
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A+” และคงอนัดบัเครดติหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุนซึ่งไม่มี
ประกนัและไถ่ถอนเมือ่เลกิบรษิทั (Hybrid Debentures) ของบรษิทัทีร่ะดบั “A-” 

อนัดบัเครดติดงักล่าวยงัคงสะทอ้นถงึสถานะความเป็นผูน้ าของบรษิทัในธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารของไทย ตลอดจนการมฐีานการผลติในหลายประเทศ  การมสีินค้าและตลาดที่หลากหลาย  
กลยุทธใ์นการเพิม่ผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มบรโิภคทีม่ตีราสญัลกัษณ์ใหม้มีากขึน้ รวมทัง้ความยดืหยุ่น
ทางการเงนิจากการลงทุนเชงิกลยุทธ์ของบรษิทั อย่างไรกต็าม จุดแขง็ดงักล่าวถูกลดทอนลงบางส่วน
จากระดบัหนี้สนิของบรษิัททีเ่พิม่สูงขึน้ ตลอดจนความผนัผวนของราคาผลติภณัฑ์ของบรษิัทซึ่งเป็น
สนิคา้โภคภณัฑแ์ละราคาธญัพชืซึง่เป็นวตัถุดบิ รวมทัง้ความเสีย่งจากโรคระบาด และการเปลีย่นแปลง
กฎระเบยีบของประเทศผูน้ าเขา้  

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

รำคำสกุรในประเทศเวียดนำมฟ้ืนตวั 

ผลประกอบการของบรษิทัปรบัตวัดขี ึน้ในปี 2561 ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของราคาสุกรใน
ประเทศเวยีดนามหลงัจากทีต่กต ่าเป็นอย่างมากในปี 2560 โดยราคาสุกรไดฟ้ื้นตวัในช่วงไตรมาสที ่2 
ของปี 2561 เนื่องจากภาวะอุปทานส่วนเกนิในประเทศเวยีดนามทีค่ลีค่ลายลง 

สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลท าใหร้าคาสุกรปรบัตวัสูงขึน้และช่วยให้ผลการด าเนินงานของบรษิทัดขี ึ้น 
ทัง้นี้จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากบรษิทัระบุว่าราคาเฉลีย่ของสุกรในประเทศเวยีดนามเพิม่ขึน้ 51% เมือ่เทยีบ
กบัปีก่อนโดยอยู่ทีร่ะดบั 43,309 ดองต่อกโิลกรมั (กก.) ส่งผลท าใหอ้ตัราก าไรจากการด าเนินงานของ
ธุรกจิสตัว์บกในต่างประเทศของบรษิทัเพิม่ขึ้นมาอยู่ทีร่ะดบั 6.8% ในปี 2561 จากระดบั 1.4% ในปี 
2560 

ในทางตรงกนัขา้ม ธุรกจิสตัว์บกของบรษิทัในประเทศไทยกลบัมผีลขาดทุน โดยสาเหตุเนื่องมาจาก
อุปทานส่วนเกนิที่ท าใหร้าคาไก่ลดลงอย่างมาก บรษิทัมอีตัราก าไรจากการด าเนินงานของธุรกจิสตัว์
บกในประเทศอยู่ที่ระดบั -2.1% ในปี 2561 เทยีบกบัระดบั 1.9% ในปี 2560 อตัราก าไรจากการ
ด าเนินงานของธุรกจิสตัวน์ ้ากป็รบัลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 7.5% ในปี 2561 จากระดบั 9.2% ในปี 2560  

โดยภาพรวมแล้ว การปรบัตวัที่ดีข ึ้นของธุรกจิสตัว์บกในต่างประเทศช่วยชดเชยผลประกอบการที่
อ่อนแอกว่าของธุรกิจในประเทศ ทัง้นี้ อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่ายของบรษิทัเพิม่ขึน้มาอยู่ที่ระดบั 7.8% ในปี 2561 จากระดบั 6.2% ในปี 2560 ส่วนก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายนัน้ก็เพิม่ขึ้นมาอยู่ทีร่ะดบั 47,319 ลา้นบาทในปี 
2561 จากระดบั 35,564 ลา้นบาทในปี 2560 

ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทจะยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในปี 2562 ด้วยสาเหตุจาก
หลากหลายปัจจยั ได้แก่ ราคาสุกรที่ปรบัตัวดีขึ้น ความต้องการของไก่ในตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น 
ตลอดจนราคาวตัถุดบิอาหารสตัว์ที่ค่อนขา้งทรงตวั อย่างไรก็ตาม บรษิัทยงัคงต้องเผชญิกบัความ 
ทา้ทายในอกีหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการแขง็ค่าของเงนิบาท รวมทัง้ความเสีย่งจากโรคระบาดในสุกร 
ภายใต้สมมตฐิานขัน้พื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้จากการด าเนินงานรวมของบรษิัทจะอยู่ที่
ระดบัประมาณ 576,000-654,000 ลา้นบาทในปี 2562-2564 ในขณะทีก่ าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณปีละ 51,000-60,000 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดยีวกนั 

 

  

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 67/2562 
 8 พฤษภำคม 2562 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A+ 

หุน้กูด้อ้ยสทิธคิลา้ยทุน  A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 08/11/61 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

31/03/58 A+ Stable 
20/06/57 AA- Negative 
19/05/54 AA- Stable 
30/04/53 A+ Positive 
22/06/49 A+ Stable 
20/05/48 A Positive 
12/07/47 A Stable 
28/05/47 A - 
01/03/44 A+ - 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
เนาวรตัน์ เตม็วฒันางกูร 
nauwarut@trisrating.com 
 

สุชนา ฉนัทาดศิยั 
suchana@trisrating.com 
 

ศศพิร วชัโรทยั 
sasiporn@trisrating.com 
 

 
 
 

 

 



บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 
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ภำระหน้ีจะยงัคงอยู่ในระดบัสงู 

แผนการลงทุนจ านวนมากตลอดจนการซื้อกจิการในช่วงทีผ่่านมาส่งผลให้ภาระหนี้ของบรษิทัเพิม่สงูขึน้ โดยบรษิทัมหีนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้เพิม่
ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 331,898 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 จาก 299,600 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2560 อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทักเ็พิม่ขึน้มาอยู่
ทีร่ะดบั 61.1% ณ สิน้ปี 2561 จากระดบั 57.8% ณ สิน้ปี 2560 

ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าภาระหนี้ของบรษิทัจะยงัคงอยู่ในระดบัสูงต่อไปอกีในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์การเตบิโต บรษิทัไดว้างแผน
งบลงทุนไวท้ีจ่ านวน 20,000-30,000 ลา้นบาทต่อปีส าหรบัการขยายงานโดยไมร่วมการซื้อกจิการ ในการนี้ บรษิทัยงัคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนต่อไป
ตราบเท่าทีก่ารซื้อกจิการหรอืการลงทุนนัน้สอดคลอ้งกบัธุรกจิหลกัและสามารถสรา้งผลก าไรทีเ่หมาะสม ภายใต้สมมตฐิานขัน้พื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาด
ว่าบรษิัทจะบรหิารจดัการอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดบัประมาณ 60% ไดใ้นช่วง 2-3 ปีขา้งหน้าแมจ้ะมกีารลงทุนขยายกจิการ
จ านวนมากกต็าม  

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนปรบัตวัดีขึน้ 

กระแสเงนิสดเพือ่การช าระหนี้ของบรษิทัปรบัตวัดขี ึน้จากอตัราก าไรทีเ่พิม่ขึน้ อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อ
ดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ระดบั 3.4 เท่าในปี 2561 เทยีบกบัระดบั 2.6 เท่าในปี 2560 อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัอยู่ที่
ระดบั 8.2% ในปี 2561 เพิม่ขึน้จากระดบั 7.1% ในปี 2560 ณ เดอืนธนัวาคม 2561 บรษิทัมหีนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้เท่ากบั 331,898 ลา้นบาท 
โดยที่ประมาณ 70% เป็นหุ้นกู้และเงนิกู้ยมืระยะยาว ส่วนที่เหลอืเป็นเงนิกู้ระยะสัน้ส าหรบัใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ทัง้นี้ บรษิัทมอีตัราส่วนเงนิทุน
หมนุเวยีนอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 1 เท่า  

สภาพคล่องและความยดืหยุ่นทางการเงนิของบริษัทยงัอยู่ในเกณฑ์ที่ด ีบรษิัทมีเงนิกู้ที่จะครบก าหนดช าระในปี 2562 ประมาณ 27,000 ล้านบาท 
แหล่งทีม่าหลกั ๆ ของเงนิสดเพื่อรองรบัการช าระหนี้จะมาจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน สภาพคล่องของบรษิัทยงัอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณ สิ้นปี 
2561 บรษิทัมเีงนิสดในมอืและเงนิลงทุนระยะสัน้รวมประมาณ 33,000 ลา้นบาท นอกจากนี้ สถานะสภาพคล่องของบรษิทักแ็ขง็แกร่งขึน้ดว้ยจากการมเีงนิ
ลงทุนจ านวนมากในหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด กล่าวคอื บรษิทัมกีารลงทุนดว้ยการถอืหุน้ในสดัส่วน 34.2% ใน บรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นผูน้ าในธุรกจิคา้ปลกีประเภทรา้นคา้สะดวกซื้อในประเทศไทย โดยมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าว เมือ่คดิตามราคาตลาด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 แลว้จะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 211,000 ลา้นบาท 

เป็นผูน้ ำในธรุกิจเกษตรอตุสำหกรรมและอำหำร 

บรษิทัมสีถานะทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งจากการเป็นผูน้ าในธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของประเทศ โดยบรษิทัเป็นผูผ้ลติรายใหญ่ทีสุ่ดในหลากหลาย
ผลติภณัฑ์ ซึ่งในกลุ่มอาหารสตัว์นัน้ บรษิัทมสี่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของปรมิาณการผลิตประมาณครึ่งหนึ่งในธุรกจิอาหารกุ้งและมสี่วนแบ่งทาง
การตลาดคดิเป็น 1 ใน 3 ของตลาดอาหารสตัว์บก ส่วนในกลุ่มไก่และสุกรนัน้ บรษิทัมปีรมิาณการผลติไก่และสุกรคดิเป็นสดัส่วน 25% และ 18% ของ
ประเทศตามล าดบั ทัง้นี้ บรษิทัไดร้บัประโยชน์อย่างมากจากการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) เนื่องจากบรษิทัเป็นหนึ่งในผูผ้ลติทีค่รบวงจร
รายใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ 

กำรกระจำยควำมเส่ียงทำงภมิูศำสตรแ์ละควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ ์

การกระจายตวัของฐานการผลติและแหล่งทีม่าของรายได้ในเชงิภมูศิาสตรช์ว่ยลดความเสีย่งในดา้นการด าเนินงานใหแ้ก่บรษิทัไดบ้างส่วน ณ เดอืนมนีาคม 
2562 บรษิทัมฐีานการผลติอยู่ใน 17 ประเทศซึง่ตัง้อยู่ใน 5 ทวปี ในปี 2561 รายไดร้วมของบรษิทัประมาณ 33% มาจากฐานการผลติภายในประเทศและ
อกี 67% มาจากฐานการผลติในต่างประเทศ กจิการในประเทศจนีคดิเป็นสดัส่วน 26% ของรายไดร้วม ตามมาดว้ยรายไดจ้ากกจิการในประเทศเวยีดนาม
ในสดัส่วน 15% แหล่งรายไดท้ีม่าจากประเทศหลกัอื่น ๆ ไดแ้ก่ ประเทศไตห้วนั สหรฐัอเมรกิา อนิเดยี รสัเซยี ตุรก ีและกมัพชูา ซึง่ในแต่ละประเทศคดิเป็น
สดัส่วน 1%-4% ของรายไดร้วมในปี 2561  

ในดา้นของการตลาดนัน้ รายไดข้องบรษิัทมกีารกระจายตวัในหลากหลายพื้นที ่ทัง้นี้ รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิค้าในประเทศไทยมสีดัส่วนเพยีง 28% 
ของรายไดร้วมของบรษิทัในปี 2561 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ในทวปีเอเชยีซึง่เป็นภมูภิาคทีก่ าลงัเตบิโตในปัจจุบนันัน้มสีดัส่วนมากทีสุ่ดคดิเป็น 58% 
ของรายไดร้วมในปี 2561 ในขณะทีป่ระเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิามรีายไดค้ดิเป็นสดัส่วนเพยีง 10% และ 4% ของรายไดร้วมตามล าดบั 
ทัง้นี้ ความพยายามอย่างต่อเนื่องของบรษิทัในการกระจายตวัทางภมูศิาสตรจ์ะค่อย ๆ ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิจากโรคระบาดและการกดีกนัทางการคา้ลง
ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

ความหลากหลายของผลติภณัฑก์ช็่วยลดความผนัผวนของก าไรของบรษิทัไดส้่วนหนึ่งดว้ย บรษิทัเป็นผูผ้ลติสนิคา้สตัว์บกและกุง้ทีค่รบวงจร ผลติภณัฑ์
ของบรษิทัประกอบดว้ย อาหารสตัว ์เนื้อไก่ กุง้ และสุกร รวมไปถงึผลติภณัฑอ์าหาร ธุรกจิทีส่รา้งรายไดม้ากทีสุ่ดในปี 2561 คอืธุรกจิอาหารสตัวซ์ึง่คดิเป็น
สดัส่วน 42% ของรายไดร้วม ตามมาดว้ยรายไดจ้ากธุรกจิเลีย้งสตัว ์ไดแ้ก่ ไก่ สุกร และกุง้ (41%) และธุรกจิอาหาร (17%) 
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สมมติฐำนกรณีพืน้ฐำน 

 รายไดข้องบรษิทัจะเตบิโตทีร่ะดบั 6%-7% ต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 
 อตัราก าไรขัน้ตน้จะอยู่ในช่วงระหว่าง 13%-14% และอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดข้องบรษิทัจะ

อยู่ทีร่ะดบัประมาณ 8% 
 อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 3 เท่า และอัตราส่วนเงนิทุนจากการ

ด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิจะอยู่ทีร่ะดบั 8%-9% 
 หากไมร่วมการซื้อกจิการ ค่าใชจ้่ายลงทุนจะอยู่ทีร่ะดบั 30,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายของทรสิเรทติ้งว่าบรษิัทจะยงัคงสามารถรกัษาสถานะผู้น าในธุรกจิเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาเอาไวไ้ด ้นอกจากนี้ การเป็นบรษิทัทีม่คีวามหลากหลายทัง้ในดา้นของการด าเนินงาน สนิค้า และ
ตลาดกน่็าจะช่วยลดความเสี่ยงทีเ่กดิจากความผนัผวนของราคาผลติภณัฑ์ทางการเกษตรซึ่งมลีกัษณะเป็นสนิคา้โภคภณัฑ์และความเสีย่งจากการแพร่
ระบาดของโรคไดบ้างส่วนดว้ย 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติมโีอกาสปรบัเพิม่ขึน้หากบรษิัทสามารถท าให้โครงสร้างเงนิทุนมคีวามแขง็แรงมากขึ้น ได้อย่างมนีัยส าคญัในขณะเดยีวกนักส็ามารถเพิม่
กระแสเงนิสดส่วนเกนิส าหรบัการช าระหนี้ไดอ้ย่างเพยีงพอและต่อเนื่อง ในทางกลบักนั อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงไดห้ากบรษิทัมกีารซื้อกจิการโดยใช้
เงนิกูจ้ านวนมากซึ่งจะส่งผลต่อโครงสรา้งเงนิทุนและกระแสเงนิสดเพื่อการช าระหนี้ หรอืในกรณีทีผ่ลการด าเนินงานของบรษิทัอ่อนแอกว่าทีค่าดไวเ้ป็น
อย่างมาก 
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ข้อมลูงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม --------------------------- 
  2561 2560 2559 2558            2557 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  545,068 503,734 466,792 424,768 428,193 
ก าไรจากการด าเนินงาน  42,684 31,056 46,218 30,356 30,243 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  31,733 21,258 38,039 23,699 23,380 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  47,319 35,564 51,102 35,026 33,880 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  27,212 21,463 31,623 20,337 20,067 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  13,895 13,850 12,267 11,035 10,163 
เงนิลงทุน  29,009 30,639 22,576 25,725 25,958 
สนิทรพัยร์วม  628,091 593,497 582,179 494,262 416,764 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  331,898 299,600 299,378 239,252 178,064 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  211,158 219,142 193,706 173,725 163,966 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 7.83 6.17 9.90 7.15 7.06 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  5.66 3.94 7.68 5.65 6.52 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 3.41 2.56 4.17 3.17 3.33 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 7.01 8.42 5.86 6.83 5.26 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  8.20 7.14 10.56 8.50 11.27 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   61.12 57.76 60.72 57.93 52.06 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (Hybrid Securities), 12 กนัยายน 2561  
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  31 ตุลาคม 2550 
 
 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) (CPF) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
CPF198A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 6,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A+ 
CPF198B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A+ 
CPF204A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,060 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
CPF20NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 6,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
CPF205A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 6,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
CPF218A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
CPF218B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 5,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
CPF225A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 7,600 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+ 
CPF228A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+ 
CPF235A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 5,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
CPF237A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,940 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
CPF244A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A+ 
CPF24NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A+ 
CPF251A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 5,460 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A+ 
CPF257A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A+ 
CPF277A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2570 A+ 
CPF281A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 6,540 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2571 A+ 
CPF28NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2571 A+ 
CPF30NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 5,300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2573 A+ 
CPF314A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2574 A+ 
CPF328A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 5,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2575 A+ 
CPF41DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 6,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2584 A+ 
CPF418A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2584 A+ 
CPF17PA: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน 15,000 ลา้นบาท A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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