
 
 

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัของ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท ทีร่ะดบั “AA” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสนิทรพัย์
ของทรสัต์ฯ ซึง่มคีุณภาพสงู ตลอดจนกระแสเงนิสดทีส่ม ่าเสมอจากรายไดค้่าเช่าและบรกิารทีก่ระท า
ภายใตส้ญัญา และนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงั นอกจากนี้ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึโอกาสใน
การเติบโตในอนาคตของทรสัต์ฯ จากสนิทรพัย์ที่ได้รบัการสนับสนุนจาก บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งได้รบัการจดัอนัดบัเครดติโดยทรสิเรทติ้งทีร่ะดบั “AA” อย่างไรก็ตาม อนัดบั
เครดติดงักล่าวลดทอนลงบางส่วนจากการทีท่รสัต์ฯ มพีืน้ทีใ่หเ้ช่าและรายไดท้ี่กระจุกตวัอยู่ในกลุ่มผู้
เช่ารายใหญ่ 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์(REIT) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
จากสินทรพัยท่ี์มีคณุภาพสงู 

ทรสัต์ฯ เป็นทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ (Real Estate Investment Trust -- 
REIT) ทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดว้ยมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจ านวน 44,750 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และมพีื้นทีใ่หเ้ช่ารวม 248,925 ตารางเมตร (ตร.ม.) ประกอบ 
ด้วย พื้นที่ให้เช่าของศูนย์การค้า 5 แห่งจ านวน 214,605 ตร.ม. และพื้นที่ให้เช่าของอาคาร
ส านักงาน 2 แห่งจ านวน 34,320 ตร.ม. โดยศูนย์การคา้มอีตัราการเช่าเฉลีย่ที ่ 96% ณ วนัที ่31 
มนีาคม 2562 ดว้ยอตัราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 1,000-2,000 บาทต่อ ตร.ม. ต่อเดอืนในช่วง 
ไตรมาสแรกของปี 2562 ส่วนอาคารส านักงานมอีตัราการเช่าเฉลีย่ที่ 90% ณ วนัที่ 31 มนีาคม 
2562 ดว้ยอตัราค่าเช่าเฉลีย่อยู่ทีร่ะหว่าง 480-560 บาทต่อ ตร.ม. ต่อเดอืน นอกจากนี้ ทรสัต์ฯ ยงั
ลงทุนในโรงแรมฮลิตนั พทัยา ซึ่งมจี านวนหอ้งพกั 302 หอ้งและมอีตัราการเช่าที ่93% ในไตรมาส
แรกของปี 2562 ดว้ย ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราการเช่าของศูนย์การคา้แต่ละแห่งจะสูงกว่า 93% และ
อตัราการเช่าอาคารส านกังานแต่ละแห่งจะสงูกว่า 85% ในช่วงปี 2562-2564  

รายไดท่ี้สม า่เสมอจากสญัญาเช่าพืน้ท่ีและบริการ 

ทรสิเรทติ้งมองว่ารายไดค้่าเช่าและบรกิารของทรสัต์ฯ ค่อนขา้งสม ่าเสมอเนื่องจากสญัญาเช่าพื้นที่
กบัผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นสญัญาทีม่รีะยะเวลาการเช่า 3 ปี ทัง้นี้ พื้นทีใ่หเ้ช่าจ านวน 27% ของพื้นทีเ่ช่า
ทัง้หมดจะครบก าหนดสญัญาในปี 2562 ในขณะที่พื้นที่ให้เช่าจ านวน 31% จะครบก าหนดในปี 
2563 จ านวน 24% จะครบก าหนดในปี 2564 และทีเ่หลอืจะครบก าหนดตัง้แต่ปี 2565 เป็นต้นไป
เนื่องจากพืน้ทีใ่หเ้ช่าทีม่ศีกัยภาพสงูในท าเลทีด่นีัน้มคี่อนขา้งจ ากดั จงึท าใหใ้นช่วงหลายปีทีผ่่านมา
อตัราการต่ออายุสญัญาของผูเ้ช่ามคี่อนขา้งสงูประมาณ 90% ทรสิเรทติ้งมองว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ 
จะสามารถรกัษาอตัราการต่ออายุสญัญาเช่าในระดบัสงูดว้ยอตัราค่าเช่าทีน่่าพอใจเอาไวไ้ด้ต่อไป  

รายไดค้่าเช่าและบรกิารของทรสัต์ฯ เตบิโต 39% จากปีก่อนเป็น 4,739 ลา้นบาทในปี 2561 เนื่อง
จากทรสัต์ฯ ซื้อศูนย์การค้าเซ็นทรลัเฟสติวลั พทัยาบชี และโรงแรมฮลิตนัพทัยาเขา้กองในช่วง
ปลายปี 2560 รายไดค้่าเช่าและบรกิารในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2562 เพิม่ขึน้ 7% จากช่วงเดยีวกนั
ของปีที่แลว้เป็น 1,230 ลา้นบาท ประมาณ 30% ของรายไดค้่าเช่าและบรกิารมาจากศูนย์การค้า
เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 และประมาณ 20% มาจากศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ป่ินเกลา้  

อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานของทรสัต์ฯ เท่ากบั 80%-83% ในช่วงปี 2558 ถงึไตรมาสแรกของ
ปี 2562 อตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัสูงที ่80%-
83% ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ความสามารถในการท าก าไรทีสู่งเป็นผลมาจากความสามารถของทรสัต์ฯ 
ในการรกัษาอตัราการเช่าใหอ้ยู่ในระดบัสงู ตลอดจนปรบัอตัราค่าเช่าเพิม่ขึน้ และควบคุมตน้ทุนในการ

  

ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท  

ครัง้ท่ี 94/2562 
 25 มิถนุายน 2562 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  AA 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
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ด าเนินงาน ทรสิเรทติ้งคาดว่าในอนาคตทรสัต์ฯ จะสามารถรกัษาอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานและอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และ
ค่าตดัจ าหน่ายเอาไวไ้ดไ้มต่ ่ากว่า 80% 

ความเส่ียงจากการท่ีพืน้ท่ีให้เช่าและรายได้ขึน้อยู่กบัผู้เช่ารายใหญ่เป็นหลกั  

เนื่องจากทรสัต์ฯ มสีนิทรพัยเ์พยีงไมก่ีแ่ห่ง ดงันัน้ ผลการด าเนินงานของทรสัต์ฯ จงึขึน้อยู่กบัสนิทรพัย์ทีต่ ัง้อยู่ในท าเลทีจ่ ากดั  อนึ่ง สนิทรพัย์ของทรสัต์ฯ 
ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ (พระราม 2 พระราม 3 และป่ินเกลา้) เชยีงใหม่ และชลบุร ี(พทัยา) ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2562 ศูนย์การคา้มผีูเ้ช่า 965 ราย และ
อาคารส านักงานมผีูเ้ช่า 111 ราย ในช่วงปี 2561 ถงึช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2562 ผูเ้ช่ารายใหญ่ทีสุ่ด 10 รายของศูนย์การคา้คดิเป็น 41% ของพื้นทีเ่ช่า
ทัง้หมดและคดิเป็น 17%-18% ของรายไดค้่าเช่าและบรกิารของศูนย์การคา้ ในขณะทีผู่เ้ช่ารายใหญ่ทีสุ่ด 10 รายของอาคารส านักงานคดิเป็น 36% ของ
พืน้ทีเ่ช่าทัง้หมดและคดิเป็น 38%-39% ของรายไดค้่าเช่าและบรกิารของอาคารส านกังาน ผูเ้ช่าในกลุ่มเซน็ทรลัมสีดัส่วนการเช่าคดิเป็น 25% ของพืน้ทีเ่ช่า
ของศนูยก์ารคา้ และ 12% ของพืน้ทีเ่ช่าของอาคารส านักงาน อย่างไรกต็าม ความเสีย่งจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าลดทอนลงไปบางส่วนจากการทีผู่เ้ช่า
เหล่านี้มคีวามน่าเชือ่ถอืทีอ่ยู่ในระดบัสงู   

โอกาสในการเติบโตในอนาคตจากสินทรพัยข์องกลุ่มบริษทั 

บรษิทัเซ็นทรลัพฒันาเป็นผูส้นับสนุนของทรสัต์ฯ โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 ถอืหุน้ในสดัส่วน 26.69% ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ กเ็ป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทัเซ็นทรลัพฒันา และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของทรสัต์ฯ กย็งัเป็นบรษิัทเซ็นทรลัพฒันาดว้ยเช่นกนั ปัจจุบนับรษิทัเซ็นทรลัพฒันาเป็นเจ้าของ
ศนูยก์ารคา้ทัง้หมด 33 แห่งซึง่มพีืน้ทีใ่หเ้ช่ารวม 1.8 ลา้น ตร.ม. และยงัเป็นเจา้ของอาคารส านกังาน 7 แห่งและโรงแรมอกี 1 แห่งดว้ย ทัง้นี้ ในสมมตฐิาน
พื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่า ทรสัต์ฯ จะมแีผนในการลงทุนสนิทรพัย์ใหม่มลูค่า 20,000 ลา้นบาทในปี 2563 โดยเป็นสนิทรพัย์ทีม่าจากผูส้นับสนุนเป็น
หลกั ตามนโยบายของทรสัต์ฯ นัน้ ทรสัต์ฯ จะเลอืกสนิทรพัย์ทีเ่ตบิโตเต็มทีซ่ึ่งมอีตัราการเช่าสูงและมกีารเตบิโตของอตัราค่าเช่าเขา้มา ทัง้นี้ การขยาย
ขนาดของสนิทรพัย์ทีม่คีุณภาพเพิม่มากขึน้จะส่งผลใหร้ายไดค้่าเช่าและบรกิารของทรสัต์ฯ เพิม่ขึน้จาก 4,800 ลา้นบาทในปี 2562 เป็นประมาณ 6,500 
ลา้นบาทในปี 2563 

นโยบายในการควบคมุภาระหน้ีท่ีระมดัระวงั  

ทรสัต์ฯ มนีโยบายทีจ่ะรกัษาอตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อมลูค่าของสนิทรพัยร์วมใหต้ ่ากว่า 35% อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนยงัน่าพอใจทีร่ะดบั 31% 
ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2562 และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายเท่ากบั 3-4 เท่าในช่วงปี 2560 
ถงึไตรมาสแรกของปี 2562  

แมว้่าทรสัต์ฯ มแีผนจะขยายการลงทุนในอนาคต แต่ก็คาดว่าการลงทุนในสนิทรพัย์ใหม่จะใช้เงนิทุนจากทัง้การกู้ยืมและการเพิ่มทุ นจากผู้ถือหน่วย  
ทรสิเรทติ้งคาดว่าทรสัต์ฯ จะสามารถรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายใหอ้ยู่ในระดบัต ่า
กว่า 5 เท่าและรกัษาอตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อสนิทรพัยร์วมใหอ้ยู่ในระดบัต ่ากว่า 35% ไดต้ามนโยบายของทรสัต์ฯ 

สภาพคล่องท่ีเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งมองว่าสภาพคล่องของทรสัต์ฯ ยงัคงมเีพยีงพอ โดยอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิเท่ากบั 27%-28% ในช่วงปี 2561 
ถงึไตรมาสแรกของปี 2562 อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที ่10 เท่าในปี 2561 และ 8 เท่า
ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2562 ณ 31 มนีาคม 2562 สภาพคล่องทางการเงนิของทรสัต์ฯ ประกอบดว้ยเงนิสดในมอืจ านวน 423 ลา้นบาท เงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรมจ านวน 1,002 ลา้นบาท และวงเงนิกู้ยมืจากธนาคารทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช้อกีจ านวน 3,100 ลา้นบาท ทัง้นี้ ยงัคาดว่ากระแสเงนิ
สดในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าของทรสัต์จะอยู่ทีป่ระมาณ 3,700 ลา้นบาท   

ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2562 ทรสัต์ฯ มหีุน้กูค้งคา้งจ านวน 14,521 ลา้นบาทซึง่จะครบก าหนดช าระในปี 2564 ปี 2566 และปี 2571 ทรสัต์ฯ มแีผนจะออกหุน้
กูใ้หมเ่พือ่ทดแทนหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดช าระ นอกจากนี้ ทรสัต์ฯ ยงัมคี่าใชจ้่ายฝ่ายทุนส าหรบัการซ่อมแซมบ ารุง 1% ของรายไดค้่าเช่าและบรกิาร และยงั
ก าหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนทีไ่ม่น้อยกว่า 90% ของรายไดจ้ากการลงทุนสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ ทัง้นี้ จากการมผีลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งและการ
สนบัสนุนทีด่จีากผูส้นบัสนุน ทรสิเรทติ้งคาดว่าทรสัต์ฯ จะไมม่ปัีญหาในการออกหุน้กูใ้หมเ่พือ่ทดแทนหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดช าระ 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 แผนการลงทุนในสนิทรพัยใ์หมค่าดว่าจะมขีนาดการลงทุน 20,000 ลา้นบาทในปี 2563 
 อตัราการเช่าของศนูยก์ารคา้แต่ละแห่งจะสงูกว่า 93% และอตัราการเช่าอาคารส านกังานแต่ละแห่งจะสงูกว่า 85% ในช่วงปี 2562-2564 
 อตัราค่าเช่าเฉลีย่จะเตบิโตอย่างน้อย 3% ต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 
 รายไดค้่าเช่าและบรกิารจะอยู่ที ่4,800 ลา้นบาทในปี 2562 และเพิม่ขึน้เป็น 6,500-6,700 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2564   
 อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานและอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายอยู่ทีร่ะดบัไมต่ ่ากว่า 80% 
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แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าสนิทรพัย์ของทรสัต์ฯ จะสามารถสรา้งกระแสเงนิสดทีส่ม ่าเสมอไดใ้นช่วง 3 ปี
ขา้งหน้า โดยทีท่รสิเรทติ้งยงัคาดว่าสนิทรพัย์ทัง้หมดจะมอีตัราการเช่าทีสู่งและมอีตัราค่าเช่าตามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไว ้อกีทัง้ยงัคาดว่าสถานะทางการเงนิ
ของทรสัต์ฯ จะยงัคงแขง็แกร่งโดยอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายจะอยู่ในระดบัต ่ากว่า 5 เท่า
และอตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อสนิทรพัยร์วมจะอยู่ในระดบัต ่ากว่า 35% 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติของทรสัต์ฯ อาจปรบัลดลงไดห้ากอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้สงูกว่า 5 เท่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรอืเงนิกูจ้ากการขยายธุรกจิสูงกว่าทีค่าดการณ์ไว ้ในขณะทีย่งัไม่มแีนวโน้มการปรบัเพิม่
อนัดบัเครดติในระยะเวลาอนัใกลน้ี้  

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------ 
  ม.ค.-มี.ค. 

2562 
2561 2560 2559            2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  1,312 4,923 3,522 3,525 3,129 
ก าไรจากการด าเนินงาน  1,091 3,980 2,820 2,903 2,494 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  1,090 3,981 2,821 2,906 2,498 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  1,092 3,984 2,825 2,909 2,501 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  961 3,581 2,727 2,834 2,424 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  130 403 98 75 76 
เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม  44,750 44,750 44,310 32,309 31,790 
สนิทรพัยร์วม  46,924 46,850 47,056 33,604 32,784 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  13,375 13,441 12,695 952 1,258 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  30,007 29,995 29,462 29,993 29,242 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 83.13 80.84 80.08 82.36 79.70 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  9.30 **         9.00 7.44 9.21 8.20 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 8.38 9.88 28.97 38.68 32.79 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 3.24 **         3.37 4.49 0.33 0.50 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  27.55 **       26.64 21.48 297.68 192.72 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   30.83 30.94 30.11 3.08 4.12 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยร์วม (%)  30.95 30.95 30.72 5.58 5.91 

หมายเหตุ: ขอ้มูลทางการเงินในช่วงปี 2558-2559 มาจากผลการด าเนินงานของ CPNRF ส่วนขอ้มูลทางการเงินส าหรบัปี 2560 รวมผลการด าเนินงาน 
 ของ CPNRF ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2560 ถงึ 4 ธ.ค. 2560 และผลการด าเนินงานของ CPNREIT ตัง้แต่ 29 พ.ย. 2560 ถงึ 31 ธ.ค. 2560  

* งบการเงนิรวม 
** ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
- กองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย,์ 12 ตุลาคม 2559 
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  31 ตุลาคม 2550 
 

ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
CPNREIT212A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA 
CPNREIT218A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,650 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA 
CPNREIT232A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,795 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA 
CPNREIT288A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 7,390 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2571 AA 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ 1,715 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี AA 
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. 2562  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 
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