CRISIL คงอันดับเครดิตหุนกูไมแปลงสภาพวงเงิน
36.5 พันลานรูปีของ Embassy Office Parks REIT
ที่ ‘CRISIL AAA / Stable’

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 บริษท
ั CRISIL ไดยืนยันอันดับเครดิตหุนกูไมมีสิทธิแปลงสภาพ (NCDs) วงเงิน 36.
5 พันลานรูปีของ Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) (‘Embassy REIT’) ที่
‘CRISIL AAA’ แนวโน มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (‘CRISIL AAA/Stable’)
Mike Holland ประธานเจาหน าที่บริหารของ Embassy REIT กลาววา “Embassy REIT เป็ นทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย (REIT) แหงแรกและแหงเดียวของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การคงอันดับเครดิต
ในครัง้ นี้เป็ นการประเมินจุดแข็งของ Embassy REIT อาทิ อัตราสวน LTV ที่อยูในระดับต่าํ รายไดที่มน
ั ่ คง สภาพ
คลองที่เพียงพอ และประวัติการสงมอบงาน โดยจุดขายหลักของเรา ซึ่งไดแก กระแสเงินสดที่คาดการณไดและการ
จายผลตอบแทนรายไตรมาส ที่ไดจากอสังหาริมทรัพยที่แข็งแกรงและแนวโน มการเชาที่ตอเนื่อง จากอานิสงสของ
ฐานผูเชาคุณภาพสูง เนื่องจากสวนใหญเป็ นบริษท
ั ขามชาติ ไดสงผลใหเราไดรับการยืนยันอันดับเครดิตที่
AAA/Stable จาก CRISIL ในครัง้ นี้”
CRISIL ระบุในคําชีแ
้ จงเหตุผลการใหอันดับเครดิตวา “อันดับเครดิตครัง้ นี้ยังคงสะทอนถึงอัตราสวนเงินใหสินเชื่อ

ตอมูลคาหลักประกัน (loan-to-value หรือ LTV) ที่พอเหมาะของ Embassy REIT อันเป็ นผลมาจากหนี้ที่อยูใน
ระดับต่าํ และเกณฑชว
ี้ ัดการปองกันภาระหนี้ที่แข็งแกรง ซึ่งไดแรงหนุนจากเพดานจํากัดเงินกูสวนเพิ่ม
(incremental borrowing) และรายไดที่มน
ั ่ คงจากสินทรัพยอางอิง (underlying assets) เมื่อพิจารณาจาก
สินทรัพยเพื่อการพาณิชยที่มีคุณภาพสูง อัตราการเชาพ้ น
ื ที่ที่อยูในระดับสูง และการกระจายการลงทุนทางภูมิศาสตร
อยางไรก็ดี จุดแข็งเหลานี้ถูกหักลบบางสวนจากความออนไหวตอสถานการณไมแนนอนในภาคอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
สงผลใหอัตราการเชาพ้ น
ื ที่มีความผันผวน”
คําเตือน
การจัดอันดับไมใชการแนะนํ าใหซ้ อ
ื  ขาย หรือถือหุนกูไมแปลงสภาพ (NCDs) หรือหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยของ
Embassy REIT ผูลงทุนควรตัดสินใจดวยตัวเอง การจัดอันดับพิจารณาจากสมมติฐานที่แนนอน และอาจจะมีการ
ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงโดยบริษท
ั จัดอันดับเครดิตไดทุกเมื่อ
ขาวเผยแพรฉบับนี้จัดเตรียมไวเพื่อเป็ นขอมูลทว
ั ่ ไปเทานัน
้ Embassy Office Parks Management Services
Private Limited (“ผูจัดการ”) (ในนามผูจัดการของ Embassy Office Parks REIT (“Embassy REIT”)) และ
Embassy REIT ไมรับรองหรือรับประกันทงั ้ โดยชัดแจง หรือโดยนัย รวมทงั ้ ไมขอรับผิดชอบหรือรับผิดเกี่ยวกับ
ความเป็ นธรรมและความครบถวนสมบูรณของเนื้อหาในขาวเผยแพรฉบับนี้ ผูรับสารจะเป็ นผูรับผิดชอบตอการ
ประเมินตลาด และสถานะในตลาดของกองทรัสต Embassy REIT ดวยตนเองแตเพียงผูเดียว
ขาวเผยแพรฉบับนี้มีขอความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคต ซึ่งจัดทําขึ้นตามความเชื่อ ความคิดเห็น และ
สมมติฐาน ณ ปั จจุบันของผูจัดการกองทรัสต ขอความที่เป็ นการคาดการณในอนาคตดังกลาวมีความเสี่ยง ความไม
แนนอน และปัจจัยอ่ น
ื  ๆ ทัง้ ที่รูและไมรู ซึ่งอาจเป็ นเหตุใหผลการดําเนินงาน สภาวการณทางการเงิน ผลประกอบ
การ หรือผลสําเร็จที่แทจริงของ Embassy REIT หรือผลดําเนินงานของอุตสาหกรรม แตกตางออกไปอยางมากจาก
ผลการดําเนินงาน สภาวการณทางการเงิน ผลประกอบการ หรือผลสําเร็จที่แสดงออกหรือแสดงเป็ นนัยโดยขอความ
คาดการณในอนาคตดังกลาว ทัง้ นี้ ผูจัดการกองทรัสตไมขอรับผิดชอบในการปรับปรุงขอความที่เป็ นการคาดการณ
ในอนาคตเหลานี้ใหสะทอนเหตุการณหรือพัฒนาการในอนาคต หรือสะทอนผลกระทบของเหตุการณซ่ งึ ไมสามารถชี้
ชัดได เชน โควิด-19
เกี่ยวกับ Embassy REIT
Embassy Office Parks เป็ นทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) แหงแรกและแหงเดียวของอินเดียที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ปั จจุบัน Embassy REIT มีพ้ น
ื ที่เชิงพาณิชยที่สรางเสร็จและใหเชาไดรวม 26.2 ลาน
ตารางฟุตทว
ั ่ อินเดีย รวมถึงมีพ้ น
ื ที่ที่อยูระหวางการพัฒนาประมาณ 7.1 ลานตารางฟุต ทําใหมีพ้ น
ื ที่ในพอรตการ
ลงทุนรวมทงั ้ สน
ิ้  33.3 ลานตารางฟุต ครอบคลุมอาคารสํานักงานเกรด A จํานวน 7 แหง และอาคารสํานักงาน

ใจกลางเมือง 4 แหง ในตลาดสํานักงานที่มีผลประกอบการดีที่สุดของอินเดีย ซึ่งไดแก บังคาลอร มุมไบ ปูเน และ
เขตกรุงเดลีและปริมณฑล (National Capital Region (NCR)) พื้นที่สํานักงานในพอรตของ Embassy REIT ถูก
เชาโดยบริษท
ั ระดับบลูชิพกวา 160 แหง และประกอบไปดวยอาคาร 78 แหงพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความ
สําคัญเชิงกลยุทธ ซึ่งรวมถึง โรงแรมที่สรางสมบูรณแลว 2 แหง โรงแรมที่อยูระหวางการกอสราง 2 แหง และโซลา
รพารคขนาด 100MW(AC) ที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนใหแกผูเชาพ้ น
ื ที่
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