
                          
         

                                                                                                                                            

      
  

 Industry Research 

 

บทสรุป 

     ทริสเรทติ้งคาดว่าอุปสงค์ของท่ีอยู่อาศัยจะปรับตัวดีขึ้นประมาณ 5%-10% ในปีน้ี โดยคาดว่า
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีปรับตัวดีขึ้น ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีกลับมาคึกคัก ประกอบกับการท่ี
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศจีนกลับมาเปิดประเทศ จะส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจมากกว่า 
ผลลบท่ีเกิดจากการกลับมาบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าท่ีอยู่อาศัย (Loan 
to Value – LTV) รวมถึงดอกเบี้ยท่ีปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากเหตุการณ์
เฉพาะ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ในปีน้ี 

    จากข้อมูลของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25 รายท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก 
ทริสเรทติ้ง พบว่าผลการดำเนินงานโดยรวมในปี 2565 ดีกว่าท่ีคาดเล็กน้อย โดยยอดโอนท่ีอยู่
อาศัย (รวมยอดโอนจากโครงการของบริษัทร่วมทุน) ในปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 12% มาอยู่ท่ี
ประมาณ 3.1 แสนล้านบาท และแม้ว่าต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงจะปรับต้วเพิ่มขึ้น แต่
อัตรากำไรขั้นต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ของผู้ประกอบการก็ยังปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ท่ี 
35% จากประมาณ 33% ในปี 2564 

         นอกจากน้ี ยอดขายสุทธิ (สุทธิจากยอดปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารและยอดยกเลิก)  ในปี 
2565 ของผู้ประกอบการท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิตก็ยังคงเติบโตกว่า 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้ามาอยู่ ท่ีประมาณ 3.26 แสนล้านบาท  โดยการเติบโตมาจากการฟื้นตัวของยอดขาย
คอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 รวมถึงความต้องการบ้านเดี่ยวท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดย
ยอดขายสุทธิของคอนโดมิเนียมในปี 2565 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ท่ีประมาณ 1.2 แสน
ล้านบาท หรือประมาณสองเท่าของยอดขายในปี 2564 ในขณะท่ียอดขายสุทธิของบ้านแนวราบก็
ยังคงเติบโตกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามาอยู่ท่ีประมาณ 2.06 แสนล้านบาท 

อย่างไรก็ดี ยอดขายคอนโดมิเนียมสุทธิให้แก่ผู้ซ้ือชาวต่างชาติในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 
10% ของยอดขายรวมของคอนโดมิ เนียม หรือคิดเป็นประมาณ 50% ของยอดขายให้
ชาวต่างชาติในปี 2562 และเพียง 20% ของยอดขายให้ชาวต่างชาติในปี 2561 ซ่ึงเป็นปีท่ีมี
ยอดขายให้ชาวต่างชาติสูงท่ีสุด ดังน้ัน หากความต้องการซื้อจากชาวต่างชาติกลับมาฟื้นตัวเต็มท่ีก็
น่าจะช่วยให้ยอดขายคอนโดมิเนียมปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 30%-40% จากปี 2565 

ในมุมมองของทริสเรทติ้ง การกลับมาเปิดประเทศของประเทศต่าง ๆ จากการคลายความกังวล
เกี่ยวกับโรคระบาดน่าจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยการกลับมาของธุรกิจ
ท่องเท่ียวจะส่งผลดีต่อภาคบริการรวมท้ังส่งผลดีต่อเน่ืองต่อการบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงจะช่วย
บรรเทาผลกระทบจากการส่งออกของสินค้าท่ีคาดว่าจะชะลอตัวลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ
ภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลก 

ในทางตรงข้าม มาตรการ LTV ท่ีเข้มงวดขึ้นรวมท้ังอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับเพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลลบ
ต่อความต้องการท่ีอยู่อาศัย ในมุมมองของทริสเรทติ้ง มาตรการ LTV ท่ีเข้มงวดขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อความต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีมีระดับราคาปานกลางถึงสูง เนื่องจากผู้ซ้ือท่ีอยู่อาศัยในกลุ่ม
น้ีอาจมีสัญญากู้ยืมเพื่อซ้ือที่อยู่อาศัยมากกว่าหน่ึงสัญญา อย่างไรก็ดี ทริสเรทติ้งคาดว่ายอดขายท่ี
อยู่อาศัยไม่น่าจะปรับลดลงอย่างมากเหมือนในปี 2562 โดยคาดว่าความต้องซ้ือท่ีอยู่อาศัยจาก
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Homebuilders and Real Estate Developers (ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย) 

ชาวต่างชาติท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นน่าจะช่วยชดเชยความต้องการซ้ือท่ีลดลงของผู้ชื้อท่ีอยู่อาศัยชาวไทยได้ นอกจากนี้ จากความกดดันท่ีลดลงในเรื่องอัตรา
เงินเฟ้อและค่าเงินบาท ทริสเรทติ้งคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% ในปี 2566 

ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของผู้ประกอบการจำนวน 24 ราย (ไม่นับรวม บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)) เน่ืองจากบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจาก
ธุรกิจไฟฟ้า) จะเติบโตได้ 5%-10% ในปีน้ี ในขณะท่ีอัตรากำไรขั้นต้นน่าจะปรับลงมาอยู่ท่ีระดับปกติท่ีประมาณ 32%-33% ลดลงจากระดับประมาณ 
35% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ท้ังน้ี เนื่องจากต้นทุนค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างท่ีปรับเพิ่มขึ้นจะสะท้อนรวมอยู่ในต้นทุนสินค้าแล้วท้ังหมด และผล
ประกอบการท่ีคาดว่าจะปรับดีขึ้นน่าจะทำให้อัตราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Debt to 
EBITDA Ratio) จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นจากท่ีระดับ 6.3 เท่าในปี 2565 มาอยู่ท่ี 5.5-6 เท่าในปี 2566-2567 รวมท้ังอัตราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อ
เงินทุนโดยเฉลี่ยของผู้ประกอบการท้ัง 25 รายดังกล่าวคาดว่าจะทรงตัวอยู่ท่ีระดับประมาณ 50%-52%  

ณ สิ้นปี 2565 ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท้ังสิ้น 25 ราย โดยมีอันดับเครดิตตั้งแต่ระดับ “B+” ขึ้น
ไปถึงจนถึงระดับ “A+” โดยในปี 2565 ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรใหม่ให้กับผู้ประกอบการจำนวน 2 บริษัท ปรับลดอันดับเครดิตองค์กร
จำนวน 2 บริษัท และปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร 1 บริษัท นอกจากน้ี ทริสเรทติ้งยังปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Positive” หรือ “บวก” 1 
บริษัทและปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Negative” หรือ “ลบ” ท้ังสิ้น 4 บริษัท  
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Homebuilders and Real Estate Developers (ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย) 

รายชื่อผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รบัการจัดอันดบัเครดติโดยทริสเรทติง้ 
(ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2565) 

ลำดับ
ที่ 

บริษัท 
อันดับเครดิต

องค์กร 
แนวโน้มอันดับเครดิต/

เครดิตพินิจ 

1 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ANAN) BBB- Stable 
2 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP) A- Positive 
3 บริษัท อารยีา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (AREEYA) B+ Stable 
4 บริษัทแอสเส็ทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) BBB- Stable 
5 บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (BRI) BBB Stable 
6 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกดั (มหาชน) (CI) BB Stable 
7 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD) A Stable 
8 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) BBB Stable 
9 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN) BBB+ Stable 
10 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH) A+ Stable 
11 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MJD) BB Stable 
12 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK) BBB- Negative 
13 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จำกัด (มหาชน) (NOBLE) BBB Stable 
14 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI) BBB+ Stable 
15 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) (PRIN) BBB- Stable 
16 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF) BB Stable 
17 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS) A Negative 
18 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH) A- Negative 
19 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) BBB+ Stable 
20 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) BBB+ Stable 
21 บริษัท เสนา ดีเวลอปเม้นท ์จำกัด (มหาชน) (SENA) BBB Negative 
22 บริษัท ไซมิส แอสเส็ท จำกัด (มหาชน) (SA) BB+ Stable 
23 บริษัท ศุภาลยั จำกัด (มหาชน) (SPALI) A Stable 
24 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (UV) BBB+ Stable 
25 บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN)  BB Stable 

ที่มา: ทริสเรทติ้ง 

 
 
 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด                                                                                                                                                                                                            
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยท่ียังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำ
เสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรื อของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นท่ีระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็น
คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด ได้จัดทำข้ึนโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้าน
การเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด ได้รับข้อมูลท่ีใช้สำหรับการจัด
อันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบ
ต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลท่ีได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัย
ข้อมูลดังกล่าว ท้ังนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria 
 


