ที่ยงัคงด าเนินอยู่จะท าใหอุ้ปสงค์ที่อยู่อาศยัชะลอตวัต่อไปอกีระยะหนึ่ง ผูป้ระกอบการ
พฒันาที่อยู่อาศยัส่วนใหญ่ได้ชะลอการซื้อที่ดนิและการเปิดโครงการใหม่ในช่วงปี 2563-2564 ออกไป โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการคอนโดมเินียม ทัง้นี้ 
ภายใตส้มมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะเปิดโครงการแนวราบโครงการใหม่มลูค่า 2.5 หมื่นลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2566 โดยทรสิเรทติ้งคาด
ว่าบรษิทัจะลดการเปิดโครงการคอนโดมเินียมใหม่ ๆ ลงใหเ้หลอืเพยีง 4 พนัล้านบาทในปีนี้และจะกลบัมาเปิดเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 8 พนัล้านบาทถงึ 1 
หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2566 โดยคาดว่าโครงการใหม่จะเน้นไปที่กลุ่มระดบัราคาที่ไม่สูงเกนิไป ในขณะที่งบประมาณซื้อที่ดนิคาดว่าจะอยู่ที ่3 
พนัลา้นบาทในปี 2564 และ 1 หมื่นลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2566  

ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยส าหรบัตลาดพฒันาที่อยู่อาศยัในขณะนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจะระมดัระวงัในการขยายโครงการใหม่ ๆ ทัง้นี้  
ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัจะปรบัดขีึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 3 เท่า
ในปี 2565 และอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิจะอยู่ที่ระดบัไม่ต ่ากว่า 15% ตลอดช่วงประมาณการ นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงั
คาดว่าบรษิทัจะยงัคงด าเนินนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงัโดยรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนใหต้ ่ากว่า 1 เท่าเอาไวไ้ดอ้กีดว้ย  

เงื่อนไขทางการเงนิของเงนิกูจ้ากธนาคารก าหนดใหบ้รษิทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนไม่ใหเ้กนิกว่า 2 เท่า ทัง้นี้ ณ เดอืนมนีาคม 
2564 อตัราส่วนดงักล่าวของบรษิทัอยู่ที่ 0.52 เท่า ในการนี้ ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิัทจะสามารถบรหิารโครงสร้างทางการเงนิให้สอดคล้องกบัเงื่อนไข
ดงักล่าวต่อไปไดใ้นช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า  

สภำพคล่องท่ีเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าสภาพคล่องของบรษิทัจะยงัคงมเีพยีงพอในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า โดย ณ เดอืนมนีาคม 2564 แหล่งเงนิทุนของบรษิทัประกอบด้วย
เงนิสดจ านวน 1.2 พนัลา้นบาท วงเงนิกูร้ะยะสัน้ทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชแ้ละไม่สามารถยกเลกิไดจ้ านวน 1.13 หมื่นลา้นบาท และวงเงนิกูร้ะยะสัน้ที่ยงัไม่ไดเ้บกิใช้
แต่สามารถยกเลกิได้อกีจ านวน 1.28 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2564 จะอยู่ที่ 3.7 
พนัล้านบาท บรษิทัยงัมทีี่ดนิทีป่ลอดภาระค ้าประกนัซึง่มมีูลค่าตามบญัชีที่จ านวน 9.1 พนัล้านบาททีส่ามารถน าไปเป็นหลกัประกนัเพื่อขอวงเงนิกู้ใหม่ได้
ในกรณีทีจ่ าเป็นอกีดว้ย บรษิทัมภีาระหนี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าจ านวน 2.08 หมื่นลา้นบาทซึง่ประกอบดว้ยเงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษิทั
แม่จ านวน 2.05 หมื่นล้านบาท เงนิกู้ระยะยาวจากธนาคารจ านวน 0.2 พนัล้านบาท และหนี้สนิตามสญัญาเช่าอกีจ านวน 0.1 พนัล้านบาท ทัง้นี้ บรษิทั
พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัเพื่อการลงทุนของกลุ่มพฤกษาจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการบรหิารการลงทุนและการเงนิของทัง้กลุ่ม โดย
บรษิทัพฤกษา โฮลดิง้ จะจดัสรรแหล่งเงนิทุนส าหรบัการลงทุนในธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัและธุรกจิโรงพยาบาลดว้ยการออกหุน้กูแ้ละใหเ้งนิกูย้มืระหว่างกนั
ใหแ้ก่บรษิทัย่อยต่าง ๆ ในกลุ่มเป็นหลกั  

ณ เดอืนมนีาคม 2564 หนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัประกอบด้วยเงนิกู้ยมืจากบรษิทัพฤกษา โฮลดิ้ง จ านวน 2.05 หมื่นล้านบาทและเงนิกู้ระยะยาวจาก
ธนาคารจ านวน 1.1 พนัลา้นบาท โดยอตัราส่วนหนี้สนิทีม่หีลกัประกนัต่อหนี้สนิทางการเงนิรวมของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 5%   
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

สมมตฐิานกรณีพืน้ฐานทีส่ าคญั ๆ ของทรสิเรทติ้งส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัในระหว่างปี 2564-2566 มดีงันี้ 

• บรษิทัจะเปิดโครงการบา้นจดัสรรโครงการใหม่ ๆ ทีม่ลูค่าประมาณ 2.5 หมื่นลา้นบาทต่อปี 
• บรษิทัจะเปิดโครงการคอนโดมเินียมใหม่ทีม่ลูค่า 4 พนัลา้นบาทในปี 2564 และมลูค่า 8 พนัลา้นบาทถงึ 1 หมื่นลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2566  
• งบประมาณซื้อทีด่นิคาดว่าจะอยู่ที ่3 พนัลา้นบาทในปี 2564 และ 1 หมื่นลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2566  
• รายได้จากการด าเนินงานรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นล้านบาทในปี 2564 และคาดว่าจะปรบัดขีึน้เป็น 3.7-3.8 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 

2565-2566  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาผลการด าเนินงานตามทีค่าดการณ์เอาไวไ้ด้ 
อกีทัง้จะสามารถส่งมอบยอดขายทีร่อรบัรูร้ายไดไ้ดต้ามแผน แมว้่าการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ทีย่าวนานและการกระจายวคัซนีทีล่่าชา้จะส่งผลให้อุป
สงค์ที่อยู่อาศยัชะลอตวัอย่างต่อเนื่องต่อไปอกี แต่ทรสิเรทติ้งก็คาดว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิให้
อยู่ในระดบัไม่ต ่ากว่า 15% และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีร่ะดบัประมาณ 3 เท่าเอาไว้
ไดใ้นปี 2565  

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

แนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัไม่เพยีงแต่จะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบรษิทัเท่านัน้ แต่ยงัขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัอกีดว้ย หาก
การลงทุนในธุรกิจใหม่ของบรษิัทพฤกษา โฮลดิ้ง ประสบผลส าเร็จก็จะส่งผลดีต่อกลุ่มบรษิัท ในทางตรงกนัข้าม สถานะเครดิตของบรษิัทอาจได้รบั
ผลกระทบในทางลบหากผลการด าเนินงานของบรษิทัต่างไปจากที่คาดการณ์ไวอ้ย่างมนีัยส าคญัและ/หรอืการลงทุนในธุรกจิใหม่ของบรษิทัโฮลดิ้งฉุดให้
สถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัอ่อนแอลง 
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั * 

หน่วย: ลา้นบาท 

      -------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ----------------- 
 

 
ม.ค.-มี.ค. 

2564 
2563 2562 2561            2560 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

6,900 29,528 40,156 45,075 44,129 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  888 4,668 7,893 8,453 7,887 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  987 5,114 8,649 9,158 8,395 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  721 3,670 6,112 6,705 6,019 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  111 612 1,013 903 794 
เงนิลงทุนในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

 
63,944 67,380 76,464 71,960 63,791 

สนิทรพัยร์วม 
 

72,870 75,930 85,075 80,503 71,228 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
21,339 24,570 31,964 29,624 27,083 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

42,849 42,254 42,066 40,208 36,155 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 
14.30 17.32 21.54 20.32 19.02 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถาวร (%) 
 

5.59 **         6.49 10.74 12.45 12.65 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 
8.88 8.36 8.54 10.15 10.58 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 4.70  **        4.80      3.70 3.23 3.23 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%) 
 

15.32 **       14.94 19.12 22.63           22.22 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
33.24 36.77 43.18 42.42 42.83 

* งบการเงนิรวม 
**    ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติกลุ่มธุรกจิ, 13 มกราคม 2564 
 

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

 

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) (PS) 
อนัดบัเครดิตองค์กร: A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ที่ระบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มิได้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิด้ค านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 
 


