
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด (สอ.วชพ.) ท่ีระดับ 
“BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลการ
ดำเนินงานท่ีน่าพึงพอใจของ  สอ.วชพ. ตลอดจนฐานสมาชิกท่ีแข็งแกร่ง สินเชื่อท่ีมีคุณภาพดี และ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันจากสิทธิพิเศษด้านกฎระเบียบท่ีสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษี และมี 
บุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหน้ีอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์  อย่างไรก็ตาม  
ความแข็งแกร่งของอันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดจากการท่ี สอ.วชพ. มีการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมแก่
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นและความไม่สอดคล้องกันของโครงสร้างสินทรัพย์และหน้ีสินของ สอ.วชพ. 
รวมท้ังการกำกับดูแลตามกฎระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยท่ัวไปท่ียังไม่ค่อยเพียงพอในมุมมอง
ของทริสเรทต้ิง 

ท้ังน้ี ในการพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าว ทริสเรทติ้งยังคำนึงถึงความพร้อมของ สอ.วชพ. ท่ีจะ
ปรับตัวและปฏิบัติให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบภายหลังจากท่ีกฎระเบียบใหม่ท่ีใช้
ควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลบังคับใช้ด้วย 

ประเด็นสำคัญท่ีกำหนดอันดับเครดิต 

สหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงได้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ 

สิทธิพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับอันได้แก่การยกเว้นภาษีหลัก ๆ และการมี  
บุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหน้ีอื่น ๆ น้ันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ สหกรณ์ออมทรัพย์และ
สมาชิกได้รับการยกเว้นภาษีหลัก ๆ เช่น ภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีจากเงิน
ลงทุน นอกจากน้ี ภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์น้ัน สอ.วชพ. ยังมีบุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหน้ีอื่น ๆ 
ในการได้รับดอกเบี้ยและได้รับชำระคืนเงินกู้จากลูกหน้ีอีกด้วย สิทธิพิเศษด้านบุริมสิทธิ์ดังกล่าวช่วย
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีข้อได้เปรียบในการให้กู้แก่สมาชิกเหนือกว่าสถาบันการเงินอื่น  ๆ ในขณะท่ี
เงินกู้ส่วนใหญ่ท่ีให้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐมภูมิน้ันดำเนินการภายใต้ข้อตกลง
กับนายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดว่าการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของเงินกู้ตามงวดน้ันสามารถใช้วิธี
หักจากเงินเดือนของสมาชิกได้ กรณีดังกล่าวจึงส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐมภูมิส่วนใหญ่มี
คุณภาพสินทรัพย์ท่ีดีและมีความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายหน้ีเสียของเงินท่ีให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ท่ีต่ำ
กว่าด้วย 

มีฐานทุนและฐานสมาชิกท่ีแข็งแกร่ง 

ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่า สอ.วชพ. มีสถานะฐานทุนท่ีเพียงพอ โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2564 
(สิ้นสุด 30 กันยายน 2564) สอ.วชพ. มีอัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ ท่ีระดับ 29.4% ท้ังน้ี 
สมาชิกสามัญส่วนใหญ่ของ สอ.วชพ. เป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีสถานะ
เครดิตท่ีดี ความมั่นคงของหน้าท่ีการงานและเงินเดือนท่ีสม่ำเสมอของสมาชิกเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงฐาน
สมาชิกสามัญท่ีมั่นคงของ สอ.วชพ. และความสามารถในการจ่ายชำระคืนหน้ีของสมาชิก การมีฐาน
สมาชิกท่ีมั่นคงทำให้ฐานทุนของ สอ.วชพ. เติบโตอย่างสม่ำเสมอจากการท่ีสมาชิกสามัญสามารถซ้ือ
หุ้นเพิ่มได้ทุกเดือน ผลท่ีตามมาก็คือ สอ.วชพ. สามารถเพิ่มฐานเงินฝากตลอดจนพอร์ตสินเชื่อและทุน
เรือนหุ้นท่ีชำระแล้วได้อย่างมั่นคงมาโดยตลอด โดยฐานทุนของ สอ.วชพ. เติบโตอย่างต่อเน่ืองมาอยู่ 
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ท่ีระดับ 5.9 พันล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี 2564 จาก 3.2 พันล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี 2560 ซ่ึงคิดเป็นอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีท่ี 7% 

มีการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่น 

ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่า สอ.วชพ. มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมอย่างมีนัยสำคัญอันเน่ืองมาจากการให้กู้ยืมแก่สหกรณ์  
ออมทรัพย์อื่นในจำนวนท่ีค่อนข้างมาก โดยเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นมีสัดส่วนถึง 79% ของเงินให้กู้ยืมรวมของ สอ.วชพ. ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2564 และจากสัดส่วนดังกล่าวน้ันยังเป็นเงินท่ี สอ.วชพ. ให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์รายใหญ่ 10 อันดับแรกในสัดส่วนถึง 49% อีกด้วย 
สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ันเนื่องมาจาก สอ.วชพ. มีฐานเงินฝากจากสมาชิกท่ีค่อนข้างมากกว่าความต้องการสินเชื่อของสมาชิก ซ่ึงส่งผลทำให้ สอ.วชพ. มีเงิน
รับฝากส่วนเกินท่ีนำไปให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์รายอื่นเป็นหลัก ในการน้ี สอ.วชพ. คาดหวังว่าเงินท่ีให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ อื่นน่าจะให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนท่ัวไป อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ อื่นของ 
สอ.วชพ. ก็ลดทอนลงไปบ้างจากการมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้ยืมท่ีเข้มงวดและระมัดระวัง 

มีคุณภาพสินเชื่อดี 

ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าเงินให้กู้ยืมของ สอ.วชพ. จะยังคงมีคุณภาพท่ีดี ท้ังน้ี ทริสเรทติ้งเชื่อว่า สอ.วชพ. มีหลักเกณฑ์ในการปล่อยสิ นเชื่อท่ีเข้มงวดโดย
เห็นได้จากการท่ี สอ.วชพ. มีอัตราส่วนของเงินให้กู้ยืมท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เงินให้กู้ยืมท่ีค้างชำระมากกว่า 90 วัน) อยู่ในระดับต่ำ โดย สอ.วชพ. มี
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืมท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็น 0.53% ของเงินให้กู้ยืมรวม ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2564 ซ่ึงใกล้เคียงกับสิ้นรอบปีบัญชี 2563 และโดยรวม
แล้วก็ยังถือว่าเป็นอัตราส่วนท่ีค่อนข้างต่ำ ในการน้ี ทริสเรทติ้งคาดหวังให้ สอ.วชพ. ยังคงรักษานโยบายการปล่อยสินเชื่อท่ีเข้มงวดต่ อไปเพื่อท่ีจะลด
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืม 

สภาพคล่องอยู่ในระดับท่ีเพียงพอแม้จะมีภาระเงินกู้ยืมระยะสั้นอยู่บ้าง 

ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่า สอ.วชพ. มีอัตราส่วนการกู้ยืมระยะสั้นท่ีสูงกว่าสินทรัพย์ระยะสั้น กรณีดังกล่าวทำให้มีความไม่สอดคล้ องกันในเรื่อง
ของวันครบกำหนดของสินทรัพย์และหน้ีสินเน่ืองจาก สอ.วชพ. มีการใช้เงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ในรูปของเงินกู้ยืมระยะสั้นท่ีค้ ำประกันโดย
หลักทรัพย์จากเงินลงทุนเพื่อให้มีต้นทุนทางการเงินท่ีต่ำ 

ณ เดือนมีนาคม 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์มีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ 11% ของยอดหน้ีสินและส่วนทุนท้ังหมดของ สอ.วชพ. ในขณะ
ท่ีสินทรัพย์ระยะสั้นมีสัดส่วนคิดเป็นเพียง 1% ของสินทรัพย์รวมเท่าน้ัน ถึงแม้ว่าความไม่สอดคล้องกันจะลดต่ำลงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แต่ในมุมมอง
ของทริสเรทติ้งเห็นว่า สอ.วชพ. ยังมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญจากความไม่สอดคล้องกันของโครงสร้างสินทรัพย์และหน้ีสินเนื่องจากการกู้ยืมระยะสั้น
จะมีความเสี่ยงในการกู้ยืมต่อ (Refinancing Risk) 

ทริสเรทติ้งยังมีมุมมองว่าเงินทุนจำนวนมากจากผู้ให้กู้ยืมจากภายนอก เช่น สถาบันการเงินน้ัน  มีเสถียรภาพต่ำกว่าเงินทุนจากการดำเนินงานท่ี 
สอ.วชพ. ได้รับจากสมาชิกของตนเองท้ังในรูปของเงินรับฝากและทุน แม้ว่า สอ.วชพ. จะมีปริมาณเงินลงทุนท่ีมากเพียงพอต่อการชำระหน้ีเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากภายนอกซ่ึงช่วยลดทอนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องลงได้ แต่ทริสเรทติ้งก็คาดว่า สอ.วชพ. จะดำรงนโยบายการลงทุนท่ีระมัดระวังโด ยไม่
ลงทุนกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญอยู่ในกลุ่มผู้กู้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือลงทุนจำนวนมากในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงมากขึ้น ท้ังน้ี สอ.วชพ. มีอัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องท่ีระดับประมาณ 14.8% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์สินทรัพย์สภาพคล่องของกฎระเบียบใหม่ท่ีกำหนดให้อยู่
ในระดับไม่ต่ำกว่า 3% 

การกำกับดูแลที่ยังไม่เพียงพอ 

การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มงวดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินซ่ึงมีการกำกับดูแลท่ีใกล้ชิดและเข้ม งวด
มากกว่า ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นจุดอ่อนสำคัญท่ีสร้างข้อจำกัดให้แก่สถานะอันดับเครดิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ในป ระเทศ
ไทย ถึงแม้ว่ากรอบกฎระเบียบใหม่จะช่วยในการควบคุมกิจการของสหกรณ์ได้เข้มงวดยิ่งขึ้น แต่การบังคับใช้กฎระเบียบท้ังหลายให้มีประสิทธิ ภาพได้
น้ันจะต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดและอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ปฏิบัติตาม ได้อย่างแท้จริง ซ่ึงดูเหมือนว่าการดำเนินการ
ดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ น้ี 
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สอ.วชพ. มีความพร้อมในการปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ 

ทริสเรทติ้งมองว่า สอ.วชพ. มีการเตรียมความพร้อมท่ีจะปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีประเด็นกังวลร้ายแรง เกี่ยวกับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดกับการดำเนินงานของ สอ.วชพ. ท้ังนี้ ในเบื้องต้นน้ันกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการกำกับดูแลสหกรณ์
ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นท้ังในส่วนของกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การให้กู้ยืม และการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการน้ี ทริสเรทติ้ งเห็นว่า
กฎระเบียบใหม่น้ีเป็นก้าวสำคัญท่ีจะช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในระยะยาวของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีบทบาท
สำคัญต่อระบบการเงินของไทย 

อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจจะเป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการเติบโตของ สอ .วชพ. และจะทำให้ผลการดำเนินงาน
ทางการเงินของ สอ.วชพ. อ่อนแอลงในระยะสั้น ยกตัวอย่างเช่น นโยบายการให้กู้ยืมและการลงทุน ตลอดจนเกณฑ์ในการสำรองสภาพคล่องและการ
ตั้งสำรองสำหรับหน้ีสูญท่ีเข้มงวดขึ้นภายใต้กฎระเบียบใหม่จะทำให้การลงทุนของ สอ.วชพ. มีความยืดหยุ่นน้อยลงและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ก็จะ
ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมิได้คาดหวังว่าผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ สอ.วชพ. จะส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งทาง
การเงินของ สอ.วชพ. อย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน กฎระเบียบใหม่ดังกล่าวน่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยงและ
เสริมสร้างเสถียรภาพในระยะยาวให้แก่ สอ.วชพ. ได้ 

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน 

ทริสเรทติ้งมีสมมติฐานกรณีพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของ สอ.วชพ. ในระหว่างปีการเงิน 2565-2567 ดังนี ้

• เงินให้กู้ยืมจะชะลอตัวลงในอัตรา 7% ในปีบัญชี 2565 และจะเติบโตในอัตราเฉลี่ย 3% ต่อปีในระหว่างปีบัญชี 2566-2567 

• ฐานทุนจะเติบโตในอัตราเฉลี่ย 5% ต่อปี 

• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ท่ีระดับประมาณ 0.97%-1.22% ต่อป ี

แนวโน้มอันดับเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่า  สอ.วชพ. จะสามารถรักษาฐานสมาชิกท่ีแข็งแกร่งและจะ
ยังคงมีผลการดำเนินงานท่ีน่าพอใจให้แก่สมาชิกต่อไปได้ นอกจากน้ี ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่า สอ.วชพ. จะสามารถปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ใหม่ได้ด้วยเช่นกัน 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง 

แนวโน้มการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ สอ.วชพ. มีข้อจำกัดจากกรอบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยท่ัวไปท่ียังขาดการกำกับดูแลท่ีใกล้ชิด
และการติดตามตรวจสอบท่ีเข้มงวดจากหน่วยงานรับผิดชอบ ในทางตรงกันข้ าม การปรับลดอันดับเครดิตก็อาจเกิดขึ้นได้หากมีข้อบ่งชี้ให้เห็นว่า
นโยบายด้านการดำเนินงานและการเงินท่ีเป็นไปในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นจนส่งผลทำให้สถานะทางการเงินหรือคุณภาพสินทรัพย์เสื่อมถอยลง หรือ สอ.วชพ. 
มีการขาดทุนจำนวนมากจากเงินลงทุนจนทำให้สถานะเครดิตโดยรวมของ สอ.วชพ. อ่อนแอลง นโยบายในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
ความไม่สอดคล้องกันท่ีมากขึ้นก็อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของได้ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใด ๆ ท่ีจะลดทอนสิทธิพิเศษของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ก็อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ สอ.วชพ. ด้วยเช่นกัน 
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ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

หน่วย: ล้านบาท 
      ------------------------------- ณ วันที่ 30 กันยายน --------------------------- 
 

 
2564 2563 2562 2561 2560 

สินทรัพย์รวม 
 

20,063 19,620 17,850 16,855 18,378 
เงินให้กู้รวม  8,968 10,165 10,939 11,547 11,756 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์รวม  8,967 7,388 6,141 5,128 6,176 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  48 48 48 46 15 
เงินรับฝาก  12,236 11,763 10,023 8,699 11,090 
เงินกู้รวม 

 
1,815 2,153 2,313 3,141 2,492 

ทุน 
 

5,898 5,555 5,437 4,937 4,667 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 

 
358 359 362 341 341 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
 

16 19 16 20 2 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

 
2 1 50 39 8 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  40 *              41 39 42 33 
กำไรสุทธ ิ  320 319 373 338 315 

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหุ้นกู้การบินไทยจำนวน 0.5 ล้านบาท 

 

หน่วย: % 

      ------------------------------ ณ วันที ่30 กันยายน ---------------------------- 
 

 
2564 2563 2562 2561 2560 

ความสามารถในการทำกำไร 
 

     
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ/สินทรัพย์รวมถวัเฉลี่ย  1.81 1.92 2.09 1.94 2.03 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย/สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย  0.01 0.01 0.29 0.22 0.05 
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/รายได้รวม  5.86 *            5.39 5.12 5.57 4.44 
อัตราส่วนผลตอบแทน/สินทรัพย์รวมถวัเฉลี่ย  1.61 1.70 2.15 1.92 1.88 
อัตราส่วนผลตอบแทน/สว่นของทุนถัวเฉลี่ย 

 
5.58 5.81 7.19 7.04 6.99 

คุณภาพสินทรัพย ์
 

     
เงินให้กู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้/เงินให้กู้รวม  

 
0.53 0.47 0.44 0.43 0.15 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กู้รวมถัวเฉลี่ย            
 

0.17 0.18 0.15 0.17 0.14 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กู้รวม 

 
0.53 0.47 0.44 0.40 0.13 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  100.00 100.00 100.00 92.66 83.82 
โครงสร้างเงินทุน       
ทุน/สินทรัพย์รวม  29.40 28.32 30.46 29.29 25.39 
ทุน/เงินให้กู้รวม  65.76 54.65 49.70 42.74 39.69 
สภาพคล่อง       
เงินรับฝากสมาชิก/(เงินรับฝาก+เงินกู้ยมื)  79.62 74.88 73.81 69.27 58.63 
สินทรัพย์สภาพคล่อง/(เงินรับฝาก+เงินกู้รวม+หุ้นที่ชำระแล้ว)  63.95 53.24 43.20 34.54 38.94 

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหุ้นกู้การบินไทยจำนวน 0.5 ล้านบาท 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง 

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสหกรณ์ออมทรัพย์, 28 กันยายน 2563 

 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด (VJRC) 

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+ 

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565  ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยท่ียังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริส เรทต้ิง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำ
เสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นท่ีระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำ
เกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจัดทำ หรือพิมพ์เผย แพร่โดย บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด ได้จัดทำข้ึนโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน 
พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด ได้รับข้อมูลท่ีใช้สำหรับการจัดอันดับ
เครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความ
สูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลท่ีได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว 
ท้ังนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


