
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั 
(มหาชน) ทีร่ะดบั “A” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึความสามารถในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทั 
พอรต์อสงัหารมิทรพัยท์ีม่คีวามสมดุลเป็นอย่างด ีตลอดจนฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แรง บรษิทัมอีตัรา
ก าไรสูงและการก่อหนี้ในระดบัปานกลาง การเพิ่มทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่
โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทั อนัดบัเครดติยงัพจิารณาถงึมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยทีจ่ะ
จ ากดัสนิเชื่อบา้นทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้รวมถงึลกัษณะของธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นวงจร
ขึน้ลงและมกีารแข่งขนัสูงดว้ย ซึ่งความเสีย่งจากอุตสาหกรรมดงักล่าวยงัคงเป็นประเดน็กงัวลต่อ
อนัดบัเครดติ  

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ความสามารถในการแข่งขนัท่ีแขง็แกร่ง 

ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในอุตสาหกรรมพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์อาไวไ้ด ้โดยรายไดข้องบรษิทัอยู่ใน 5 อนัดบัแรกของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัมอีตัราก าไรทีสู่งกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
(ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได้) ของบรษิทัอยู่ในช่วง 28%-
29% สงูกว่าค่าเฉลีย่ของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จดทะเบยีน 20 อนัดบัแรกทีอ่ยู่ที ่18%-20% 
บรษิทัควบคุมต้นทุนการด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหบ้รษิทัสามารถเสนอขายทีอ่ยู่
อาศยัในราคาทีแ่ขง่ขนัไดใ้นขณะทีย่งัรกัษาก าไรไวไ้ดใ้นระดบัทีน่่าพอใจ อตัราก าไรทีส่งูท าใหบ้รษิทั
มทีางเลอืกมากขึน้ในการปรบัราคาขายเพื่อเร่งยอดขายไดห้ากจ าเป็น โดยสนิคา้ของบรษิทันัน้ให้
ความคุม้ค่าในมมุมองของผูซ้ื้อบา้น 

พอรต์สินค้ามีความสมดลุ 

ในความเหน็ของทรสิเรทติ้ง พอร์ตสนิคา้ของบรษิทัมกีารกระจายตวัทีด่ที ัง้ในดา้นประเภทโครงการ 
ราคา และสถานทีต่ ัง้ โดยโครงการบา้นจดัสรรและคอนโดมเินียมสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัอย่างละครึง่ 
ซึ่งท าใหไ้ม่ว่าจะเป็นบา้นจดัสรรหรอืคอนโดมเินียมที่เป็นทีต่้องการของตลาดในขณะนัน้ บรษิัทก็
สามารถปรบัพอร์ตสินค้าเพื่อให้ได้ประโยขน์จากการเติบโตของสนิค้าประเภทนัน้ได้ และพอร์ต
สนิคา้ทีม่คีวามสมดุลนี้กช็่วยใหบ้รษิทัสามารถควบคุมระดบัการก่อหนี้เอาไวไ้ด ้เพราะโดยทัว่ไปแลว้
โครงการบา้นจดัสรรจะใชเ้งนิลงทุนทีต่ ่ากว่าและยงัใหร้ะยะเวลาคนืทุนทีส่ ัน้กว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
โครงการคอนโดมเินียม 

บรษิทัมสีนิคา้ทีห่ลากหลายในหลายหวัเมอืงส าคญั ๆ ในประเทศไทย ซึ่งท าใหบ้รษิทัสามารถเขา้ถงึ
ความต้องการของผู้ซื้อบ้านที่มคีวามหลากหลายในหลายพื้นที่ได้ ปัจจุบนับริษัทมโีครงการใน
ต่างจงัหวดัมากกว่า 60 แห่ง รายไดจ้ากโครงการเหล่านี้อยู่ทีป่ระมาณ 1 ใน 4 ของรายไดร้วมในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2561 อย่างไรก็ตาม อัตราการดูดซับของโครงการในต่างจังหวัดโดยเฉพาะ
คอนโดมเินียมค่อนขา้งชา้กว่าโครงการในกรุงเทพ ฯ และปรมิณฑล ทรสิเรทติ้งคาดว่าเศรษฐกจิใน
ประเทศที่ก าลงัปรบัตัวดีขึ้นจะช่วยเร่งอัตราการดูดซับของโครงการในต่างจังหวัดในช่วง 3 ปี
ขา้งหน้าได ้

ผลการด าเนินงานยงัคงแขง็แกร่ง 

ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะเพิม่ขึ้นต่อไปภายใต้การคาดการณ์ว่าบรษิัทจะยงัคงเปิด
โครงการสงัหารมิทรพัย์ใหม่ ๆ เพิม่มากขึ้น ซึ่งจะท าให้รายได้จากการด าเนินงานรวมของบรษิัท

  

บริษทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 158/2561 
 12 ตลุาคม 2561 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:                      Stable 
Stable 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

18/07/57 A Stable 
07/06/56 A- Positive 
20/05/53 A- Stable 
03/03/49 BBB+ Stable 
29/10/47 BBB Stable 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ: 

รพพีล มหพนัธ ์
rapeepol@trisrating.com  

จฑุามาส บุณยวานิชกลุ 
jutamas@trisrating.com 

อวยพร วชริกาญจนาภรณ์ 
auyporn@trisrating.com 

หทัยานี พทิกัษ์ปฐพ ี
hattayanee@trisrating.com 

สุชาดา พนัธ,ุ Ph. D. 
suchada@trisrating.com 
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บริษทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

เพิม่ขึน้สูงกว่า 30,000 ลา้นบาทในช่วง 3 ปีขา้งหน้า รายได้จากการด าเนินงานรวมท าสถติิสูงสุดใหม่ที่ประมาณ 25,300 ลา้นบาทในปี 2560 จากการ
เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียม ขณะทีร่ายไดจ้ากการด าเนินงานรวมเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 11,200 ลา้นบาทในช่วงครึง่แรกของปี 2561 จาก
ประมาณ 9,900 ลา้นบาทในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยรายไดจ้ากโครงการบา้นจดัสรรเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 6,000 ลา้นบาทจากประมาณ 5,500 ลา้น
บาท ในขณะทีร่ายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 4,800 ลา้นบาทจากประมาณ 4,100 ลา้นบาท 

มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยทีจ่ะควบคุมสนิเชือ่บา้นทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดไ้ม่น่าจะสรา้งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อบรษิทัในความเหน็ของทรสิเรทติ้ง 
โดยสนิคา้มากกว่า 95% ของบรษิทันัน้มรีาคาต ่ากว่า 10 ลา้นบาทต่อยูนิต ขณะที่แมบ้รษิัทจะก าหนดใหม้กีารวางเงนิดาวน์น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด
ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ (15%-20% เทยีบกบั 20%) ลูกคา้ของบรษิทัส่วนใหญ่กเ็ป็นผูซ้ื้อบา้นหลงัแรก บรษิทัมมีาตรการของตนเองในการป้องกนัการเกง็
ก าไร เช่น การจ ากดัจ านวนยนูิตทีผู่ซ้ื้อแต่ละรายจะสามารถซื้อได ้ส่งผลใหอ้ตัราการปฏเิสธสนิเชือ่โดยสถาบนัการเงนิของบรษิทัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่ากว่า 
10% และอตัราการยกเลกิต ่ากว่า 8%   

ทรสิเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทจะยงัคงแขง็แกร่งอนัเนื่องมาจากการควบคุมต้นทุนที่มปีระสทิธภิาพ โดยอตัราก าไร จากการ
ด าเนินงานจะอยู่ทีป่ระมาณ 25% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัลดลงมาอยู่ที ่24.3% ในช่วงครึง่แรกของปี 2561 จาก
การเพิม่ขึ้นของค่าจา้งตวัแทนสนับสนุนการขาย ซึ่งทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดท้ี่จะรบัรูม้ากขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี 2561 จะช่วยเพิม่อตัราก าไรจากการ
ด าเนินงานของทัง้ปี 2561 ใหส้งูขึน้ได ้

ปัจจุบนับรษิัทมกีารลงทุนในกจิการร่วมค้าหลายแห่งในประเทศออสเตรเลยี อย่างไรกต็าม การลงทุนในต่างประเทศยงัมขีนาดเล็กและสรา้งก าไรใหแ้ก่
บรษิทัเพยีงเลก็น้อย โดยทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะไมข่ยายการลงทุนจ านวนมากในต่างประเทศในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

นโยบายทางการเงินมีความรดักมุ 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าระดบัการก่อหนี้ของบรษิทัจะยงัทรงตวัอยู่ในระดบัปานกลางจากนโยบายการเงนิทีร่ดักุมของบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อขยายธุรกจิโดยปราศจาก
ขอ้จ ากดัเรือ่งระดบัการก่อหนี้ ในปี 2560 บรษิทัไดข้ายอาคารส านกังานทีล่งทุนไวใ้นประเทศฟิลลปิปินส์ อกีทัง้ยงังดการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบปีก่อน 
นอกจากนัน้ บรษิทัได้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ์(SPALI-W4) ซึ่งมรีาคาใชส้ทิธิต์ ่ากว่าราคาหุน้ของบรษิทัเป็นอย่างมาก ซึ่งทัง้หมดนี้จะท าใหฐ้านะเงนิสด
ของบรษิทัเพิม่ขึน้ไดป้ระมาณ 4,500 ลา้นบาท ภายใตค้าดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่า SPALI-W4 จะถูกแปลงสภาพทัง้หมด 

การแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิช์่วยเพิม่ฐานทุนของบรษิทัประมาณ 800 ลา้นบาทในช่วงครึง่แรกของปี 2561 ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิ
ต่อเงนิทุนลดลงเหลอื 34.9% ณ เดอืนมถุินายน 2561 จากระดบัสงูสุดที ่48.8% ในปี 2558 อตัราส่วนการก่อหนี้ดงักล่าวมแีนวโน้มจะลดลงเหลอืประมาณ 
33% ในช่วงสิ้นปี 2561 เนื่องจากทรสิเรทติ้งคาดว่าการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิท์ีย่งัเหลอือยู่จะเพิม่ฐานทุนใหแ้ก่บรษิทัอกีจ านวน 900 ลา้นบาท
ในช่วงครึง่หลงัของปี 2561 แมว้่าบรษิทัน่าจะขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีขา้งหน้า แต่ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุน
จะยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่า 50% 

กระแสเงนิสดเมือ่เทยีบกบัหนี้ของบรษิทัน่าจะปรบัตวัดขี ึน้จากในอดตีอนัเนื่องมาจากระดบัการก่อหนี้ที่ลดลง โดยทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนเงนิทุนจาก
การด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิจะยงัคงสงูกว่าระดบั 30% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ซึ่งเพิม่ขึน้จากระดบั 25%-30% ในช่วง 3 ปียอ้นหลงั ทัง้นี้ อตัราส่วน
ดงักล่าวเพิม่ขึน้เป็น 36.1% ในช่วงครึง่แรกของปี 2561 หลงัจากทีร่ะดบัการก่อหนี้ของบรษิทัลดต ่าลง โดยระดบัดงักล่าวถอืว่าสูงส าหรบับรษิทัพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ 

สภาพคล่องสามารถจดัการได้ 

ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิัทจะสามารถจะจดัการสภาพคล่องไดเ้ป็นอย่างดใีนช่วง 3 ปีขา้งหน้าอนัเนื่องมาจากนโยบายการเงนิที่รดักุม ทัง้นี้ บรษิทัมวีงเงนิ
ส ารองอยู่เป็นจ านวนมาก ณ เดอืนมถุินายน 2561 โดยวงเงนิกูโ้ครงการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชร้วมกบัเงนิสดและหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดมรีวมกนั
ประมาณ 14,000 ลา้นบาท ซึ่งเพยีงพอส าหรบัรองรบัหนี้ที่จะครบก าหนด บรษิัทมหีนี้จะครบก าหนดปีละ 3,000-7,000 ล้านบาทในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 
กระแสเงนิสดสุทธจิากการขายโครงการอสงัหารมิทรพัย์ก็น่าจะเพยีงพอรองรบัหนี้ที่จะครบก าหนดได้ทัง้จ านวน ซึ่งทรสิเรทติ้งคาดว่าเงนิทุนจากการ
ด าเนินงานจะอยู่ที ่5,000-7,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

ขอ้ก าหนดส าคญัของหุน้กูร้ะบุให้บรษิทัต้องด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนไม่ใหเ้กนิ 2 เท่า ซึ่ง ณ เดอืนมถุินายน 2561 อตัราส่วนดงักล่าวอยู่ที ่0.8 เท่า 
ดงันัน้จงึถอืว่าบรษิทัสามารถปฏบิตัไิดต้ามขอ้ก าหนด ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่าบรษิทัจะสามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวไดใ้นช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งเอาไวไ้ด ้
โดยคาดว่าอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัจะไม่น้อยกว่า 20% ในขณะทีอ่ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนจะ
ยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่า 50% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า  
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บริษทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติอาจเกดิขึน้ไดห้ากผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของบรษิทัแขง็แกร่งกว่าทีค่าดไวอ้ย่างมนีัยส าคญั รายไดแ้ละก าไร
จากสนิทรพัย์ทีส่รา้งรายไดส้ม ่าเสมอจะเป็นปัจจยับวกต่ออนัดบัเครดติหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติ ในทางตรงกนัขา้ม อนัดบัเครดติหรอืแนวโน้มอนัดบั
เครดติอาจถูกปรบัลดลงไดห้ากความสามารถในการท าก าไรหรอืโครงสรา้งเงนิทุนถดถอยลง 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั*    

หน่วย: ลา้นบาท 

            -------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------- 
  ม.ค.-มิ.ย. 

 2561 
 2560 2559 2558  2557 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  11,158 25,329 23,490 21,558 18,671 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย   2,714 7,108 6,654 6,152 6,022 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  3,045 7,879 7,166 6,530 6,339 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  3,042 7,789 7,243 6,676 6,451 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  2,316 5,751 5,321 4,991 4,894 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  215 549 644 530 423 
เงนิลงทุนในสนิคา้คงคลงั  (1,131) (2,831) (3,520) (8,882) (6,868) 
สนิทรพัยร์วม  56,980 55,702 51,680 47,287 38,031 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  16,656 18,625 20,718 19,480 12,015 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  31,098 28,380 23,612 20,450 17,977 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 24.32 28.06 28.33 28.54 32.25 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  16.57 **       16.87 16.73 18.30 23.57 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 14.15 14.18 11.24 12.59 15.26 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 2.09 **         2.39 2.86 2.92 1.86 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  36.11 **       30.88 25.68 25.62 40.73 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   34.88 39.62 46.74 48.79 40.06 

* งบการเงนิรวม 
** ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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บริษทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) (SPALI) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
SPALI19DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562  A 
SPALI202A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
SPALI205A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
SPALI209A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
SPALI213A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                      

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั

อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั

อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 

โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์

เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ

ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ

เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่

ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร

จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


