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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ
“BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถำนะทำง
กำรตลำดทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ในตลำดทีอ่ ยู่อำศัยระดับกลำงถึงบน ตลอดจนรำยได้ทเ่ี ติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง และภำระหนี้ท่ีคำดว่ำจะเพิม่ สูงขึ้นจำกกำรเปิ ดโครงกำรใหม่ ท่มี มี ูลค่ำมำกขึ้นและกำร
ขยำยกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ ให้เช่ำ นอกจำกนี้ กำรพิจำรณำอันดับเครดิตยังคำนึงถึงกำร
กระจุกตัวของโครงกำรคอนโดมิเนียมรำคำสูงและกำรแพร่ระบำดที่ยดื เยื้อของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนำ 2019 (โรคโควิด 19) ซึ่งอำจสร้ำงแรงกดดันต่อสถำนกำรณ์เศรษฐกิจภำยในประเทศและ
อุปสงค์ทอ่ี ยู่อำศัยในระยะสัน้ ถึงปำนกลำงให้เพิม่ มำกขึน้ อีกด้วย
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิ ต
สถำนะทำงกำรตลำดที่แข็งแกร่งในตลำดที่อยู่อำศัยระดับกลำงถึงบน
ทริสเรทติ้งมองว่ำบริษทั มีสถำนะทำงกำรตลำดที่แข็งแกร่งโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในตลำดที่อยู่อำศัย
รำคำปำนกลำงถึงสูงที่ระดับรำคำมำกกว่ำ 10 ล้ำนบำทต่อยูนิต ขึ้นไป ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษัทมี
ส่ ว นแบ่ ง รำยได้ ท่ี ป ระมำณ 6%-7% ของรำยได้ จ ำกกำรจ ำหน่ ำ ยที่ อ ยู่ อ ำศัย ทัง้ หมดของ
ผูป้ ระกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์จำนวน 23 รำยที่จดั อันดับเครดิตโดยทริสเรทติ้ง โดยรำยได้
ของบริษทั ในปี 2563 อยู่ทร่ี ะดับ 1.9 หมื่นล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 7.8% จำกปี 2562 ส่วนในช่วงครึง่ แรก
ของปี 2564 นัน้ บริษทั มีรำยได้อยู่ท่รี ะดับ 8.7 พันล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 10.6% จำกช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน บริษัทเป็ นผู้นำในตลำดบ้ำนจัดสรรที่ระดับรำคำเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำทต่อหลัง โดยรำยได้
จำกบ้ำนจัดสรรในกลุ่มนี้คดิ เป็ นสัดส่วนเกินกว่ำ 43% ของรำยได้รวมของบริษทั ในปี 2563 จนถึง
ช่วงครึง่ แรกของปี 2564
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ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นมำ บริษัทได้ขยำยสินค้ำบ้ำนจัดสรรในระดับรำคำที่ต่ ำลงให้มำกขึ้น โดยมี
รำคำอยู่ในช่วง 3-5 ล้ำนบำทต่อหลัง สินค้ำในกลุ่มนี้ได้รบั กำรตอบรับเป็ นอย่ำงดีและผูบ้ ริหำรของ
บริษทั มองว่ำตลำดในกลุ่มนี้มขี นำดทีใ่ หญ่และมีศกั ยภำพในกำรเติบโตอีกมำกแม้ว่ำจะมีอตั รำกำร
ปฏิเสธสินเชื่อจำกธนำคำรทีส่ ูงกว่ำก็ตำม ซึง่ กำรขยำยสินค้ำไปในตลำดระดับรำคำทีต่ ่ำกว่ำเดิมจะ
ช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของรำยได้ให้แก่บริษทั ในระยะปำนกลำงได้ อย่ำงไรก็ตำม ทริสเรทติ้งมอง
ว่ำบริษทั จำเป็ นจะต้องให้ควำมสำคัญกับขัน้ ตอนกำรคัดกรองลูกค้ำให้มำกยิง่ ขึน้ เนื่องจำกอัตรำกำร
ปฏิเสธสินเชื่อจำกธนำคำรในลูกค้ำกลุ่มนี้กม็ คี ่อนข้ำงสูงด้วยเช่นกัน
รำยได้ที่เติ บโตอย่ำงต่อเนื่ อง
ทริสเรทติ้งคำดว่ำรำยได้ของบริษทั จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำยได้จะค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ ไปอยู่ท่ี
ระดับ 1.8-2.1 หมื่น ล้ำนบำทต่อ ปี ในช่วงเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ ำ ทัง้ นี้ ฐำนรำยได้ข องบริษัทในช่วง
ระหว่ำงปี 2558-2560 ยังคงอยู่ท่รี ะดับประมำณ 1.4 หมื่นล้ำนบำทต่อปี หลังจำกนัน้ ก็เพิม่ ขึ้น มำ
อยู่ท่รี ะดับ 1.6-1.9 หมื่นล้ำนบำทต่อปี นับตัง้ แต่ปี 2561 หลังจำกที่บริษทั ได้ขยำยสินค้ำที่อยู่อำศัย
ไปในกลุ่มรำคำที่ต่ำกว่ำเดิม ทริสเรทติ้งคำดว่ำรำยได้จำกโครงกำรบ้ำนจัดสรรจะยังคงเป็ น แหล่ง
รำยได้ห ลัก ซึ่ง คิด เป็ น สัด ส่ ว นมำกกว่ ำ 75% ของรำยได้ร วมของบริษัท ในขณะที่ร ำยได้จ ำก
โครงกำรคอนโดมิเนียมจะมีส ดั ส่วน 20% และธุร กิจอสังหำริมทรัพย์ ให้เช่ำ และกำรบริกำรจะมี
สัดส่วน 5% ทริสเรทติ้งคำดว่ำอัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ย จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ ำตัด
จำหน่ำยของบริษทั จะรักษำระดับอยู่ท่ี 15%-18% ในช่วงเวลำ 3 ปี ขำ้ งหน้ำ
กำรมีสถำนะทำงกำรตลำดที่แข็งแกร่งในตลำดบ้ำนจัดสรรและยอดขำยรอรับรูร้ ำยได้ทอ่ี ยู่ในระดับ
ปำนกลำงน่ำจะช่วยให้บริษทั บรรลุระดับรำยได้เป้ ำหมำยได้ ทัง้ นี้ ณ เดือนมิถุนำยน 2564 บริษทั มี

ทีอ่ ยู่อำศัยรอกำรส่งมอบมูลค่ำรวมประมำณ 8.6 พันล้ำนบำทโดยจำแนกออกเป็ นบ้ำนจัดสรรมูลค่ำ 4.6 พันล้ำนบำทและคอนโดมิเนียมอีก 4 พันล้ำนบำท
ยอดขำยบ้ำนจัดสรรจะรับรู้เป็ นรำยได้ในปี 2564 ส่วนยอดขำยคอนโดมิเนียมที่จะทยอยส่งมอบให้แก่ลูกค้ำนัน้ คำดว่ำจะรับรูเ้ ป็ นรำยได้ทจ่ี ำนวนประมำณ
0.8 พันล้ำนบำทในช่วงครึง่ หลังของปี 2564 และอีกประมำณ 3.2 พันล้ำนบำทในปี 2565
กำรกระจุกตัวของโครงกำรคอนโดมิเนี ยมรำคำสูง
บริษัทมีโครงกำรคอนโดมิเนียมที่ค่อนข้ำงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มระดับรำคำสูง โดย ณ เดือนมิถุนำยน 2564 บริษัทมีโครงกำรคอนโดมิเนียมพร้อมขำย
จำนวน 11 โครงกำรซึง่ มีมูลค่ำเหลือขำยประมำณ 1.5 หมื่นล้ำนบำทและคิดเป็ นสัดส่วน 43% ของมูลค่ำเหลือขำยทัง้ หมด คอนโดมิเนียมในกลุ่มนี้มรี ำคำ
เฉลี่ยต่อยูนิตอยู่ท่ี 14.4 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ โครงกำรจำนวน 3 ใน 11 แห่ง (“สโคป หลังสวน” “28 ชิดลม” และ “The Crest Park Residences”) ยังมี
สัดส่วนถึง 84% ของมูลค่ำเหลือขำยของคอนโดมิเนียมและมีรำคำเฉลีย่ ต่อยูนิตอยู่ท่ี 18 ล้ำนบำทอีกด้วย
จำกผลกระทบของกำรแพร่ร ะบำดของโรคโควิด 19 ส่ งผลให้อุปสงค์คอนโดมิเนี ย มชะลอตัว ลงอย่ ำ งมำกในช่ว ง 2 ปี ท่ีผ่ ำนมำ ยอดขำยโครงกำร
คอนโดมิเนียมของบริษทั อยู่ท่รี ะดับเพียง 1.9 พันล้ำนบำทในปี 2563 และ 2 พันล้ำนบำทในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ซึ่งยอดขำยที่ช้ำก็อำจจะส่งผลให้
ภำระหนี้ของบริษทั ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็ นเวลำนำนยิง่ ขึน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรที่โครงกำรคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ของบริษทั ตัง้ อยู่ในทำเลที่มศี กั ยภำพสูง
ฉะนัน้ หำกบริษทั สำมำรถเสนอรำคำหรือจัดโปรโมชันที
่ น่ ่ำดึงดูดใจก็น่ำจะช่วยเร่งยอดขำยและลดภำระหนี้ลงได้หำกบริษทั เห็นว่ำจำเป็ น
เพิ่ มกำรลงทุนในธุรกิ จพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ให้เช่ำ
บริษทั มีแผนกำรที่จะกระจำยกำรลงทุนไปในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทให้เช่ำซึ่งประกอบด้วยอำคำรสำนักงำน อพำร์ทเม้นท์ และโรงแรม โดย
บริษทั คำดว่ำจะเพิม่ รำยได้จำกค่ำเช่ำให้ถงึ ประมำณ 7%-10% ของรำยได้รวม ปัจจุบนั บริษทั มีอำคำรสำนักงำนให้เช่ำในประเทศไทยจำนวน 6 แห่งและมี
อพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำในประเทศสหรัฐอเมริกำอีก 2 แห่ง ทัง้ นี้ รำยได้จำกอสังหำริมทรัพย์ให้เช่ำหลัก ๆ ของบริษทั นัน้ มำจำกอำคำรสำนักงำนให้เช่ำจำนวน
6 แห่งซึ่งประกอบด้วย “อำคำรชินวัตรทำวเวอร์ 1 2 และ 3” “อำคำรเอสซี ทำวเวอร์” “Computer Center Building” และ “Technical Training Center”
โดยบริษทั ดำเนินกำรบริหำรพืน้ ทีเ่ ช่ำทัง้ หมดจำนวน 120,000 ตำรำงเมตร (ตร.ม.) และ ณ เดือนมิถุนำยน 2564 อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีโ่ ดยรวมของทุกอำคำร
อยู่ท่ี 92% ซึ่งรำยได้จำกอสังหำริมทรัพย์ให้เช่ำในปั จจุบนั อยู่ทป่ี ระมำณ 800-850 ล้ำนบำทต่อปี หรือคิดเป็ นประมำณ 4%-6% ของรำยได้รวมของบริษทั
ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่ำนมำ
เพื่อเป็ น กำรเพิม่ รำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ให้เช่ำ บริษัทจึงมีแผนจะเพิม่ กำรลงทุนในอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำในประเทศสหรัฐอเมริกำด้วยงบลงทุน
จำนวนประมำณ 3 พันล้ำนบำทและจะทยอยลงทุนในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำ บริษทั มีแผนจะทำกำไรจำกกำรขำยอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำในประเทศสหรัฐฯ หลังจำก
ที่บริษทั ได้เข้ำลงทุนและถือครองสินทรัพย์ดงั กล่ำวเอำไว้ในระยะเวลำหนึ่งแล้ว นอกจำกนี้ บริษทั ยังมีแผนจะขยำยไปสู่ธุรกิจโรงแรมโดยตัง้ งบลงทุนไว้ท่ี
จำนวน 2 พันล้ำนบำทในช่วงเวลำ 4 ปี ขำ้ งหน้ำอีกด้วย ทริสเรทติ้งมองว่ำกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ให้เช่ำจะช่วยให้บริษทั มีสนิ ค้ำเพิม่ มำกขึน้ อีกทัง้ ยัง
จะมีรำยได้ทส่ี ม่ำเสมอในระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม ภำระหนี้ของบริษทั ก็อำจจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงในช่วงของกำรลงทุนด้วย
คำดว่ำภำระหนี้ จะเพิ่ มสูงขึ้น
ทริสเรทติ้งมีควำมเห็นว่ำบริษทั จะยังคงมีภำระหนี้อยู่ในระดับสูง ต่อไปในระยะสัน้ ถึงปำนกลำง ทริสเรทติ้งประมำณกำรว่ำอัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อ
เงินทุนของบริษทั จะอยู่ท่ปี ระมำณ 50%-60% ในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำเมื่อพิจำรณำจำกแผนของบริษทั ที่จะเปิ ดโครงกำรใหม่ ซ่งึ มีมูลค่ำประมำณ 1.5-2 หมื่น
ล้ำนบำทต่อปี และจะลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ให้เช่ำทีม่ ลู ค่ำอีกประมำณ 1.3-1.8 พันล้ำนบำทต่อปี ในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำ ในกำรนี้ บริษทั ได้ตงั ้ งบประมำณซื้อ
ทีด่ นิ ไว้ทจ่ี ำนวนประมำณ 1 หมื่นล้ำนบำทในปี 2564 และ 7 พันล้ำนบำทต่อปี ในช่วงระหว่ำงปี 2565-2566 โดยกำรเพิม่ ขึน้ ของงบประมำณในกำรซื้อที่ดนิ
และมูลค่ำที่สูงขึน้ ของโครงกำรเปิ ดใหม่ในแต่ละปี นัน้ คำดว่ำจะส่งผลให้ภำระหนี้ของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม
ทริสเรทติ้งก็คำดว่ำบริษัทจะรักษำอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อ หนี้สนิ ทำงกำรเงินให้อยู่ท่รี ะดับประมำณ 8%-10% และอัตรำส่วนหนี้สนิ ทำง
กำรเงินต่อเงินทุนให้ต่ำกว่ำระดับ 60% เอำไว้ได้
ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินทีส่ ำคัญของเงินกูท้ ่มี กี บั ธนำคำรและหุน้ กู้ บริษทั จะต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบี้ ยต่อทุนไม่ให้เกิน
กว่ำ 2 เท่ำ โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2564 บริษัทมีอตั รำส่วนดังกล่ำวอยู่ท่รี ะดับ 1.24 เท่ำ ทริสเรทติ้งจึงคำดว่ำบริษทั น่ ำจะสำมำรถรักษำอัตรำส่วน
ดังกล่ำวให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทำงกำรเงินเอำไว้ได้ในช่วง 12-18 เดือนข้ำงหน้ำ ทัง้ นี้ บริษทั มีหนี้สนิ รวม ณ เดือนมิถุนำยน 2564 อยู่ทจ่ี ำนวน 2.3 หมื่น
ล้ำนบำท โดยในจำนวนดังกล่ำวเป็ นหนี้ท่มี ลี ำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อนจำนวน 8.8 พันล้ำนบำทตำม “เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ” ของ
ทริสเรทติ้ง ซึง่ หนี้ทม่ี ลี ำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อนนัน้ เป็ นหนี้ทม่ี หี ลักประกันของบริษทั และของบริษทั ย่อยและคิดเป็ นอัตรำส่วนหนี้ทม่ี ลี ำดับในกำรได้รบั
ชำระคืนก่อนต่อหนี้สนิ รวมของบริษทั ที่ระดับ 38.5% ซึ่งต่ำกว่ำเกณฑ์ท่ีระดับ 50% ดังนัน้ ทริสเรทติ้งจึงมองว่ำเจ้ำหนี้ท่ไี ม่มหี ลักประกัน ไม่มคี วำมด้อย
สิทธิกว่
์ ำเจ้ำหนี้ทม่ี ลี ำดับในกำรได้รบั ชำระคืนก่อนอย่ำงมีนัยสำคัญ
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สภำพคล่องที่สำมำรถบริ หำรจัดกำรได้
ทริสเรทติ้งประเมินว่ำบริษทั มีสภำพคล่องอยู่ในระดับที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ในช่วง 12 เดือนข้ำงหน้ำ ทัง้ นี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2564 บริษทั มีภำระ
หนี้ท่จี ะครบกำหนดชำระในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำจำนวน 1.1 หมื่นล้ำนบำทซึ่งประกอบด้วยตั ๋วแลกเงินจำนวน 2.9 พันล้ำนบำท ตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะสัน้
จำนวน 2.8 พันล้ำนบำท หุน้ กูจ้ ำนวน 2.8 พันล้ำนบำท และเงินกูโ้ ครงกำรอีกจำนวน 2.8 พันล้ำนบำท โดยบริษทั ใช้ต ั ๋วสัญญำใช้เงินระยะสัน้ เกือบทัง้ หมด
สำหรับกำรซื้อทีด่ นิ และจะแปลงไปเป็ นเงินกูโ้ ครงกำร ในกำรนี้ บริษทั มีแผนจะชำระคืนเงินกูโ้ ครงกำรด้วยกระแสเงินสดที่จะได้รบั จำกกำรโอนโครงกำรที่
แล้วเสร็จให้แก่ลูกค้ำและจะชำระคืนหุน้ กูด้ ว้ ยกำรออกหุน้ กูช้ ุดใหม่
แหล่งสภำพคล่องของบริษัทนัน้ ประกอบด้วยเงินสดในมือจำนวน 2.9 พันล้ำนบำท เงินลงทุนชัวครำวจ
่
ำนวน 3 พันล้ำนบำท และวงเงินกู้โครงกำรจำก
ธนำคำรที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้อกี ประมำณ 4.4 พันล้ำนบำท ในขณะที่เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ในช่วง 12 เดือนข้ำงหน้ำคำดว่ำจะอยู่ท่ปี ระมำณ
1.9-2 พันล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริษทั ยังมีสนิ ทรัพย์ท่ไี ม่มภี ำระผูกพันคิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 3.3 พันล้ำนบำทซึง่ ใช้เป็ นแหล่งสภำพคล่องได้อกี แหล่งหนึ่ง
ในยำมทีจ่ ำเป็ นอีกด้วย และเนื่องจำกบริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำนวนมำก ทริสเรทติ้งจึงคำดว่ำบริษทั จะบริหำรสภำพคล่องด้วยควำมระมัดระวัง
สมมติ ฐำนกรณี พื้นฐำน
ทริสเรทติ้งตัง้ สมมติฐำนกรณีพน้ื ฐำนสำหรับกำรดำเนินงำนของบริษทั ในระหว่ำงปี 2564-2566 ดังนี้
•

•
•
•

บริษทั จะเปิ ดขำยโครงกำรที่อยู่อำศัยในปี 2564 รวมมูลค่ำ 1.4 หมื่นล้ำนบำทซึ่งประกอบด้วยโครงกำรคอนโดมิเนียมมูลค่ำ 4.1 พันล้ำนบำท และ
จะเปิ ดขำยโครงกำรบ้ำนจัดสรรใหม่มูลค่ำ 9.6 พันล้ำนบำท นอกจำกนี้ ในอนำคตบริษทั คำดว่ำจะเปิ ดขำยโครงกำรที่อยู่อำศัย โครงกำรใหม่ ๆ ที่
มูลค่ำประมำณ 1.5-2 หมื่นล้ำนบำทต่อปี ดว้ ย
รำยได้จะอยู่ทป่ี ระมำณ 1.8-2.1 หมื่นล้ำนบำทต่อปี ในช่วงปี 2564-2566
งบประมำณในกำรซื้อทีด่ นิ จะอยู่ทจ่ี ำนวน 1 หมื่นล้ำนบำทในปี 2564 และประมำณ 7 พันล้ำนบำทต่อปี ในช่วงปี 2565-2566
งบลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ให้เช่ำจะอยู่ทจ่ี ำนวน 1.3-1.8 พันล้ำนบำทต่อปี ในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำ

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ ของทริสเรทติ้งว่ำบริษทั จะยังคงรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและฐำนะทำงกำร
เงินเอำไว้ได้ในระยะปำนกลำงโดยที่อตั รำส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยจะอยู่ท่รี ะดับ 15%-18% นอกจำกนี้ แม้ว่ำ
บริษทั จะมีแผนกำรขยำยธุรกิจในเชิงรุก แต่ทริสเรทติ้งก็คำดว่ำบริษทั จะรักษำอัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อเงินทุนให้อยู่ท่รี ะดับ 50%-60% ในช่วง 3 ปี
ข้ำงหน้ำเอำไว้ได้
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษทั อำจได้รบั กำรปรับลดลงหำกผลกำรดำเนินงำนหรือสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั อ่อนแอลงอย่ำง
มำกจำกระดับในปั จจุบนั หรือหำกอัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อเงินทุนของบริษทั อยู่ในระดับทีส่ ูง เกินกว่ำ 60% เป็ นเวลำที่ต่อเนื่อง ในทำงตรงกันข้ำม
อันดับเครดิตของบริษทั อำจได้รบั กำรปรับเพิม่ ขึน้ ได้หำกอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อหนี้สนิ ทำงกำรเงินของบริษทั เพิม่ ขึน้ มำอยู่ท่รี ะดับประมำณ
12%-15% และอัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อเงินทุนลดลงมำอยู่ทร่ี ะดับประมำณ 50% อย่ำงต่อเนื่อง
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ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำยและภำษี
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ดอกเบีย้ จ่ำยทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุนในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรำกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำยต่อรำยได้ (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย
ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อหนี้สนิ ทำงกำรเงิน (%)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทำงกำรเงินต่อเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-มิ .ย.
2564
8,726
1,499
1,583
1,001
340
30,777
46,827
18,708
18,875

------------------ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ----------------2563
2562
2561
2560
19,039
3,124
3,287
2,012
771
30,537
44,319
17,720
18,643

17,669
3,113
3,262
1,928
823
34,276
45,276
22,155
17,547

15,470
2,841
2,986
1,811
692
32,420
42,620
18,912
16,239

12,469
2,092
2,236
1,260
646
28,468
38,498
18,061
14,915

17.26

18.46

19.30

17.93

7.82 **
4.65

7.72
4.26

8.08
3.96

8.05
4.32

6.48
3.46

5.33 **

5.39

6.79

6.33

8.08

12.10 **
49.78

11.36
48.73

8.70
55.80

9.57
53.80

6.98
54.77

18.14

งบการเงินรวม
ปรับเป็นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

เกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (SC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB+
Stable

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ำมมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทำสำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภำยหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรือข้อมูลกำรจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือเพียงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน กำรจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซ้อื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเสี่ยงหรือควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็ นคำแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดั ทำ ห รือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของ ผู้รบั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสี ยหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่
ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของวิธกี ำร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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