
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BBB” โดย
อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงตราสนิค้าของบริษัทในโครงการที่อยู่อาศยัแนวราบที่ได้รบัการยอมรบั 
ตลอดจนฐานรายไดท้ีค่่อนขา้งเลก็แต่เตบิโตขึน้ สนิคา้ทีม่คีุณภาพสูงขึน้หลงัจากผูบ้รหิารชุดใหม่ได้
เขา้มาบรหิารจดัการ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัลดลงในช่วงที่ผ่านมา 
โดยบรษิทัมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ในการพฒันาปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและสาธารณูปโภคส่วนกลางใน
โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีม่อียู่ให้ดขี ึน้ นอกจากนี้ ระดบัการก่อหนี้ของบรษิัทกเ็พิม่สูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้บริหารชุดใหม่มีการขยายกิจการไปสู่ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่า ทัง้นี้ ผลงานทีย่งัไมเ่ป็นทีป่รากฏชดัของผูบ้รหิารชุดใหม่ท าให้ความส าเรจ็ใน
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ให้เช่ายงัต้องรอดูผลพิสูจน์ต่อไป อนึ่ง การพจิารณาอนัดบั
เครดิตยังค านึงถึงหนี้ภาคครัวเรือนที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง  รวมถึงลักษณะของธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นวงจรขึน้ลงและมกีารแขง่ขนัสงูดว้ย  

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ตราสินค้าเป็นท่ียอมรบั 

บริษัทมัน่คงเคหะการมีผลงานอยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี โครงการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัภายใต้ตราสนิคา้ “ชวนชื่น” ไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้ในระดบักลางถงึ
ล่าง โดยผูบ้รหิารชุดใหมย่งัคงใชป้ระโยชน์จากความแขง็แกร่งของตราสนิคา้ “ชวนชื่น” และไดม้กีาร
พัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าในช่วงที่ผ่ านมา ทัง้นี้  แม้บริษัทจะขยายไปสู่ ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่า แต่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายยงัคงเป็นแหล่งรายไดห้ลกั โดยรายไดจ้าก
การขายบา้นคดิเป็นสดัส่วนมากกว่า 70% ของรายไดใ้นแต่ละปีในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 

ณ เดอืนธนัวาคม 2560 บรษิทัมโีครงการเหลอืขายจ านวน 21 โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 4,700 
ลา้นบาท บรษิทัมยีอดขายรอการรบัรูร้ายไดท้ีม่ขีนาดค่อนขา้งเลก็ประมาณ 300 ลา้นบาท เนื่องจาก
สนิคา้ทีอ่ยู่อาศยัส่วนใหญ่ของบรษิทัเป็นบา้นแนวราบ 

ผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูงยงัมีค่อนข้างจ ากดั 

ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารระดบัสงูชุดใหมเ่ขา้มาบรหิารงานบรษิทัในปี 2558 เมือ่ครอบครวัตัง้มตธิรรมซึ่ง
เป็นผู้ก่อตัง้ได้ขายหุ้นที่ถอือยู่ทัง้หมดในบรษิัทออกไป เนื่องจากผูบ้รหิารระดบัสูงชุดใหม่ดงักล่าว
ส่วนใหญ่มพีืน้ฐานมาจากธุรกจิการเงนิมาก่อน ผลงานในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขายและใหเ้ช่าจงึ
ยงัมคี่อนขา้งจ ากดั 

อย่างไรกต็าม หนึ่งในผูบ้รหิารระดบัสูงซึ่งรบัผดิชอบการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์นัน้มาจาก
บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายหนึ่ง ประสบการณ์ของผูบ้รหิารดงักล่าวจงึช่วยลดความกงัวลต่อ
อนาคตของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขายซึ่งเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั อย่างไรก็ด ีการขยายไปสู่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย ทัง้นี้  ความส าเร็จในการพัฒนาโครงการ
อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าขนาดใหญ่ 2 โครงการ คอื โครงการ “พาร์ค คอร์ท” และโครงการ “บางกอก
ฟรเีทรดโซน” น่าจะเห็นความชดัเจนมากขึ้นในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ปจัจุบนัโครงการทัง้สองยงัอยู่
ในช่วงของการพฒันาซึง่จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทุนเพิม่เตมิอกีเป็นจ านวนมาก 

อตุสาหกรรมมีความผนัผวนและแข่งขนัสงู 

ความต้องการทีอ่ยู่อาศยัมคีวามผนัผวนไปตามภาวะเศรษฐกจิโดยรวมเป็นอย่างมาก การชะลอตวั
ของภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศประกอบกบัความกงัวลต่อภาระหนี้ครวัเรอืนทัว่ประเทศทีท่รงตวั
อยู่ในระดบัสงูไดท้ าใหธ้นาคารเพิม่ความเขม้งวดเกีย่วกบันโยบายการปล่อยสนิเชือ่ในชว่ง 3 ปีทีผ่่าน

  

บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 25/2561 
 15 มีนาคม 2561 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

10/02/59 BBB Stable 
24/06/58 BBB+ Alert Negative 
17/06/58 BBB+ Negative 
05/03/53 BBB+ Stable 
20/03/51 BBB Stable 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ: 

รพพีล มหพนัธ ์
rapeepol@trisrating.com  

หทัยานี พทิกัษ์ปฐพ ี
hattayanee@trisrating.com 
 

จฑุามาส บุณยวานิชกลุ 
jutamas@trisrating.com 
 

อวยพร วชริกาญจนาภรณ์ 
auyporn@trisrating.com 
 

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

 

มาและส่งผลใหก้ าลงัซื้อของผูบ้รโิภคในตลาดสนิคา้ราคาต ่า (ราคาต่อยนูิตต ่ากว่า 3 ลา้นบาท) ลดต ่าลง ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์หลายรายจงึ
หนัมาเน้นพฒันาสนิคา้ในระดบัราคาทีสู่งขึน้เพื่อหลกีเลีย่งปญัหาธนาคารปฏเิสธสนิเชื่อ อย่างไรกต็าม อุปสงค์ในตลาดสนิคา้ราคาสูงนัน้มตี ่ากว่าตลาด
สนิคา้ราคาต ่าอยู่มาก ซึง่อุปทานทีเ่พิม่ขึน้และอุปสงคท์ีม่จี ากดัจะท าใหร้ะดบัการแขง่ขนัในตลาดสนิคา้ราคาสงูเพิม่สงูขึน้ 

ฐานรายได้มีขนาดเลก็ แต่เติบโตขึ้นต่อเน่ือง 

บรษิทัมขีนาดเลก็กว่าบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ส่วนใหญ่ที่ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติโดยทรสิเรทติ้ง โดยบรษิทัมรีายได ้2,300-3,000 ลา้นบาทต่อปี
ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ยกเวน้ในปี 2558 ทีบ่รษิทัมกีารขายทีด่นิเปล่าและบนัทกึรายไดจ้ากการขายไวเ้ป็นรายไดจ้ านวน 1,250 ลา้นบาท บรษิทัมรีายได้
จากการขายโครงการบา้นแนวราบเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องโดยอยู่ทีป่ระมาณ 2,500 ลา้นบาทในปี 2560 จากประมาณ 1,900 ลา้นบาทในปี 2558 

ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดจ้ากการขายโครงการบา้นแนวราบของบรษิทัจะเพิม่ขึน้โดยอยู่ในช่วง 2,500-2,800 ลา้นบาทต่อปี รายไดจ้าก
การขายโครงการคอนโดมเินียมกจ็ะเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนัจากยอดขายห้องชุดในโครงการพาร์ค คอร์ท อย่างไรก็ด ีเนื่องจากบรษิัทมยีอดขายรอการรบัรู้
รายไดข้นาดค่อนขา้งเลก็ รายไดข้องบรษิทัในอนาคตจงึขึน้อยู่กบัความสามารถในการสรา้งยอดขายใหมเ่ป็นส าคญั 

อตัราก าไรค่อนข้างผนัผวน  

ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัค่อนขา้งผนัผวน โดยอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานอยู่ในช่วง 16%-24% ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา อตัราส่วนก าไร
จากการด าเนินงานลดลงเป็น 16% ในปี 2560 จาก 18.5% ในปี 2559 บรษิทัไดเ้พิม่งบประมาณในการพฒันาปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและสาธารณูปโภค
ส่วนกลางในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่ใหด้ขี ึน้เพือ่ทีจ่ะเพิม่คุณภาพสนิคา้และภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ รวมถงึช่วยเร่งการขายอกีดว้ย การมี
รายจ่ายเพิม่เตมิดงักล่าวท าใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่สงูขึน้และอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานลดต ่าลง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัจะยงัคงไดร้บัแรงกดดนัในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้าจากค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิดงักล่าว ทัง้นี้ แมก้าร
พฒันาปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและสาธารณูปโภคส่วนกลางจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในระยะสัน้ แต่กจ็ะช่วยเพิม่ความแขง็แกร่งในตราสนิคา้
และความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัในระยะยาวได ้ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัน่าจะยงัคงรกัษาอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานเอาไวใ้นระดบัทีสู่ง
กว่า 14% ไดใ้นช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

ระดบัการก่อหน้ีเพ่ิมสงูขึน้ 

ระดบัการก่อหนี้ของบรษิทัเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัภายหลงัจากทีผู่บ้รหิารชุดใหม่ขยายกจิการสู่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ใหเ้ช่า โดยในปี 2558 บรษิทัไดซ้ื้อ
หุน้สามญัทัง้หมดของ บรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั ซึง่เป็นผูพ้ฒันาโรงงานส าเรจ็รปูและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าภายในโครงการบางกอกฟรเีทรดโซน 
การซื้อกจิการในครัง้นี้มมีลูค่าประมาณ 1,000 ลา้นบาท นอกจากนัน้ ในช่วงปี 2558 และปี 2559 บรษิทัยงัไดซ้ื้อทีด่นิจ านวน 3 แปลงเพื่อพฒันาโครงการ
พารค์ คอรท์ซึง่เป็นโครงการผสม (Mixed-use) ระหว่างอพารท์เมนทใ์หเ้ช่าและคอนโดมเินียมอกีดว้ย โดยบรษิทัซื้อทีด่นิดงักล่าวในราคาประมาณ 3,000 
ลา้นบาท ส่งผลให้อตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสร้างเงนิทุนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเป็น 50.9% ในปี 2560 จากในอดตีทีป่ระมาณ 20% กระแสเงนิสดของ
บรษิทัลดต ่าลงหลงัจากทีก่ าไรลดลงและหนี้เพิม่ขึน้ โดยอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกูร้วมลดลงเหลอื 4.4% ในปี 2560 จากระดบัสูงสุดที ่
54.4% ในปี 2556 ในขณะทีอ่ตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายกล็ดลงเหลอื 2.9 เท่าในปี 2560 จาก
ระดบัสงูสุดที ่12.4 เท่าในปี 2557  

ในอนาคตบรษิทัจะยงัคงขยายธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ใหเ้ช่าต่อไป ซึ่งทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะต้องใชเ้งนิลงทุนเพิม่เตมิอกีประมาณ 2,000 ลา้นบาทใน
การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าทัง้ 2 โครงการดงักล่าวตลอดระยะเวลา 3 ปีขา้งหน้า นอกจากนี้ บรษิทัอาจลงทุนในโครงการอสงัหารมิทรพัย์อื่น
เพิม่เตมิดว้ยเมือ่พจิารณาจากนโยบายของบรษิทัทีจ่ะเพิม่รายไดจ้ากสนิทรพัยใ์หเ้ช่า โดยงบประมาณการลงทุนในโครงการอสังหารมิทรพัย์ใหเ้ช่าอื่นหาก
เกดิขึน้กน่็าจะอยู่ทีป่ระมาณ 1,000 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม บรษิทัน่าจะยงัคงรกัษาอตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนไวไ้ดท้ีป่ระมาณ 50% โดย
บรษิทัวางแผนจะขายทีด่นิเปล่าเพือ่ลดความตอ้งการเงนิทุนลง 

ความเส่ียงในการหาแหล่งเงินกู้ทดแทนยงัคงอยู่ แต่น่าจะจดัการได้  

บรษิทัมคีวามเสีย่งในการหาแหล่งเงนิกู้ทดแทน โดยบรษิทัมหีนี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระในปี 2561 จ านวนประมาณ 2,300 ลา้นบาทซึ่งประกอบดว้ยหุน้กู ้
1,325 ลา้นบาท ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 920 ลา้นบาท และส่วนทีเ่หลอืเป็นเงนิกูส้ าหรบัใชพ้ฒันาโครงการ ในขณะทีเ่งนิลงทุนทีต่้องใชใ้นปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่
ประมาณ 1,200 ลา้นบาท  

ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัมวีงเงนิกูพ้รอ้มเบกิใชจ้ านวนประมาณ 420 ลา้นบาทรวมกบัเงนิสดและหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดอกีประมาณ 450 ลา้น
บาท เงนิทุนจากการด าเนินงานในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 400 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษิทัจะมแีหล่งเงนิสดรวมกนัทัง้สิ้นประมาณเกอืบ 1,300 ลา้น
บาท ซึง่หมายความว่าบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งกูย้มืใหมบ่างส่วนเพือ่ทดแทนหนี้ทีค่รบก าหนดในปีดงักล่าว ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะจดัการกบัสภาพคล่อง
ไดเ้ป็นอย่างดโีดยบรษิทัวางแผนจะขายทีด่นิเปล่ามลูค่า 2,000-3,000 ลา้นบาทในช่วง 3 ปีขา้งหน้าและจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายทีด่นิดงักล่าวไปใชเ้สรมิ
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บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

 

สภาพคล่องและใชเ้ป็นเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิ 

ขอ้ก าหนดส าคญัของหุน้กูข้องบรษิัทคอืต้องด ารงอตัราส่วนเงนิกูท้ี่มดีอกเบี้ยสุทธต่ิอส่วนทุนไม่ใหเ้กนิ 2 เท่า ซึ่งอตัราส่วนดงักล่าว ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที ่
0.96 เท่า จงึถือว่าบริษัทมกีารปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดดงักล่าว ซึ่งทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงักล่าวได้ตลอดช่วง 12-18 เดอืน
ขา้งหน้า 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าผลการด าเนินงานของบรษิทัจะไม่ลดลงอย่างมนีัยส าคญัในช่วงขยายกจิการ ทัง้นี้ 
ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าบรษิทัน่าจะยงัรกัษาอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานเอาไวไ้ดใ้นระดบัทีไ่มน้่อยกว่า 14% และรกัษาอตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้ง
เงนิทุนไวท้ีป่ระมาณ 50% 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติมคี่อนขา้งจ ากดัในช่วงของการลงทุนและการขยายกจิการ อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจปรบั
เพิม่ขึน้ไดห้ากบรษิทัประสบความส าเรจ็ในการกระจายความเสีย่งสู่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าในขณะทีย่งัสามารถรกัษาระดบัการก่อหนี้ไดต้ามทีค่าดไว ้
ในทางกลบักนั อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงไดห้ากผลการด าเนินงานและ/หรอืสถานะทางการเงนิของบรษิทัถดถอยลงกว่าที่
คาดไวอ้ย่างมนียัส าคญั ภาระหนี้ทีเ่พิม่สงูขึน้โดยไมม่รีายไดช้ดเชยทีส่มดุลกนักอ็าจส่งผลกระทบในทางลบต่ออนัดบัเครดติได้ 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

    
หน่วย: ลา้นบาท 

 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------------------- 
  2560 2559 2558 2557            2556 

รายได ้  3,064 2,871 3,750 2,347 2,760 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  254 177 98 50 67 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  225 346 427 443 429 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  305 332 483 482 500 
เงนิลงทุนในสนิคา้คงเหลอื (-เพิม่ขึน้/+ลดลง)  (559) (1,196) 357 (624) 761 
สนิทรพัยร์วม  14,180 13,508 11,678 7,361 6,783 
เงนิกูร้วม  6,899 6,141 4,239 1,297 920 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  6,668 6,693 6,638 5,470 5,280 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

 16.03 18.54 15.73 24.00 19.73 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  4.00 5.09 6.59 8.58 8.39 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 2.86 4.46 7.01 12.43 9.22 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  4.43 5.40 11.39 37.18 54.36 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  50.85 47.85 38.98 19.17 14.83 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) **  50.69 47.85 38.98 19.17 14.83 
หมายเหต:ุ อตัราส่วนทกุประเภทไดร้บัการปรบัปรงุดว้ยเงนิกูจ้ากกจิการรว่มคา้ตามสดัสว่น 
* งบการเงนิรวม 
** ไมร่วมเงนิกูจ้ากกจิการรว่มคา้ตามสดัสว่น 
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บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (MK) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                      

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

© บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั สงวนลขิสทิธ ิ ์พ.ศ. 2561  หา้มมใิหบ้คุคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร ่แจกจ่าย หรอืเก็บไวเ้พือ่ใชใ้นภายหลังเพือ่ประโยชน์ใดๆ ซึง่รายงานหรอืขอ้มลูการจัดอันดับเครดติ ไม่

ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลักษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่ังไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากัด ก่อน การจัดอันดับเครดตินี้มใิชค่ าแถลง

ขอ้เท็จจรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหนี้ใดๆ แตเ่ป็นเพยีงความเห็นเกีย่วกับความเสีย่งหรอืความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนี้นั้นๆ หรอืของบรษัิทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ะบุในการจัดอันดับ

เครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกับการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลักษณะอืน่ใด การจัดอันดับและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจั่ดท า หรอืพิมพเ์ผยแพรโ่ดย บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากัด ไดจั้ดท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึ

ความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวัตถปุระสงคข์องผูรั้บขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผูรั้บขอ้มูลควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดังกล่าวก่อนตัดสนิใจลงทุน บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากัด ไดรั้บ

ขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรับการจัดอันดับเครดตินี้จากบรษัิทและแหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่ชือ่วา่เชือ่ถอืได ้ดังนั้น บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากัด จงึไม่รับประกันความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ 

ดังกลา่ว และจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อันเกดิจากความไมถ่กูตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบรูณ์นัน้ และจะไม่รับผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดรั้บ

หรอืการกระท าใดๆโดยอาศัยขอ้มลูดังกลา่ว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจัดอันดับเครดติของ บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากัด เผยแพรอ่ยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


