
 
 

 

 

เหตผุล 

 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท  
ทีทีซีแอล จ ำกัด (มหำชน) ที่ระดับ “BBB+” โดยอนัดับเครดิตสะท้อนถึงสถำนะทำงกำรตลำด
ภำยในประเทศของบรษิทัที่มีควำมแขง็แกร่งในธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบวศิวกรรม กำร
จดัหำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำรก่อสรำ้งแบบครบวงจร (Engineering, Procurement, and 
Construction -- EPC) ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรรบัเหมำงำนโครงกำรทีม่ขีนำดใหญ่ขึน้ทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ และกำรขยำยธุรกจิไปสูธุ่รกจิโรงไฟฟ้ำ อยำ่งไรกต็ำม จุดแขง็ดงักล่ำวถูก
ลดทอนบำงส่วนจำกกำรมภีำระหน้ีที่สูงขึน้ของบรษิทั รวมถงึควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
EPC ในตำ่งประเทศ ลกัษณะทีเ่ป็นวงจรขึน้ลงของธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง และกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง 
 บรษิทัททีซีแีอลเป็นผูร้บัเหมำงำนประเภท EPC ในประเทศไทยซึง่ก่อตัง้ในปี 2528 จำกกำร
ร่วมทุนระหว่ำง บริษัท อิตำเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) และToyo Engineering 
Corporation (TEC) ซึง่เป็นบรษิทั EPC ในประเทศญีปุ่น่ บรษิทัแปลงสภำพเป็นบรษิทัจ ำกดัมหำชน
ในปี 2551 และจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปีต่อมำ ณ วนัที ่18 ธนัวำคม 
2558 TEC มีสดัส่วนกำรถือหุ้น 17.4% ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท โดยมี Chiyoda 
Corporation จำกประเทศญี่ปุ่นถอืหุน้ในสดัสว่น 3% และบรษิทัอติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ เหลอื
สดัสว่นกำรถอืหุน้ 3.3% กำรเป็นผูร้บัเหมำงำน EPC ทีค่รบวงจรท ำใหบ้รษิทัรบัเหมำงำนก่อสรำ้ง
โรงงำนอุตสำหกรรมเป็นหลกั ซึง่รวมถงึโรงงำนปิโตรเคมแีละโรงกลัน่ โรงงำนผลติเคมภีณัฑ์ โรง
ผลติปุ๋ย โรงกลัน่น ้ำมนัและแยกก๊ำซ และโรงไฟฟ้ำ ในปี 2553 บรษิทัขยำยไปสูธุ่รกจิโรงไฟฟ้ำ โดย
ลงทุนในโรงไฟฟ้ำตำ่ง ๆ ทัง้น้ี เพื่อช่วยลดควำมเสีย่งจำกวฏัจกัรของธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งและกำร
แขง่ขนัทีรุ่นแรง 
 อนัดบัเครดติดงักล่ำวสะท้อนถึงสถำนะทำงกำรตลำดในประเทศที่แขง็แกร่งของบรษิัทใน
ธุรกิจรบัเหมำงำนประเภท EPC โดยเฉพำะงำนก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรม บรษิทัเป็น 1 ใน
ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งชัน้น ำ ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยพจิำรณำจำกรำยได้
และขนำดของสนิทรพัย ์ทัง้น้ี บรษิทัมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในผลงำนทีม่คีุณภำพจำกกำรมลีูกคำ้ทีม่ี
ชื่อเสยีงและมคีวำมน่ำเชื่อถอื ซึ่งรวมถงึบรษิทักลัน่น ้ำมนัและบรษิทัปิโตรเคมีรำยใหญ่หลำยรำย 
ทัง้น้ี ผลงำนในอดตีทีเ่ป็นทีย่อมรบัประกอบกบัควำมรูค้วำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์น่ำจะช่วยให้
บรษิทัรกัษำควำมเป็นผูน้ ำในตลำดรบัเหมำงำนประเภท EPC ตอ่ไปไดใ้นระยะปำนกลำง  
 อนัดบัเครดิตยงัสะท้อนถึงควำมสำมำรถของบริษัทในกำรรบัเหมำงำนขนำดใหญ่ทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ บรษิทัมงีำนในมอืทีย่งัไม่สง่มอบ (Backlog) สงูขึน้ในช่วงหลำยปีทีผ่ำ่นมำ
ซึง่จะชว่ยรกัษำระดบัรำยไดข้องบรษิทัในชว่ง 2-3 ปีขำ้งหน้ำแมว้่ำจะมคีวำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวั
ของโครงกำรใหญ่กต็ำม ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2558 บรษิทัมมีูลค่ำงำนในมอืทีย่งัไม่ส่งมอบจ ำนวน 
3.47 หมื่นลำ้นบำท ทัง้น้ี ตำมสมมตฐิำนของทรสิเรทติง้ มูลค่ำงำนดงักล่ำวจะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยได้
ในปี 2558 คดิเป็น 20% ของรำยไดข้องบรษิทั ในปี 2559 ที ่ 75% และในปี 2560 ที ่45% บรษิทั
รวมทัง้บรษิทัย่อยและสำขำในต่ำงประเทศรบัเหมำงำน EPC ในประเทศเพื่อนบำ้นและในประเทศ 
อื่น ๆ เช่น กำตำ้ร ์ฟิลปิปินส ์และสหรฐัอเมรกิำ ซึง่ช่วยกระจำยควำมเสีย่งของทีต่ ัง้โครงกำรและมี
สว่นเสรมิสถำนะอนัดบัเครดติให้แก่บรษิทั บรษิทัมรีำยไดเ้กือบ 2 หมื่นลำ้นบำทในปี 2557 โดย
รำยได ้50% มำจำกโครงกำรในตำ่งประเทศ  

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่: BBB 
 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี 
  (มปีระกนั/ไมม่ปีระกนั) 
30/04/52     BBB+/Neg -/BBB+ 

13/09/50     BBB+/Sta -/BBB+ 

11/01/50      A-/Neg                  -/A- 

07/09/49      A-/Sta                   -/A- 

23/11/48       A-/Sta                  -/- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 
สุชำดำ พนัธ ุ
suchada@tris.co.th 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ 
pramuansap@tris.co.th 
เรือ่งวุฒ ิจำรุรงัสพีงค ์
ruangwud@tris.co.th 
วฒันำ ถริำนุชติ, CFA 
watana@tris.co.th 
 
WWW. TRISRATING.COM 
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อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
28/03/57 BBB+ Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 

อวยพร วชริกาญจนาภรณ์ 
auyporn@trisrating.com 
 
รพพีล มหพนัธ ์
rapeepol@trisrating.com 
 
มณเฑยีร จนัทรก์ล ่า 
monthian@trisrating.com 
 
สุชาดา พนัธุ, Ph. D. 
suchada@trisrating.com 
 
WWW.TRISRATING.COM 
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  หน้า2  

  บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 7 มกรำคม 2559 

 

 

 กำรประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิำรณำรวมถงึกลยุทธ์ธุรกิจในกำรขยำยไปสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้ำด้วย โดยบรษิทัได้ลงทุนในโรงไฟฟ้ำหลำยโครงกำร
เพื่อใหม้รีำยได้ต่อเน่ืองจำกสญัญำขำยไฟฟ้ำระยะยำว นอกจำกน้ี บรษิทัยงัมรีำยได้จำกงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำเหล่ำน้ีทัง้หมดอกีด้วย บรษิทัลงทุนใน
โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำต ิโรงไฟฟ้ำชวีมวล และโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ทัง้น้ี บรษิทัเริม่ธุรกจิโรงไฟฟ้ำในปี 2553 โดยซือ้หุน้บุรมิสทิธขิอง บรษิทั 
นวนครกำรไฟฟ้ำ จ ำกดั ในสดัสว่น 42% โดยบรษิทันวนครกำรไฟฟ้ำด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นรว่มขนำด 110 เมกะวตัต ์นอกจำกน้ี บรษิทัยงั
ลงทุนและก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นรว่มขนำด120 เมกะวตัตใ์นเขต Ahlone เมอืงยำ่งกุง้ ประเทศพมำ่ดว้ย (โครงกำร Ahlone) โดยผำ่นบรษิทัยอ่ย
ในประเทศพมำ่ บรษิทัถอืหุน้ 72% ในโครงกำรดงักลำ่วซึง่มมีูลค่ำประมำณ 5,500 ลำ้นบำท บรษิทัมคีวำมคบืหน้ำทีน่่ำพอใจในธุรกจิโรงไฟฟ้ำ โดยมผีล
ก ำไร (ก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย) (EBITDA) จ ำนวนมำกจำกธุรกจิโรงไฟฟ้ำเมื่อโครงกำร Ahlone ไดเ้ริม่สรำ้งรำยได ้
ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2558 EBITDA จำกธุรกจิโรงไฟฟ้ำคดิเป็น 60% ของ EBITDA ทัง้หมดของบรษิทั หรอื 311 ลำ้นบำท ในอนำคตคำดว่ำธุรกจิ
โรงไฟฟ้ำจะสรำ้งผลตอบแทนทีด่แีละชว่ยรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทั 
 ในทำงตรงขำ้ม อนัดบัเครดติมขีอ้จ ำกดัจำกโครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัทีอ่่อนแอลงจำกกำรกู้ยมืเพื่อขยำยธุรกจิ โดยบรษิทัก่อหน้ีสงูขึน้เพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนและลงทุนในโรงไฟฟ้ำ โดยเฉพำะในประเทศพม่ำ ทัง้น้ี บรษิทัมแีผนลงทุนและก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิขนำด 1,280 เมกะวตัต ์มูลค่ำ
ประมำณ 100,000-103,000 ลำ้นบำทในประเทศพมำ่ ซึง่จะท ำใหภ้ำระหน้ีของบรษิทัเพิม่สงูขึน้อยำ่งมำก 
 อนัดบัเครดติยงัถกูลดทอนบำงสว่นจำกควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินโครงกำร EPC ในตำ่งประเทศแมว้ำ่จะมขีอ้ดจีำกกำรกระจำยควำมเสีย่งของทีต่ ัง้
โครงกำรกต็ำม นอกจำกน้ี อนัดบัเครดติยงัถกูจ ำกดัโดยวฏัจกัรของธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งซึง่มผีลกระทบตอ่รำยไดแ้ละก ำไรของบรษิทั อกีทัง้กำรแขง่ขนัที่
รุนแรงระหวำ่งผูร้บัเหมำก่อสรำ้งกส็ง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรของบรษิทัลดลงดว้ย 
 สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2558 ต ่ำกวำ่ประมำณกำรพืน้ฐำนของทรสิเรทติง้ โดยภำระหน้ีของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีส่งู
กว่ำประมำณกำรจำกควำมตอ้งกำรเงนิทุนหมุนเวยีนส ำหรบัโครงกำรขนำดใหญ่ ทัง้น้ี อตัรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยต่อรำยได้ของบรษิทัอยู่ที ่2.38% ในปี 2557 และ 3.04% ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2558 ลดลงจำกค่ำเฉลีย่ที่ 5.5% ในช่วงปี 2554-2556 
ภำยใต้สมมตฐิำนพืน้ฐำนซึง่ยงัไม่รวมกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิขนำด 1,280 เมกะวตัต์ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยไดร้วมของบรษิทัอยำ่งน้อยจะอยู่ที่
ระดบั 19,000-24,000 ลำ้นบำทตอ่ปีในชว่งระหวำ่งปี 2558-2561 และยงัคำดว่ำอตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัจะปรบัตวัขึน้ไปอยูท่ีร่ะดบั 
5%-6% ในช่วงปี 2558-2561 อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัคำดว่ำจะเพิม่ขึน้จำกรำยไดจ้ำกโครงกำร Ahlone ในขณะทีเ่งนิทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัคำดวำ่จะอยูท่ีร่ะดบัประมำณ 600-700 ลำ้นบำทตอ่ปี 
 ในชว่งปี 2558-2561 ประมาณการพืน้ฐานของทรสิเรทติง้คาดว่าบรษิทัจะรกัษำระดบัอตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในระดบัต ่ำกว่ำ 1.2 
เทำ่ สภำพคลอ่งของบรษิทัเมื่อวดัจำกอตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เงนิกูร้วมและอตัรำสว่นก ำไร (ก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำ
ตดัจ ำหน่ำย) ต่อดอกเบี้ยจ่ำยแล้วคำดว่ำจะปรบัตวัดขีึน้ บรษิทัจะมรีำยได้ที่เพิม่ขึน้จำกโครงกำร Ahlone ซึ่งช่วยเพิม่สภำพคล่องให้สูงขึน้ ในขณะที่
แผนกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิขนำด 1,280 เมกะวตัตจ์ะสง่ผลใหโ้ครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัเปลีย่นแปลงไปอยำ่งมนีัยส ำคญั ในช่วงปี 2558-2561 
อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เงนิกูร้วมคำดวำ่จะอยูใ่นระดบัไมต่ ่ำกวำ่ 7% และอตัรำสว่นก ำไรตอ่ดอกเบีย้จำ่ยจะอยูท่ีร่ะดบั 3 เทำ่หรอืสงูกวำ่ 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัวำ่บรษิทัจะยงัคงรกัษำสถำนะทำงกำรตลำด EPC ภำยในประเทศทีแ่ขง็แกร่ง
เอำไวไ้ด ้อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัคำดว่ำจะปรบัตวัดขีึน้มำอยูท่ีร่ะดบั 5%-6% และอตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนต ่ำกว่ำ 
55% หรอือตัรำสว่นเงนิกูต้อ่สว่นของผูถ้อืหุน้อยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ 1.2 เทำ่ในชว่งปี 2558-2561 
 กำรปรบัเพิม่ของอนัดบัเครดติไม่น่ำจะเกิดขึน้ในระยะสัน้ เวน้แต่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจะสูงกว่ำประมำณกำรและภำระหน้ีลดลงอยำ่งมี
นัยส ำคญั อยำ่งไรกต็ำม กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติมขีอ้จ ำกดัจำกแผนกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ซึ่งจะกดดนัสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั ใน
ขณะเดยีวกนั อนัเครดติอำจปรบัลดลงหำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัออ่นแอลง หรอืหำกอตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนสงูเกนิกว่ำ
ระดบั 60% ในระยะเวลำที่ต่อเน่ือง ทัง้น้ี หำกบรษิทัมกีำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ กำรประเมนิอนัดบัเครดิตและหรือแนวโน้มอนัดบัเครดิตจะ
พจิำรณำควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินโครงกำร รวมถงึคุณภำพโครงกำร และโครงสรำ้งกำรเงนิของโครงกำรตอ่ไป 
  



 

 
  หน้า3  

  บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 7 มกรำคม 2559 

 

 

บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน)(TTCL) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TTCL175A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2560 BBB+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

* งบการเงนิรวม 
** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 --------------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ---------------------- 
 ม.ค.-ก.ย. 

2558 
2557 2556 2555 2554 2553 

รายได ้ 15,547 19,575 17,865 11,358 8,896 5,259 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 254 106 27 0 0 0 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 23 497 775 482 363 319 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 1,088 414 825 520 362 320 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 81 56 81 802 78 47 
สนิทรพัยร์วม 24,544 22,652 14,979 7,659 6,904 3,675 
เงนิกูร้วม 8,857 7,391 934 0 0 0 
หนี้สนิรวม 17,613 16,237 9,042 5,338 5,221 2,139 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 6,930 6,415 5,937 2,321 1,682 1,536 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 36 49 30 24 22 21 
เงนิปนัผล 297 392 355 216 192 166 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

3.04 2.38 5.57 5.48 5.48 8.23 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 2.98 **        6.18  22.96  33.50 32.81 30.81 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

2.04 6.49      39.65 > 40 > 40 > 40 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 13.04 **        5.61 88.32 > 250 > 250 > 250 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 56.10 53.54 13.59 0 0 0 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2559 หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ก่อน การจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่ อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเพพาะ 
ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรือพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อ ว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความ
ถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรือความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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