
 
 

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั 
(มหำชน) ทีร่ะดบั “BBB+” และอนัดบัเครดติหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน ไม่มปีระกนัและไถ่ถอน
เมื่อเลกิกจิการ (Hybrid Debentures) ทีร่ะดบั “BBB-” พรอ้มปรบัแนวโน้มอนัดบัเครดติเป็น “Stable” 
หรอื “คงที”่ จาก “Negative” หรอื “ลบ” โดยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” สะทอ้นถงึความคาดหวงั
ของทรสิเรทติ้งว่าผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของบรษิทัจะเป็นไปตามที่ประมาณการ
ไว ้ 

อนัดบัเครดติยงัสะท้อนถงึการที่บรษิทัมสีนิคา้ที่หลากหลาย สถานะทางการตลาดที่แขง็แกร่งทัง้ใน
ตลาดบ้านจดัสรรและคอนโดมเินียม และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนในระดบัค่อนขา้งสงู 
นอกจากนี้ อนัดบัเครดติยงัสะท้อนถงึความกงัวลของทรสิเรทติ้งต่อกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนำ 2019 (โรคโควดิ 19) ทีย่ดืเยือ้ซึง่อำจสรำ้งแรงกดดนัต่อควำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศยั 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

กระแสเงินสดยงัคงสม ำ่เสมอแม้ว่ำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรลดลง 

กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ในต้นปี 2563 ส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมี
นัยส ำคญั บรษิัทลดรำคำโครงกำรคอนโดมเินียมเหลอืขำยที่สรำ้งเสร็จแล้วหลำยแห่งเพื่อกระตุ้น
ยอดขำยและเพิม่กระแสเงนิสด ท ำใหร้ำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวมในปี 2563 เพิม่ขึน้เกอืบ 40% 
จำกปีก่อนหน้ำเป็น 3.46 หมื่นล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม กำรกระตุ้นยอดขำยดังกล่ำวท ำให้
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัลดลง โดยอตัรำส่วนก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิพฒันำที่อยู่อำศยั
ลดลงเป็น 25% ของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวมในปี 2563 จำก 27% ในปี 2562 และ 32% ในปี 
2561 เนื่องจำกอตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้นที่ลดลงและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรที่เพิม่ขึ้นท ำให้
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยได้ลดลงเป็น 18% ในปี 
2563 จำก 22% ในปี 2562  

บรษิัทยงัสำมำรถสร้ำงก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 6.4 
พนัล้ำนบำทและกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 3.5 พนัล้ำนบำทในปี 2563 ซึ่งเพิม่ขึน้ 
14% จำกปีก่อน หนี้สินทำงกำรเงินสุทธิที่ได้รบักำรปรับปรุงแล้ว (รวมหนี้สินทำงกำรเงินจำก
โครงกำรร่วมทุนตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้และส่วนที่เป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิของหุน้กู้ด้อยสทิธลิกัษณะ
คล้ายทุน) ณ สิ้นปี 2563 ลดลงเป็น 6.25 หมื่นล้านบาทจาก 6.78 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 ท า
ให้อัตราส่วนเงินทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงินเพิม่ขึ้นเป็น 5.6% ในปี 2563 จาก 
4.5% ในปี 2562 ซึง่สงูกว่าทีเ่คยประมาณการไวท้ี ่1%  

รายได้อาจปรบัลดลงแต่ความสามารถในการท าก าไรควรปรบัดีข้ึน  

จำกสมมตฐิำนของทรสิเรทติ้ง คำดว่ำรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวมของบรษิทัน่ำจะอยู่ที่ระดบัปกติ
ที่ 2.9-3.0 หมื่นล้ำนบำทต่อปีในช่วงปี 2564-2566 โดยรำยได้จำกธุรกิจพฒันำที่อยู่อำศยัจะยงัคง
เป็นแหล่งรำยได้หลักซึ่งมีส ัดส่วนประมำณ 90% ของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม อย่ำงไร 
ก็ตำม ทรสิเรทติ้งคำดว่ำอตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยต่อ
รำยไดจ้ะปรบัดขีึน้เป็น 20%-21% เนื่องจำกแรงกดดนัทีน้่อยลงในกำรเร่งขำยสนิคำ้คงเหลอืและไม่มี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรอื่นทีน่อกเหนือจำกปกตเิพิม่เขำ้มำ  

นอกจำกนี้ ในสมมตฐิำนของทรสิเรทติ้งยงัรวมถงึควำมคำดหวงัทีบ่รษิทัจะสำมำรถส่งมอบยอดขำย
รอกำรรบัรูร้ำยได้ได้ตำมแผนอกีด้วย ณ สิ้นเดอืนมนีำคม 2564 บรษิทัมยีอดขำยรอกำรรบัรูร้ำยได้
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อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB+ 
หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลำ้ยทุน              BBB- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:          Stable 
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บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

จ ำนวน 2.21 หมื่นล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยยอดขำยรอกำรรบัรู้รำยได้ในโครงกำรของบรษิัทเองจ ำนวน 1.82 หมื่นล้ำนบำท และในโครงกำรร่วมทุน
จ ำนวน 3.9 พนัล้ำนบำท บรษิัทคำดว่ำจะส่งมอบยอดขำยรอกำรรบัรู้รำยได้มูลค่ำ 1.06 หมื่นล้ำนบำทให้แก่ลูกค้ำในช่วงที่เหลือของปี 2564 มูลค่ำ 8 
พนัลำ้นบำทในปี 2565 มลูค่ำ 3.3 พนัลำ้นบำทในปี 2566 และมลูค่ำ 0.2 พนัลำ้นบำทในปี 2567  

สินค้ำมีควำมหลำกหลำยและเป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงในตลำดพฒันำท่ีอยู่อำศยั  

ทรสิเรทติ้งมองว่ำบรษิทัมสีนิคำ้ที่หลำกหลำยทัง้ประเภทของสนิคำ้และระดบัรำคำ บรษิทัมสีนิคำ้ทัง้บ้ำนเดี่ยว บำ้นแฝด ทำวน์เฮำ้ส ์และคอนโดมเินียมใน
ระดบัรำคำที่แตกต่ำงกนั โดยโครงกำรบ้ำนจดัสรรของบรษิัทครอบคลุมระดบัรำคำต ่ำถึงสูงในรำคำตัง้แต่ 2 ล้ำนบำทถงึ 80 ล้ำนบำทต่อยูนิต ในขณะที่
โครงกำรคอนโดมิเนียมของบริษัทก็ครอบคลุมระดับรำคำต ่ำถึงสูงซึ่งมีรำคำขำยอยู่ในช่วง 50,000 บำท ถึง 600,000 บำทต่อตำรำงเมตร (ตร.ม.) 
นอกจำกนี้ แบรนดส์นิคำ้ของบรษิทักเ็ป็นทีรู่จ้กัดใีนทุก ๆ ระดบัรำคำ 

นอกจำกนี้ ทรสิเรทติ้งมองว่ำบรษิทัมคีวำมยดืหยุ่นในกำรน ำเสนอสนิคำ้ใหส้อดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำดและรกัษำสถำนะทำงกำรตลำดเอำไวไ้ด้
เนื่องจำกกำรมสีนิค้ำที่หลำกหลำยและมแีบรนด์ที่มชีื่อเสยีง ณ เดือนมนีำคม 2564 บรษิัทมโีครงกำรบ้ำนจดัสรรระหว่ำงกำรพฒันำ 59 โครงกำรและ
โครงกำรคอนโดมเินียม 22 โครงกำร (รวมโครงกำรคอนโดมเินียมภำยใต้กำรร่วมทุน 7 โครงกำร) ซึง่มมีลูค่ำเหลอืขำยรวม 6.63 หมื่นลำ้นบำท (รวมทัง้ที่
ก่อสรำ้งแลว้และยงัไม่ไดก้่อสรำ้ง) ทัง้นี้ โครงกำรบำ้นจดัสรรคดิเป็น 60% ของมลูค่ำเหลอืขำยทัง้หมด ส่วนทีเ่หลอืเป็นโครงกำรคอนโดมเินียม 

อตัรำส่วนหน้ีสินทำงกำรเงินต่อเงินทนุยงัคงอยู่ในระดบัสูง 

ในสมมตฐิำนของทรสิเรทติ้งคำดว่ำอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนจะยงัคงอยู่ที่ 62%-64% อตัรำส่วนดงักล่ำวอำจไม่ได้ปรบัลดลงมำกนักแม้ว่ำ
บรษิทัมแีผนจะเปิดตวัโครงกำรบ้ำนจดัสรรมำกกว่ำโครงกำรคอนโดมเินียม เนื่องจำกบรษิทัจะเน้นกำรเปิดโครงกำรคอนโดมเินียมของบรษิทัเองมำกกว่ำ
โครงกำรร่วมทุน ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะเปิดโครงกำรบ้ำนจดัสรรมูลค่ำ 1.5 หมื่นล้ำนบำทต่อปีในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ และยงัคำดว่ำบรษิทัจะเปิด
โครงกำรคอนโดมเินียมมลูค่ำ 1 หมื่นลำ้นบำทต่อปีซึง่ประกอบดว้ยโครงกำรของบรษิทัเองมลูค่ำ 6 พนัลำ้นบำทและโครงกำรร่วมทุนมูลค่ำ 4 พนัลำ้นบำท 
โดยโครงกำรทีจ่ะเปิดใหม่ทัง้หมดนี้คำดว่ำจะอยู่ตลำดระดบัรำคำปำนกลำงถงึต ่ำ นอกจำกนี้ งบประมำณในกำรจดัซื้อทีด่นิส ำหรบัโครงกำรของบรษิัทคำด
ว่ำจะเท่ำกบัประมำณ 7 พนัลำ้นบำทต่อปีเนื่องจำกบรษิทัมทีีด่นิบำงส่วนแลว้    

นอกเหนือจำกธุรกจิพฒันำทีอ่ยู่อำศยัแลว้ ทรสิเรทติ้งยงัคำดว่ำบรษิทัจะใชเ้งนิลงทุนจ ำนวน 0.1 พนัล้ำนบำทในช่วงปี 2564-2565 ในธุรกจิรบัจ้ำงบรหิำร
โรงแรมภำยใต้แบรนด์ The Standard และยงัคำดว่ำบรษิัทจะจดัหำแหล่งเงนิทุนโดยใช้เงนิกู้ 70% และทุน 30% ส ำหรบัค่ำที่ดินและค่ำก่อสร้ำงตลอด
ระยะเวลำในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมภำยใต้กำรร่วมทุน ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะระมดัระวงัในกำรขยำยธุรกิจ
พฒันำที่อยู่อำศยัและธุรกจิสนับสนุนอื่น ๆ ในช่วงที่สถำนกำรณ์มคีวำมไม่แน่นอน บรษิทัควรรกัษำอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนใหต้ ่ำกว่ำ 66% 
และอตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิใหอ้ยู่ในช่วง 5%-10%  

บรษิัทจ ำเป็นต้องรกัษำอตัรำส่วนทำงกำรเงนิให้เป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของวงเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรและหุน้กู้  โดยบรษิทัจะต้องด ำรงอตัรำส่วน
หนี้สนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อทุน (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ใหต้ ่ำกว่ำ 2.5 เท่ำ ทัง้นี้ ณ เดอืนธนัวำคม 2563 อตัรำส่วนดงักล่ำวอยู่ที่ 1.42 เท่ำ ดงันัน้ 
ทรสิเรทติ้งจงึเชื่อว่ำบรษิทัจะสำมำรถบรหิำรโครงสรำ้งทำงกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไขดงักล่ำวต่อไปไดใ้นช่วง 12-18 เดอืนขำ้งหน้ำ 

สภำพคล่องท่ีสำมำรถบริหำรจดักำรได้   

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่ำสภำพคล่องทำงกำรเงนิของบรษิทัยงัสำมำรถบรหิำรจดักำรได้ในช่วง 12 เดอืนขำ้งหน้ำ ณ เดอืนธนัวำคม 2563 แหล่งเงนิทุนของ
บรษิทัประกอบดว้ยเงนิสดจ ำนวน 3 พนัลำ้นบำท หลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดจ ำนวน 0.7 พนัลำ้นบำท และวงเงนิกูย้มืจำกธนำคำรทีย่งัไม่ไดเ้บกิ
ใช ้ไม่ตดิเงื่อนไข และไม่สำมำรถยกเลกิได้จ ำนวน 9.5 พนัลำ้นบำท ทัง้นี้ บรษิทัยงัมทีีด่นิเปล่ำที่ปลอดภำระค ้ำประกนัมลูค่ำตำมบญัชจี ำนวน 3.6 พนัลำ้น
บำทและสนิคำ้เหลอืขำยในโครงกำรที่ปลอดภำระหนี้ของบรษิัทซึ่งมมีูลค่ ำขำยอีกจ ำนวน 5.3 พนัล้ำนบำท นอกจำกนี้ ยงัคำดว่ำกระแสเงนิสดจำกกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทในช่วง 12 เดอืนขำ้งหน้ำจะอยู่ที่ 3.2 พนัล้ำนบำทอกีด้วย บรษิทัมภีำระหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระในอกี 12 เดอืนขำ้งหน้ำจ ำนวน  
2 หมื่นล้ำนบำทซึง่ประกอบด้วยตัว๋สญัญำใชเ้งนิระยะสัน้ 2.9 พนัล้ำนบำท ตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ 1.1 พนัล้ำนบำท เงนิกู้ระยะยำวของโครงกำร 5.4 พนัลำ้น
บำท ตัว๋สญัญำใชเ้งนิระยะยำวค่ำทีด่นิ 2.4 พนัลำ้นบำท และหุน้กู ้8.2 พนัลำ้นบำท  

ทัง้นี้ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตัว๋แลกเงนิระยะสัน้จะถูกต่ออายุออกไปหรอืจ่ายช าระ ปกตบิรษิทัจะพึง่พาตัว๋สญัญาใช้เงนิและตัว๋แลกเงนิระยะสัน้เพื่อลดต้นทุน
ทางการเงนิ เงนิกู้ระยะยาวของโครงการจะจ่ายช าระคนืด้วยกระแสเงนิสดจากการโอนโครงการ ตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะยาวเป็นเงนิกูช้ ัว่คราวเพื่อใชใ้นการ
ซื้อทีด่นิซึง่จะถูกทดแทนดว้ยเงนิกูร้ะยะยาวของโครงการในภายหลงั นอกจากนี้ บรษิทัวางแผนจะออกหุน้กูใ้หม่เพื่อทดแทนหุน้กู้ทีจ่ะครบก าหนดช าระอกี
ด้วย ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจะสามารถบรหิารจดัการสภาพคล่องทางการเงนิได้อย่างมปีระสทิธิภาพในภาวะที่ตลาดพฒันาที่อยู่อาศยัชะลอตวั อย่าง
ต่อเนื่อง  
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บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

สมมตฐิำนกรณีพืน้ฐำนทีส่ ำคญั ๆ ของทรสิเรทติ้งส ำหรบัปี 2564-2566 มดีงันี้ 
• บรษิทัจะเปิดโครงกำรบำ้นจดัสรรมลูค่ำ 1.5 หมื่นลำ้นบำทต่อปี  
• บรษิทัจะเปิดโครงกำรคอนโดมเินียมของบรษิทัเองมลูค่ำ 6 พนัลำ้นบำทต่อปีในช่วงปี 2564-2566 และของโครงกำรร่วมทุนมลูค่ำ 4 พนัลำ้นบำทต่อ

ปีในช่วงปี 2565-2566  
• งบประมำณในกำรซื้อทีด่นิส ำหรบัโครงกำรของบรษิทัเองอยู่ที ่7 พนัลำ้นบำทต่อปี  
• รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวมคำดว่ำจะอยู่ในช่วง 2.9-3.0 หมื่นลำ้นบำท 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของบรษิทัจะเป็นไปตามที่
ประมาณการไว ้ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะรกัษาอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนใหต้ ่ำกว่ำ 66% และอตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อ
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหอ้ยู่ในช่วง 5%-10% ตลอดช่วงประมำณกำร นอกจำกนี้ ยงัคำดว่ำบรษิทัจะสำมำรถรกัษำอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อเงนิทุนถำวรใหเ้กนิ
กว่ำ 5% เอำไวไ้ด ้ 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดิตและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดิตอำจปรบัลดลงได้หำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 ที่ยดืเยื้อส่งผลเป็นไปในทำงที่ท ำให้เชื่อว่ำผลกำร
ด ำเนินงำนและ/หรอืสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัจะอ่อนแอลงกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว ้ในทำงตรงกนัขำ้ม อนัดบัเครดติอำจปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ำกสถำนะทำงกำร
เงนิของบรษิทัดขีึน้เทยีบเท่ำกบัผูป้ระกอบกำรที่ได้รบักำรจดัอนัดบัเครดติในระดบัที่สูงกว่ำ โดยอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนควรอยู่ที่ระดบัต ่ำ
กว่ำ 55% และอตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้เป็น 10%-15% ในระยะเวลำหนึ่ง  
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บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั * 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ---------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม --------------------------- 
 

 
            2563 2562 2561 2560            2559 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 
 

34,603 24,929 26,674 31,291 34,131 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษ ี  5,528 5,058 4,813 5,644 6,150 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย  6,370 5,593 5,230 5,982 6,495 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  3,480 3,066 2,881 3,829 4,106 
ดอกเบีย้จ่ำยทีป่รบัปรุงแลว้  2,130 1,905 1,817 1,335 1,445 
เงนิลงทุนในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

 
83,691 80,788 69,532 58,546 56,099 

สนิทรพัยร์วม 
 

112,632 108,336 95,357 80,341       72,774 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
62,491 67,788 56,228 40,711 36,438 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

35,647 31,875 30,852 30,919 28,096 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       

อตัรำก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ 
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยได ้(%) 

 
18.41 22.43 19.61 19.12 19.03 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถำวร (%) 
 

5.43 5.19 5.71 7.85 9.40 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 
2.99 2.94 2.88 4.48 4.50 

อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย  
ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (เท่ำ) 

 9.81 12.12 10.75 6.81 5.61 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิ (%) 
 

5.57 4.52 5.12 9.40 11.27 
อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
63.68 68.02 64.57 56.83 56.46 

*      งบการเงนิรวม 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป, 26 กรกฎาคม 2562 
- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (Hybrid Securities), 12 กนัยายน 2561 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

 

 
 

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) (SIRI) 
อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
SIRI218A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 5,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+ 
SIRI21NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+ 
SIRI222A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,933.4 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565                                                           BBB+ 
SIRI229A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
SIRI229B: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+ 
SIRI231A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566     BBB+ 
SIRI236A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566     BBB+ 
SIRI24OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,600 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+ 
SIRI20PA: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลำ้ยทุน ไม่มปีระกนัและไถ่ถอนเมื่อเลกิกจิการ 3,000 ลำ้นบำท (Hybrid Debentures)  BBB- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ำมมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเหน็ที่ระบุในกำรจดัอันดบัเครดตินี้มิได้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรลงทุน หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิด้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรอืควำมเสี ยหำยใดๆ อนัเกิดจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 
 


