
                
 

 

 

เหตผุล 

 ทริสเรทติ้งยืนยนัอันดบัเครดิตองค์กรของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 
(ชสอ.) ทีร่ะดบั “A-” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึบทบำททีส่ ำคญัของ ชสอ. ในกำรส่งเสรมิและพฒันำ
กระบวนกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทย ทัง้นี้ อนัดบัเครดติยงัมปีจัจยัสนับสนุนจำกสถำนะของ 
ชสอ. ในกำรเป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดทัง้ในดำ้นขนำดของสนิทรพัย์และจ ำนวนสมำชกิ 
รวมทัง้ประวตักิำรด ำเนินงำนทีย่ำวนำน ประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญของคณะผูบ้รหิำรและพนกังำน
ในกำรด ำเนินกจิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ ตลอดจนผลประกอบกำรทำงกำรเงนิทีด่ ีและสนิเชื่อทีม่คีุณภำพ
จำกกำรใหกู้ย้มืแก่สหกรณ์ทีเ่ป็นสมำชกิ กำรประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิำรณำถงึสทิธพิเิศษทีก่ฎหมำยมี
ให้แก่สหกรณ์ออมทรพัย์ในขัน้ปฐมภูมิด้วยเช่นกนั โดยสิทธิพิเศษดงักล่ำวได้ช่วยเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้แก่คุณภำพสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรพัย์ทัง้หลำยและยกระดบัควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขนัของสหกรณ์ออมทรพัย์ซึ่งรวมถึง ชสอ. ให้มเีหนือสถำบนักำรเงนิทัว่ไป อย่ำงไรก็ตำม ควำม
แขง็แกร่งของอนัดบัเครดติถูกลดทอนบำงส่วนจำกอตัรำส่วนหนี้สนิของ ชสอ. ทีค่่อนขำ้งสูง ตลอดจน
ควำมไม่สอดคลอ้งกนัของอำยุสนิทรพัย์และหนี้สนิ กำรกระจุกตวัที่เพิม่ขึ้นของเงนิให้กูย้มืแก่สหกรณ์
สมำชกิ และกำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีม่แีนวโน้มจะเกดิขึน้ซึ่งอำจจะลดสทิธพิเิศษต่ำง ๆ ทีส่หกรณ์ 
ออมทรพัยไ์ดร้บัอยู่ในปจัจุบนัลง 
 ชสอ. ก่อตัง้ในปี 2515 โดยกำรริเริ่มของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและสหกรณ์ 
ออมทรพัยจ์ ำนวน 81 แห่ง ภำยใตพ้ระรำชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) สหกรณ์ ชสอ. จดัเป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ข ัน้
ทุตยิภมู ิโดยทีส่หกรณ์ออมทรพัยข์ ัน้ปฐมภมูจิะเป็นสมำชกิของ ชสอ. ในปจัจุบนั เมือ่พจิำรณำจำกขนำด
ของสนิทรพัย์และจ ำนวนสมำชกิแลว้ ชสอ. จดัเป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
ชสอ. ไดร้บัสทิธพิเิศษในกำรยกเวน้ภำษีต่ำง ๆ เช่นเดยีวกบัทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ข ัน้ปฐมภูมไิดร้บั ชสอ. 
ใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิแก่สหกรณ์สมำชกิซึ่งรวมถงึกำรรบัฝำกและกำรใหกู้ย้มืเงนิ นอกจำกนี้ ชสอ. ยงัมี
บทบำทส ำคญัต่อกระบวนกำรสหกรณ์ในระดบัชำตดิว้ย โดยมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่ำง ๆ เพื่อทีจ่ะช่วย
สนบัสนุน ส่งเสรมิ วำงแผน และพฒันำสหกรณ์ออมทรพัยใ์นประเทศไทย 
 ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2559 (สิ้นสุดมนีำคม 2560) ชสอ. มเีงนิให้กู้ยมืแก่สหกรณ์สมำชกิคดิเป็น
สดัส่วนทีใ่หญ่ที่สุด หรอื 72% ของสนิทรพัย์รวมของ ชสอ. เงนิใหกู้้ยมืแก่สหกรณ์สมำชกิอยู่ในระดบั 
60%-72% ของสนิทรพัย์รวมในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำ ประมำณ 26% ของสนิทรพัย์รวมของ ชสอ. เป็นเงนิ
ลงทุน และส่วนทีเ่หลอือีก 2% เป็นเงนิสดและสนิทรพัย์อื่น ๆ ชสอ. มนีโยบำยใหกู้ย้มืทัง้แก่สหกรณ์ที่
เป็นสมำชกิและไม่เป็นสมำชกิ แต่จะให้สทิธพิเิศษแก่สหกรณ์สมำชกิก่อนหำกควำมต้องกำรกูย้มืจำก
สมำชกิมมีำก ทัง้นี้ ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2559 เงนิให้กูย้มืแก่สหกรณ์สมำชกิมจี ำนวน 79,707 ล้ำนบำท 
ชสอ. ใหกู้้ยมืแก่สหกรณ์สมำชกิเพยีง 252 รำยจำกจ ำนวนสหกรณ์สมำชกิทัง้หมด 1,079 รำย ชสอ. มี
ควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของเงนิใหกู้ย้มืแก่สมำชกิ โดยเงนิใหกู้ย้มืแก่สมำชกิ 20 อนัดบัแรกคดิเป็น 
50% ของเงนิใหกู้ย้มืรวม ณ สิน้รอบปีบญัช ี2552 และลดลงมำอยู่ทีร่ะดบั 37% ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2558 
อตัรำส่วนดงักล่ำวเพิม่ขึน้อกีครัง้เป็น 50% ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2559 อย่ำงไรกต็ำม ควำมเสีย่งจำกกำร
กระจุกตวัของเงนิใหกู้ย้มืลดทอนลงจำกองคป์ระกอบของเงนิใหกู้ย้มืของ ชสอ. ทีเ่ป็นหนี้คุณภำพด ี
 ณ สิน้รอบปีบญัช ี2559 ชสอ. มเีงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยไดเ้พยีง 6.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 
0.01% ของเงนิให้กูย้มืรวม เงนิใหกู้้ยมืแก่สหกรณ์สมำชกิของ ชสอ. ที่เป็นหนี้คุณภำพดนีัน้ได้รบัผล
พลอยได้จำกกลไกกำรช ำระคืนหนี้อัตโนมตัิและสิทธิพเิศษทำงกฎหมำยของสหกรณ์ออมทรพัย์ข ัน้ 
ปฐมภมู ินอกจำกนี้ ชสอ. ยงัมเีกณฑแ์ละแนวทำงทีเ่ขม้งวดในกำรพจิำรณำเงนิใหกู้ย้มืแก่สมำชกิอกีดว้ย  

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
 วนัท่ี อนัดบัเครดิต    แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
                       เครดิตพินิจ 
29/07/57                   A-                      Stable 
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  หน้ำ  2  

  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั 

 

     1 พฤศจิกำยน 2560 

 

 

 ในรอบปีบญัช ี2554-2556 ชสอ. เผชญิกบัอุปสรรคในกำรระดมเงนิทุนในดำ้นของเงนิฝำกและเงนิกูย้มืจำกสมำชกิโดยผ่ำนตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดยเงนิฝำก
และเงนิกูย้มืผ่ำนตัว๋สญัญำใชเ้งนิในรอบปีบญัช ี2554-2556 เพิม่ขึน้เพยีง 1.6% 5.6% และ 1.9% ตำมล ำดบั เทยีบกบัอตัรำกำรเตบิโตทีม่ำกกว่ำ 10% ในช่วง
รอบปีบญัช ี2551-2553 ชสอ. ได้ระดมทุนเพิม่เติมผ่ำนกำรกู้ยมืจำกธนำคำรพำณิชย์ค่อนขำ้งมำกในช่วงรอบปีบญัช ี2554-2556 โดยเงนิกูย้มืจำกธนำคำร
พำณิชย์เพิม่ขึน้จำก 7,825 ล้ำนบำท ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2551 เป็น 15,665 ล้ำนบำท ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2556 โดยคดิเป็น 32% ของหนี้สนิรวม หรอืคดิเป็น 
25% ของสนิทรพัยร์วม ทัง้นี้ เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณชิยท์ัง้หมดเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ ในมมุมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่ำเงนิทุนขนำดใหญ่ทีไ่ด้จำกกำรกูย้มืจำก
สถำบนักำรเงนิจะมคีวำมเสีย่งด้ำนกำรกู้ยมืต่อมำกกว่ำกำรใชเ้งนิฝำกและกำรกูย้มืจำกสหกรณ์สมำชกิเป็นแหล่งเงนิทุน กำรมสีดัส่ วนเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำก
ภำยนอกทีเ่พิม่สงูขึน้ส่งผลให ้ชสอ. มคีวำมเสีย่งดำ้นกำรกูย้มืต่อและมคีวำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง โดยควำมเสีย่งจะมคี่อนขำ้งสูงโดยเฉพำะในช่วงเวลำทีม่กีำร
เปลีย่นแปลงทำงดำ้นลบในระบบสหกรณ์ออมทรพัยห์รอืระบบเศรษฐกจิ เงนิทุนระยะสัน้ทีม่ำกขึน้กส็่งผลให ้ชสอ. มสี่วนต่ำงระหว่ำงระยะเวลำครบก ำหนดของ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นลบมำกขึน้ ชสอ. จงึมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ในระดบัหนึ่งดว้ย หลงัจำกทีผ่่ำนพน้ปญัหำกำรระดมเงนิทุนจำกสมำชกิในปี 2557 
แลว้ ชสอ. ไดล้ดสดัส่วนกำรกูย้มืจำกธนำคำรพำณชิยล์งจำก 23% ของหนี้สนิรวม ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2557 และลดลงอย่ำงต่อเนื่องเป็น 13% และ 11% ณ สิ้น
รอบปีบญัช ี2558 และ 2559 ตำมล ำดบั 
 ก ำไรสุทธขิอง ชสอ. เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก 543 ล้ำนบำทในรอบปีบญัช ี2553 เป็น 1,193 ลำ้นบำทในรอบปีบญัช ี2557 ก ำไรสุทธใินรอบปีบญัช ี
2558 ลดลงเลก็น้อยมำอยู่ที ่1,117 ลำ้นบำทจำกส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้ทีล่ดลง ก ำไรสุทธปิรบัเพิม่ขึน้อกีครัง้เป็น 1,356 ลำ้นบำทในรอบปีบญัช ี2559 กำรปรบั
เพิม่ขึ้นของก ำไรสุทธใินช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำ ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในแง่ของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรนัน้ 
อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ปรบัลดลงจำก 1.8% ในรอบปีบญัช ี2557 เหลอื 1.3% ในรอบปีบญัช ี2558 ขณะทีอ่ตัรำผลตอบแทนต่อทุนของ 
ชสอ. โดยเฉลีย่กป็รบัลดลงจำก 8.6% ในรอบปีบญัช ี2557 เหลอื 6.6% ในรอบปีบญัช ี2558 อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่รกัษำระดบัอยู่ที ่
1.3% ในรอบปีบญัช ี2559 ขณะทีอ่ตัรำส่วนผลตอบแทนต่อทุนของ ชสอ. โดยเฉลีย่กป็รบัลดลงเป็น 6.2% ส ำหรบัรอบปีบญัช ี2559 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจำกทุน
ช ำระแลว้ทีเ่พิม่สงูขึน้ ชสอ. มอีตัรำกำรจ่ำยเงนิปนัผลใหแ้ก่สมำชกิที ่5.8% ในรอบปีบญัช ี2559 ซึง่เท่ำกบัในรอบปีบญัช ี2558 
 ทุนเรอืนหุน้ของ ชสอ. ปรบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องตำมเงือ่นไขขอ้บงัคบัของ ชสอ. ทีก่ ำหนดใหส้หกรณ์สมำชกิจะตอ้งซื้อหุน้ของ ชสอ. เพิม่เตมิในสดัส่วนที่
สอดคลอ้งกบัทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์สมำชกิ ในสถำนกำรณ์ปกต ิทุนเรอืนหุน้ของ ชสอ. คำดว่ำจะเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรทีทุ่นเรอืนหุน้ของแต่ละสหกรณ์
สมำชกิจะเพิม่ขึน้อย่ำงอตัโนมตัจิำกกลไกปกตใินกำรซื้อหุน้เพิม่รำยเดอืนของสมำชกิ ทุนเรอืนหุน้ของ ชสอ. ปรบัเพิม่ขึน้อย่ำงมำกจำก 6,257 ลำ้นบำทในรอบปี
บญัช ี2552 เป็น 9,211 ลำ้นบำทในรอบปีบญัช ี2553 เนื่องจำกมกีำรซื้อหุน้เพิม่เตมิเป็นพเิศษจำกสหกรณ์สมำชกิรำยหนึ่งในรอบปีบญัช ี2553 หลงัจำกกำรซื้อ
หุน้เพิม่เป็นพเิศษในครัง้นัน้ ทุนเรอืนหุน้กป็รบัเพิม่ขึน้ในอตัรำ 2%-8% ต่อปีในช่วงรอบปีบญัช ี2554-2556 ในรอบปีบญัช ี2558 มกีำรซื้อหุน้เพิม่ทุนเป็นพเิศษ
จำกสหกรณ์สมำชกิอกีครัง้ ส่งผลให้ทุนเรอืนหุน้ของ ชสอ. ปรบัเพิม่ขึน้มำที่ระดบั 14,037 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 27% จำกรอบปีบญัช ี2557 ในรอบปีบญัช ี
2559 ทุนเรอืนหุน้เพิม่ขึน้มำกอกีครัง้ถงึ 44% เป็น 20,174 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัรอบปีบญัช ี2558 ทุนของ ชสอ. (ซึ่งประกอบไปดว้ยทุนเรอืนหุน้ ทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำย ทุนส ำรองตำมขอ้บงัคบั ก ำไรหรอืขำดทุนจำกเงนิลงทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้ และก ำไรสุทธิ) กป็รบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก 7,708 ลำ้นบำทในรอบปี
บญัช ี2552 เป็น 18,977 ลำ้นบำท ณ สิน้รอบปีบญัช ี2558 และ 24,640 ลำ้นบำท ณ สิน้รอบปีบญัช ี2559 อตัรำส่วนทุนของ ชสอ. ต่อสนิทรพัย์รวมอยู่ทีร่ะดบั 
20% ในช่วงทศวรรษทีผ่่ำนมำ แมว้่ำอตัรำส่วนจะเพิม่ขึน้จำก 19.4% ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2558 เป็น 22.4% ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2559 อตัรำส่วนดงักล่ำวยงัอยู่ใน
ระดบัต ่ำเมือ่เทยีบกบัสหกรณ์ออมทรพัยข์นำดใหญ่ทีก่่อตัง้มำนำนซึง่มอีตัรำส่วนดงักล่ำวเฉลีย่ทีร่ะดบัประมำณ 40% 
 ทรสิเรทติ้งมมีุมมองต่อกฎระเบยีบที่เปลี่ยนแปลงแล้วและทีม่แีผนจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าน่าจะมผีลในเชงิบวกต่อธุรกจิสหกรณ์ กล่าวคอื การ
เปลีย่นแปลงกฎระเบยีบจะท าใหเ้กดิมาตรการเฝ้าสงัเกตและควบคุมความเสีย่งทีด่ยี ิง่ข ึ้นซึ่งจะช่วยสรา้งความแขง็แกร่งให้แก่การด าเนินงานและการเงนิของ
สหกรณ์ออมทรพัย ์ 
 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึกำรคำดกำรณ์ว่ำ ชสอ. จะด ำรงบทบำททีส่ ำคญัในกำรขบัเคลื่อนกระบวนกำรสหกรณ์ออมทรพัย์
ในประเทศไทยต่อไป นอกจำกนี้ ยงัคำดว่ำ ชสอ. จะสำมำรถรกัษำระดบัฐำนเงนิทุนภำยในทีไ่ดร้บัจำกสมำชกิไวไ้ด้ต่อไป พรอ้มทัง้มผีลประกอบกำรทีแ่ขง็แกร่ง
เพือ่สำมำรถใหผ้ลตอบแทนคนืสู่สมำชกิในระดบัทีเ่หมำะสม  

 แนวโน้มกำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติของ ชสอ. มคี่อนขำ้งจ ำกดัจำกกรอบกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั ในทำง
ตรงกนัขำ้ม นโยบำยด ำเนินงำนและกำรเงนิในเชงิรุก หรอืกำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบจำกทำงกำรทีจ่ะลดทอนสทิธพิเิศษของสหกรณ์ออมทรพัย์ลงไปกอ็ำจมี
ผลกระทบในเชงิลบต่ออนัดบัเครดติของ ชสอ. ได ้
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ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั (FSCT) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
 

 

 

ข้อมลูงบกำรเงิน 
หน่วย: ลา้นบาท 

 
 

  

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

สนิทรพัยร์วม  110,018 97,993 69,557 61,611 60,678 
เงนิใหกู้ย้มืรวม  79,707 70,402 43,355 36,850 38,438 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์วม  28,268 25,313 23,608 23,663 21,088 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  7 8 9 9 6 
เงนิฝาก  60,546 52,491 31,352 23,113 22,522 
เงนิกูร้วม  24,551 26,254 22,924 25,538 25,774 
ทุนของสหกรณ์  24,640 18,977 14,893 12,805 12,252 
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผลสุทธ ิ  1,332 1,216 1,161 1,010 872 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  0 2 2 0 0 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้  8 5 15 3 3 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน  165 141 134 133 127 
ก าไรสุทธ ิ  1,356 1,117 1,193 913 748 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

หน่วย: % 

 
 

 

 

 

 

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

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผลสุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.28 1.45 1.77 1.65 1.53 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  0.18 0.05 0.26 0.06 0.01 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  3.52 3.69 3.89 4.51 4.87 
อตัราสว่นผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.30 1.33 1.82 1.49 1.32 
อตัราสว่นผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  6.22 6.60 8.62 7.29 6.35 
คณุภำพสินทรพัย ์       
เงนิใหกู้ท้ ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้เงนิใหกู้ร้วม   0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วมถวัเฉลีย่             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ร้วม  0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหกู้ท้ ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้  99.42 99.48 99.52 99.53 99.66 
โครงสร้ำงเงินทุน       
ทุนของสหกรณ์/สนิทรพัยร์วม  22.40 19.37 21.41 20.78 20.19 
ทุนของสหกรณ์/เงนิใหกู้ร้วม  30.91 26.95 34.35 34.74 31.86 
สภำพคล่อง       
เงนิใหกู้ร้วม/เงนิฝากปรบัปรุงรวม*  75.73 75.89 66.37 62.54 65.99 
เงนิใหกู้ร้วม/สนิทรพัยร์วม  72.45 71.84 62.33 59.81 63.35 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง**/เงนิฝากปรบัปรุงรวม  27.59 28.98 39.18 40.93 36.95 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง**/สนิทรพัยร์วม  26.40 27.44 36.81 39.15 35.48 
*        เงนิฝากปรับปรงุรวม   = เงนิฝากจากสมาชกิ+เงนิฝากจากสหกรณ์อืน่+เงนิกูย้มื+ทนุเรอืนหุน้ทีช่ าระเต็มมลูคา่แลว้ 

**      สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง = เงนิสด+เงนิฝากธนาคาร+เงนิฝากสหกรณ์อืน่+เงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อำคำรสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2560 หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญำตอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกทรสิเรทติ้ง กำรจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลง
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ือ้ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเสีย่งหรอืควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพำะ ควำมเหน็ทีร่ะบุใน
กำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทนุ หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มูลทีป่รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ดัท ำ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้
จดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมตอ้งกำรดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจ
ลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ช้ส ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืไ ด ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกัด จงึไม่รบัประกนัควำมถูกต้อง ควำม
เพยีงพอ หรอืควำมครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มลูใดๆ ดงักล่ำว และจะไมร่บัผดิชอบต่อควำมสญูเสยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไมถู่กต้อง ควำมไมเ่พยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ 
และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเว้นผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำรจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน 
Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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