
 
 

  

 

เหตุผล 

ทริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท  
อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) เป็น “BBB-” จากระดบั “BBB” พร้อมทัง้ปรบัลดอนัดบั
เครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน ไม่มีประกันและไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Hybrid 
Debentures) ชุดปัจจุบนัของบรษิทัเป็น “BB” จากระดบั “BB+” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัจดั
อนัดบัเครดิตหุ้นกู้ด้อยสทิธิลักษณะคล้ายทุน ไม่มปีระกนัและไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการชุดใหม่ใน
วงเงนิไม่เกิน 1 พนัล้านบาทของบรษิัทที่ระดบั “BB” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรอื 
“คงที่” โดยบริษัทจะน าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ Hybrid Debentures ชุดใหม่ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ 
Hybrid Debentures รุ่น ANAN16PA ทีบ่รษิทัมแีผนจะไถ่ถอนในเดอืนพฤษภาคม 2564 หุน้กูด้อ้ย
สทิธลิกัษณะคลา้ยทุนมอีนัดบัเครดติต ่ากว่าอนัดบัเครดติองคก์รของบรษิทัอยู ่2 ขัน้ ทัง้นี้ เนื่องจาก
หุน้กู้ดงักล่าวมลีกัษณะการด้อยสทิธแิละผูอ้อกตราสารสามารถเลื่อนการช าระดอกเบี้ยพร้อมกบั
สะสมดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูไ้ด้ 

การปรบัลดอนัดบัเครดติสะท้อนถงึอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนที่เพิม่สูงขึน้และผลการ
ด าเนินงานที่ต ่ากว่าคาดการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่อยู่อาศัยที่ชะลอตวัลงและการ
แขง่ขนัทีรุ่นแรงในตลาดพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 

อันดับเครดิตยงัคงสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่เป็นที่ยอมรบัในตลาดคอนโดมิเนียมและ
สดัส่วนรายได้จากโครงการร่วมทุนที่ค่อนข้างสูง ทัง้นี้ อนัดบัเครดิตยงัสะท้อนถงึความกงัวลต่อ
ผลกระทบในเชงิลบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ซึ่งอาจ
สร้างแรงกดดนัต่อความต้องการที่อยู่อาศยัและความสามารถในการท าก าไรของผู้ประกอบการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นระยะสัน้ถงึปานกลางเพิม่มากขึน้อกีดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ผลกำรด ำเนินงำนท่ีอ่อนตวัลง 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทปรบัลดลงอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยยอดขายของบริษัท
ลดลงจาก 2.08 หมื่นลา้นบาทในปี 2561 เป็น 1.05 หมื่นลา้นบาทในปี 2562 และ 5.9 พนัลา้นบาท
ในปี 2563 ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัลดลงจากระดบั
สงูสุดที ่4.1 พนัลา้นบาทในปี 2561 เป็น 2.7 พนัลา้นบาทในปี 2562 และ 1 พนัลา้นบาทในปี 2563 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัมผีลขาดทุนสุทธเิท่ากบั 0.2 พนัลา้นบาทในปี 2563 ซึง่ต ่ากว่าทีค่าดการณ์ไว้
เดมิทีผ่ลก าไรสุทธ ิ0.8 พนัลา้นบาทเนื่องจากรายได้จากการด าเนินงานรวมทีล่ดลง อตัราส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดที่สูงขึน้ รวมถงึการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการบรหิารงานก่อสร้าง
โครงการจ านวน 1 พนัลา้นบาทซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว  

ทรสิเรทติ้งปรบัลดการคาดการณ์รายได้จากการด าเนินงานรวมของบรษิัทเป็น 4.5-6.5 พนัล้าน
บาทต่อปีในช่วงปี 2564-2566 ซึ่งต ่ากว่าประมาณการเดิมที่ 6-9 พนัล้านบาทต่อปี ก าไรก่อน
ดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายคาดว่าจะยงัคงอยู่ทีร่ะดบั 1 พนัลา้นบาทในปีนี้
เนื่องจากบรษิัทไม่มโีครงการคอนโดมเินียมที่ก่อสร้างแล้วเสรจ็และส่งมอบในปีนี้ อย่างไรก็ตาม 
ทรสิเรทติ้งคาดว่าก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัจะปรบัดี
ขึน้เป็นประมาณ 1.5-2 พนัลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2566  

ทรสิเรทติ้งคาดว่ายอดขายคอนโดมเินียมจากทัง้โครงการของบรษิทัเองและโครงการร่วมทุนจะอยู่
ที่ระดับ 1.1-1.4 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2566 ในขณะที่ยอดโอนจากโครงการ
คอนโดมเินียมคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.3-1.6 ล้านบาทต่อปีตลอดช่วงประมาณการ ทัง้นี้ บรษิัทมี

  

บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน)  
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อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB- 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB- 
หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน  BB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:            Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด: 12/11/63              
อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

11/03/63              BBB Negative 
19/02/59 BBB Stable 
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29/05/56 BBB- Stable 
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บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

ยอดขายรอการรบัรูร้ายได้ ณ สิ้นปี 2563 มูลค่า 1.83 หมื่นล้านบาทซึง่ประกอบดว้ยยอดขายรอการรบัรูร้ายได้จากโครงการร่วมทุนมลูค่า 1.75 หมื่นล้าน
บาท และจากโครงการของบรษิทัเองมูลค่า 0.8 พนัล้านบาท บรษิทัจะส่งมอบยอดขายรอการรบัรูร้ายไดมู้ลค่า 7.7 พนัล้านบาทในปีนี้ มูลค่า 9.2 พนัล้าน
บาทในปี 2565 และมลูค่า 1.4 พนัลา้นบาทในปี 2566 เนื่องจากบรษิทัมยีอดขายรอการรบัรูร้ายไดท้ีน้่อยลง ดงันัน้รายไดแ้ละก าไรของบรษิทัจะตอ้งพึ่งพา
ความสามารถในการขายคอนโดมเินียมสรา้งเสรจ็ที่เหลอืขายเป็นอย่างมาก ณ สิ้นปี 2563 บรษิทัมคีอนโดมเินียมสรา้งเสรจ็ที่เหลอืขายมูลค่า 2.53 หมื่น
ลา้นบาท    

สดัส่วนรำยได้จำกโครงกำรร่วมทุนยงัคงสูง แต่ส่วนแบ่งก ำไรอำจได้รบัผลกระทบจำกกำรลงทุนใหม่  

ณ เดอืนธนัวาคม 2563 บรษิทัมโีครงการคอนโดมเินียมระหว่างการพฒันา 28 โครงการ (ประกอบด้วยโครงการคอนโดมเินียมร่วมทุน 20 โครงการ และ
โครงการคอนโดมเินียมของบรษิทั 8 โครงการ) และโครงการบ้านจดัสรรระหว่างการพฒันา 13 โครงการ ซึ่งมมีูลค่าเหลอืขายทัง้หมดรวม 4.91 หมื่นลา้น
บาท บรษิทัจะยงัคงรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากโครงการร่วมทุนเหล่านี้ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า นอกจากนี้ บรษิทัยงัมแีผนเปิดโครงการคอนโดมเินียมภายใตก้าร
ร่วมทุนอกีหลายโครงการ ดงันัน้ บรษิทัจะยงัคงมรีายได้ค่าบรหิารโครงการอกีเป็นจ านวนมากจากโครงการร่วมทุนเหล่านี้  ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้ค่า
บรหิารโครงการร่วมทุนของบรษิทัจะอยู่ที่ประมาณ 1 พนัล้านบาทต่อปี หรอืคดิเป็นสดัส่วน 15%-20% ของรายได้จากการด าเนินงานรวมในช่วงปี 2564-
2566  

แมว้่าบรษิทัจะยงัคงได้รบัส่วนแบ่งก าไรจากการโอนโครงการคอนโดมเินียมภายใตก้ารร่วมทุน อย่างไรก็ตาม ทรสิเรทติ้งคาดว่าส่วนแบ่งก าไรในช่วง 2 ปี
ข้างหน้าจะได้รบัผลกระทบจากผลขาดทุนของโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดใหม่และโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่เพิ่งสร้างเสร็จ โดยเซอร์วิ ส 
อพาร์ทเมน้ท์ 2 แห่งจากทัง้หมด 5 แห่งก่อสรา้งแล้วเสรจ็ในปี 2563 และที่เหลอืจะก่อสรา้งแล้วเสรจ็ในปีนี้ ส่งผลใหเ้ซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ทุกแห่งเริม่เปิด
ด าเนินการในช่วงที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รบัผลกระทบอย่างหนัก ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่าธุรกจิเซอรว์สิอพารท์เมน้ท์ของบรษิทัจะแบกรับผลขาดทุน
ในช่วง 2 ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ คาดว่าบรษิทัจะมสี่วนแบ่งผลขาดทุนสุทธจิากโครงการร่วมทุนต ่ากว่า 0.1 พนัลา้นบาทในปีนี้ และคาดว่าจะมสี่วนแบ่งก าไรสุทธิ
เท่ากบั 0.1 พนัล้านบาทในปี 2565 และ 1 พนัล้านบาทในปี 2566 ดงันัน้ ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัจะยงัคงได้รบัแรงกดดนัต่อไปอกีใน 2-3 
ปีขา้งหน้านี้   

ภำระหน้ีในระดบัสูง 

อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 65% ณ เดอืนธนัวาคม 2562 และเดอืนธนัวาคม 2563 จาก 59% ณ เดอืนธนัวาคม 2561 ซึง่
สูงกว่าประมาณการเดมิที่ 60% นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานที่อ่อนแอลงกว่าที่คาดการณ์ไวย้งัท าใหอ้ตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทาง
การเงนิของบรษิทัตดิลบในปี 2563 จาก 5% ในปี 2562 และ 14% ในปี 2561  

ในสมมตฐิานพืน้ฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัจะยงัคงสงูต่อไปในช่วง 3 ปีขา้งหน้าเนื่องจากบรษิทัมแีผนจะ
เปิดโครงการที่อยู่อาศยัให้มากขึ้น ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนจะอยู่ในระดบั 65%-68% และอตัราส่วนเงนิทุนจากการ
ด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิอาจอยู่ในระดบัต ่ากว่า 2% ในช่วง 2 ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะเปิดโครงการคอนโดมเินียมภายใตก้าร
ร่วมทุนมลูค่า 2.4 หมื่นลา้นบาทในปีนี้ และจะเปิดโครงการใหม่มลูค่า 8 พนัลา้นบาทในปี 2565 และมลูค่า 5 พนัลา้นบาทในปี 2566 นอกจากนี้ บรษิทัยงัมี
ทีด่นิหลายแปลงทีพ่รอ้มส าหรบัการพฒันาหากตลาดทีอ่ยู่อาศยัฟ้ืนตวัอกีดว้ย ทรสิเรทติ้งประมาณการงบซื้อทีด่นิส าหรบัการพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัของ
บรษิทัเองเท่ากบั 0.5-0.7 พนัลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2566  

บรษิทัจ าเป็นต้องด ารงอตัราส่วนทางการเงนิใหส้อดคลอ้งตามเงื่อนไขทางการเงนิของวงเงนิกู้ยมืจากธนาคารและหุน้กู ้โดยบรษิทัจะ ต้องด ารงอตัราส่วน
หนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนให้ต ่ากว่า 2.5 เท่า ทัง้นี้ ณ เดือนธนัวาคม 2563 อตัราส่วนดงักล่าวเท่ากบั 1.07 เท่า ทรสิเรทติ้งหวงัว่าบรษิัทจะ
สามารถบรหิารโครงสรา้งทางการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไขดงักล่าวอยู่ตลอดเวลา  

สภำพคล่องท่ีสำมำรถบริหำรจดักำรได้ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัยงัสามารถบรหิารจดัการได้ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า ณ เดอืนธนัวาคม 2563 แหล่งเงนิทุนของ
บรษิทัประกอบดว้ยเงนิสดในมอืจ านวน 3.2 พนัลา้นบาท รวมถงึวงเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชแ้ละไม่สามารถยกเลกิไดจ้ านวน 4.8 พนัลา้นบาท และ
วงเงนิกู้ยมืระยะยาวที่ยงัไม่ได้เบกิใช้และไม่สามารถยกเลกิได้จ านวน 2.2 ล้านบาท นอกจากนี้ บรษิทัมสีนิคา้เหลอืขายในโครงการที่ปลอดภาระหนี้ซึง่มี
มลูค่าขาย 5.6 พนัลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัมภีาระหนี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าจ านวน 1.28 หมื่นลา้นบาทซึง่ประกอบดว้ย ตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิระยะสัน้ 5.9 พนัลา้นบาท หุน้กู ้5.4 พนัลา้นบาท และเงนิกูร้ะยะยาว 1.5 พนัลา้นบาท ตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ส่วนใหญ่เป็นเงนิกูช้ ัว่คราวเพื่อใช้ใน
การซื้อทีด่นิซึง่จะถูกทดแทนดว้ยเงนิกู้โครงการในภายหลงั นอกจากนี้ บรษิทัมแีผนจะออกหุน้กูใ้หม่เพื่อทดแทนหุน้กูท้ี่จะครบก าหนด และเงนิกูโ้ครงการ
จะจ่ายช าระคนืดว้ยกระแสเงนิสดจากการโอนโครงการ  

บรษิทัมสีทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ดอ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน ไม่มปีระกนัและไถ่ถอนเมื่อเลกิกจิการก่อนก าหนดมลูค่า 1 พนัลา้นบาทในเดอืนพฤษภาคม 2564 ทัง้นี้ 
ระดบัความเป็นทุนของตราสารดงักล่าวจะลดลงจาก “ระดบัความเป็นทุนปานกลาง” ที ่50% สู่ “ระดบัความเป็นทุนน้อย” ที ่0% ในวนัทีใ่ชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้
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บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

ก่อนครบก าหนดดงักล่าวเนื่องจากอายุคงเหลอืจรงิของหุน้กู้ ณ วนัดงักล่าวนัน้มน้ีอยกว่า 20 ปี ในกรณีที่บรษิัทใช้สทิธิไถ่ถอนหุน้กู้ดงักล่าวก่อนครบ
ก าหนด ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะทดแทนหุน้กูด้งักล่าวดว้ยเครื่องมอืทางการเงนิอื่นซึง่มรีะดบัความเป็นทุนทีเ่ท่าเทยีมกนัเพื่อรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนให้
ได้ตามเป้าหมาย หากบรษิทัไม่ปฎิบตัติามขอ้ก าหนดสทิธเิรื่องความประสงคใ์นการออกหลกัทรพัยเ์พื่อทดแทนหุน้กู้ดงักล่าวก็จะส่งผลต่อระดับความเป็น
ทุนของหูน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน ไม่มปีระกนัและไถ่ถอนเมื่อเลกิกจิการทีเ่หลอืดว้ย  

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

ทรสิเรทติ้งตัง้สมมตฐิานกรณพีืน้ฐานส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัในระหว่างปี 2564-2566 ดงันี้ 

• บรษิทัจะเปิดโครงการทีอ่ยู่อาศยัใหม่มลูค่า 2.4 หมื่นลา้นบาทในปี 2564 มลูค่า 8 พนัลา้นบาทในปี 2565 และมลูค่า 5 พนัลา้นบาทในปี 2566 
• งบประมาณในการซื้อทีด่นิส าหรบัโครงการของบรษิทัเองคาดว่าจะเท่ากบั 0.5-0.7 พนัลา้นบาทต่อปี  
• รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจะอยู่ในช่วง 4.5-6.5 พนัลา้นบาทต่อปี 
• บรษิทัจะมสี่วนแบ่งผลขาดทุนสุทธจิากโครงการร่วมทุนต ่ากว่า 0.1 พนัลา้นบาทในปีนี้ และคาดว่าจะมสี่วนแบ่งก าไรสุทธเิท่ากบั 0.1 พนัลา้นบาทใน

ปี 2565 และ 1 พนัลา้นบาทในปี 2566 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาผลการด าเนินงานเอาไวไ้ดต้ามเป้าหมาย ทัง้นี้ คาดว่าก าไร
ก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัในช่วงปี 2564-2566 จะเท่ากบั 1-2 พนัลา้นบาทต่อปี ในขณะทีภ่าระหนี้หนี้ยงัคงอยู่ใน
ระดบัสูง โดยคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิัทจะอยู่ในระดบั 65%-68% ตลอดช่วงประมาณการ และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
เงนิทุนถาวรจะอยู่ในระดบั 2%-5%  

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจถูกปรบัลดลงได้อกีหากผลการด าเนินงานและ/หรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัอ่อนแอลงอย่างมนีัยส าคญั
จากประมาณการ ในทางตรงกนัขา้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจปรบัเพิม่ขึน้หากบรษิทัมผีลการด าเนินงานแขง็แกร่งกว่าทีค่าดการณ์
ไวแ้ละฐานะทางการเงนิปรบัดขีึน้จนท าใหอ้ตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิเพิม่ขึน้สงูกว่า 5% และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อ
เงนิทุนอยู่ทีป่ระมาณ 60% 
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บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

 

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

 
            2563 2562 2561 2560            2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

4,199 7,302 10,226 12,655 12,072 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  423 1,830 3,572 2,370 2,573 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  1,003 2,685 4,144 2,618 2,668 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  (522) 1,275 2,933 1,419 1,680 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  1,453 1,451 1,117 826 682 
เงนิลงทุนในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

 
19,829 20,411 17,504 13,201 12,470 

สนิทรพัยร์วม 
 

43,298 48,795 41,573 29,904 25,366 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
25,582 27,300 20,661 20,064 12,657 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

13,564 14,684 14,399 10,896 9,754 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 
23.89 36.76 40.53 20.69 22.10 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถาวร (%) 
 

0.94 4.15 9.72 8.09 11.38 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 
0.69 1.85 3.71 3.17 3.91 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

        25.51             10.17 4.99 7.66 4.74 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%) 
 

(2.04) 4.67 14.19 7.07 13.27 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
65.35 65.02 58.93 64.81 56.48 

*  งบการเงนิรวม 
 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป, 26 กรกฎาคม 2562 
- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (Hybrid Securities), 12 กนัยายน 2561 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

  

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

บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (ANAN) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB- 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
ANAN16PA: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน 1,000 ลา้นบาท BB 
ANAN17PA: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน 770 ลา้นบาท BB 
ANAN17PB: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน 230 ลา้นบาท BB 
ANAN18PA: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน 1,500 ลา้นบาท BB 
ANAN18PB: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน 500 ลา้นบาท BB 
ANAN19PA: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน 1,000 ลา้นบาท BB 
ANAN20PA: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน 1,000 ลา้นบาท BB 
ANAN222A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB- 
ANAN22OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 423.3 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB- 
ANAN22OB: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 915.6 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB- 
ANAN23OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 746.6 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB- 
ANAN241A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,412.8 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB- 
หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท BB 
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 ความเหน็ที่ระบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มิได้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิด้ค านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


