
 
 

 

 

เหตผุล 

 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท  
ททีซีแีอล จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั “BBB+” โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถงึสถำนะทำงกำรตลำดของ
บรษิทัที่มคีวำมแขง็แกร่งในธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบวศิวกรรม กำรจดัหำเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ และกำรก่อสรำ้งแบบครบวงจร (Engineering, Procurement, and Construction -- EPC) 
ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรรบัเหมำงำนโครงกำรทีม่ขีนำดใหญ่ขึน้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
และกำรขยำยธุรกจิไปสูธุ่รกจิโรงไฟฟ้ำ อยำ่งไรกต็ำม จุดแขง็ดงักล่ำวถูกลดทอนบำงสว่นจำกกำรมี
ภำระหน้ีทีส่งูขึน้ของบรษิทั รวมถงึควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินโครงกำรในต่ำงประเทศ ลกัษณะทีเ่ป็น
วงจรขึน้ลงของธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง และกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง 
 บริษัททีทีซีแอลก่อตัง้ ในปี 2528 จำกกำรร่วมทุนระหว่ำง  บริษัท อิตำเลียนไทย  
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ำกดั (มหำชน) และToyo Engineering Corporation (TEC) ซึง่เป็นบรษิทั EPC ใน
ประเทศญี่ปุ่น บรษิทัเป็นผูร้บัเหมำงำนประเภท EPC ในประเทศไทย บรษิทัแปลงสภำพเป็นบรษิทั
จ ำกดัมหำชนในปี 2551 และจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปีต่อมำ ณ วนัที ่29 
สงิหำคม 2559 TEC มีสดัส่วนกำรถอืหุ้น 15% ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษทั และบรษิัท 
อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์มสีดัสว่นกำรถอืหุน้ 3.3% กำรเป็นผูร้บัเหมำงำน EPC ทีค่รบวงจรท ำ
ใหบ้รษิทัรบัเหมำงำนก่อสรำ้งโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นหลกั ซึง่รวมถงึโรงงำนปิโตรเคมแีละโรงกลัน่ 
โรงงำนผลติเคมภีณัฑ ์โรงผลติปุ๋ย โรงกลัน่น ้ำมนัและแยกก๊ำซ และโรงไฟฟ้ำ บรษิทัรบังำนมูลค่ำสงู
และเตบิโตจำกงำนในต่ำงประเทศ ซึง่ท ำให้ระดบัรำยไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้จำก 5,000 ลำ้นบำทในปี 
2553 เป็น 20,000 ลำ้นบำทในปี 2557 ในปี 2553 บรษิทัไดข้ยำยธุรกจิไปสูก่ำรเป็นผูผ้ลติไฟฟ้ำเพื่อ
ช่วยลดควำมเสีย่งจำกวฏัจกัรของธุรกิจรบัเหมำก่อสร้ำงและกำรแข่งขนัที่รุนแรง กำรขยำยธุรกิจ
สง่ผลใหโ้ครงสรำ้งทำงกำรเงนิของบรษิทัมภีำระหน้ีสงูขึน้อยำ่งมำก 
 อนัดบัเครดติดงักล่ำวสะทอ้นถงึสถำนะทำงกำรตลำดที่แขง็แกร่งของบรษิทัในธุรกจิรบัเหมำ
งำนประเภท EPC โดยเฉพำะงำนก่อสรำ้งโรงงำนอุตสำหกรรม บรษิทัเป็นหน่ึงในผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง
ชัน้น ำ 4 อนัดบัแรกทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยพจิำรณำจำกรำยได้และ
ขนำดของสนิทรพัย ์จำกแผนกำรเตบิโตของบรษิทัสง่ผลใหส้นิทรพัยเ์พิม่ขึน้มำกกว่ำ 3 เท่ำในช่วง 4 
ปีที่ผ่ำนมำ โดยสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อย่ำงมำกจำก 7,659 ลำ้นบำทในปี 2555 เป็น 25,256 ล้ำนบำท  
ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2559 ทัง้น้ี บรษิทัมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในผลงำนทีม่คีุณภำพจำกกำรมลีูกคำ้
ทีม่ชีื่อเสยีงและมคีวำมน่ำเชื่อถอืซึง่รวมถงึบรษิทักลัน่น ้ำมนัและบรษิทัปิโตรเคมรีำยใหญ่หลำยรำย 
ทัง้น้ี ผลงำนในอดตีทีเ่ป็นทีย่อมรบัประกอบกบัควำมรูค้วำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์น่ำจะช่วยให้
บรษิทัรกัษำควำมเป็นผูน้ ำในตลำดรบัเหมำงำนประเภท EPC ตอ่ไปไดใ้นระยะปำนกลำง  
 อนัดบัเครดิตยงัสะท้อนถึงควำมสำมำรถของบริษัทในกำรรับเหมำงำนขนำดใหญ่ทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศดว้ย บรษิทัรวมทัง้บรษิทัยอ่ยและสำขำในต่ำงประเทศรบัเหมำงำน EPC ใน
ประเทศเพื่อนบำ้นและในประเทศอื่น ๆ เช่น กำต้ำร ์มำเลเซยี และเวยีดนำม ซึง่ช่วยกระจำยควำม
เสี่ยงของที่ตัง้โครงกำรและมีส่วนเสริมสถำนะอนัดบัเครดิตให้แก่บริษัท บริษัทมีรำยได้สูงสุดที ่
21,524 ลำ้นบำทในปี 2558 โดยรำยได ้50% มำจำกโครงกำรในตำ่งประเทศ  
 กำรประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิำรณำรวมถงึกลยุทธ์ธุรกิจของบรษิทัในกำรขยำยไปสู่ธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำดว้ย โดยบรษิทัไดล้งทุนในโรงไฟฟ้ำหลำยโครงกำรเพื่อใหม้รีำยไดต้่อเน่ืองจำกสญัญำขำย

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 
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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 
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  หน้า 2  

  บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 6 มกรำคม 2560 

 

 

ไฟฟ้ำระยะยำว นอกจำกน้ี บรษิทัยงัมรีำยไดจ้ำกงำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำเหล่ำน้ีอกีด้วย บรษิทัลงทุนในโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำต ิโรงไฟฟ้ำชวีมวล และ
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ทัง้น้ี บรษิทัเริม่ธุรกจิโรงไฟฟ้ำในปี 2553 โดยลงทุนใน บรษิทั นวนครกำรไฟฟ้ำ จ ำกดั ซึง่บรษิทันวนครกำรไฟฟ้ำด ำเนิน
ธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นร่วมขนำด 110 เมกะวตัต ์ปจัจุบนับรษิทัถอืหุน้บุรมิสทิธขิองบรษิทันวนครกำรไฟฟ้ำในสดัสว่น 44% นอกจำกน้ี บรษิทัยงั
ลงทุนและก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นรว่มขนำด120 เมกะวตัตใ์นเขต Ahlone เมอืงยำ่งกุ้ง ประเทศเมยีนมำดว้ย (โครงกำร Ahlone) โดยผำ่นบรษิทั
ยอ่ยในประเทศเมยีนมำ บรษิทัถอืหุน้ 72% ในโครงกำรดงักล่ำวซึง่มมีูลค่ำประมำณ 5,500 ลำ้นบำท บรษิทัมคีวำมคบืหน้ำทีน่่ำพอใจในธุรกจิโรงไฟฟ้ำ 
โดยมผีลก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษ ีคำ่เสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) จ ำนวนมำกจำกธุรกจิโรงไฟฟ้ำเมื่อโครงกำร Ahlone เริม่สรำ้งรำยได ้
ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2559 EBITDA จำกธุรกจิโรงไฟฟ้ำคดิเป็น 64% ของ EBITDA ทัง้หมดของบรษิทั หรอื 724 ลำ้นบำท ในอนำคตคำดว่ำธุรกจิ
โรงไฟฟ้ำจะสรำ้งผลตอบแทนทีด่แีละชว่ยรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทั 
 ในทำงตรงกนัขำ้ม อนัดบัเครดติมขีอ้จ ำกดัจำกโครงสร้ำงเงนิทุนของบรษิทัที่อ่อนแอลงจำกกำรกู้ยมืเพื่อขยำยธุรกิจ โดยบรษิทัก่อหน้ีสูงขึน้เพื่อ 
ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนและลงทุนในโรงไฟฟ้ำ โดยเฉพำะในประเทศเมียนมำ ทัง้น้ี บรษิัทมีแผนลงทุนและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิขนำด 1,280  
เมกะวตัต ์มูลค่ำประมำณ 100,000-103,000 ลำ้นบำทในประเทศเมยีนมำ อยำ่งไรกต็ำม ทรสิเรทติง้เหน็ว่ำควำมคบืหน้ำของโครงกำรดงักล่ำวจะยงัไม่
เกดิขึน้ในระยะอนัใกลน้ี้เน่ืองจำกขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนทีล่ำ่ชำ้ของรฐับำลเมยีนมำ อยำ่งไรกต็ำม หำกโครงกำรดงักลำ่วผำ่นกำรอนุมตักิ็จะท ำใหภ้ำระหน้ี
ของบรษิทัเพิม่สงูขึน้อยำ่งมำก 
 อนัดบัเครดติยงัถูกลดทอนบำงส่วนจำกควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินโครงกำรในต่ำงประเทศแม้ว่ำจะมขีอ้ดจีำกกำรกระจำยควำมเสีย่งของที่ตัง้
โครงกำรกต็ำม หำกกำรด ำเนินโครงกำรลม้เหลวกจ็ะสง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัแยล่ง นอกจำกน้ี อนัดบัเครดติยงัถกูจ ำกดัโดยวฏัจกัรของธุรกจิ
รบัเหมำก่อสรำ้งซึง่มผีลกระทบตอ่รำยไดแ้ละก ำไรของบรษิัทดว้ย ทัง้น้ี รำยไดข้องบรษิทัสว่นใหญ่มำจำกกำรลงทุนของภำคเอกชน ในช่วง 9 เดอืนแรก
ของปี 2559 บรษิทัแทบจะไม่ได้รบังำนก่อสร้ำงใหม่เลยเน่ืองจำกมกีำรเลื่อนประมูลโครงกำรของเจำ้ของงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่บรษิทักลัน่น ้ำมนัและ
บรษิทัปิโตรเคม ีอยำ่งไรกต็ำม กำรปรบัเพิม่ขึน้ของรำคำน ้ำมนัจะเป็นปจัจยับวกในปีถดัไป ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2559 บรษิทัมมีูลค่ำงำนในมอืทีย่งัไม่สง่
มอบ (Backlog) จ ำนวน 19,900 ลำ้นบำท ทัง้น้ี ตำมสมมตฐิำนของทรสิเรทติง้คำดว่ำมูลค่ำงำนดงักล่ำวจะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยได้คดิเป็น 20%ในปี 2559 
ของรำยไดข้องบรษิทั คดิเป็น 63% ในปี 2560 และคดิเป็น 25% ในปี 2561 นอกจำกน้ี อนัดบัเครดติยงัมขีอ้จ ำกดัจำกกำรแข่งขนัที่รุนแรงระหว่ำง
ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง โดยเฉพำะผูร้บัเหมำก่อสรำ้งตำ่งประเทศ ซึง่สง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรโดยรวมของบรษิทัลดลงเหลอืทีร่ะดบัเพยีง 5% 
 สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 ใกล้เคยีงกบัประมำณกำรพืน้ฐำนของทรสิเรทติ้ง โดยอตัรำส่วนก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยได้ของบรษิทัอยู่ที ่5.93% ภำยใตส้มมตฐิำนพืน้ฐำนซึง่ยงัไม่รวมกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ
ขนำด 1,280 เมกะวตัตใ์นประเทศเมยีนมำ ทรสิเรทติง้คำดว่ำรำยไดร้วมของบรษิทัจะอยูท่ีร่ะดบั 19,000-22,000 ลำ้นบำทต่อปีในช่วงระหว่ำงปี 2559-
2562 ยกเวน้ปี 2560 รำยไดใ้นปี 2560 คำดวำ่จะอยูท่ีป่ระมำณ 16,000-17,000 ลำ้นบำทเน่ืองจำกกำรไดง้ำนใหม่จ ำนวนน้อยในปี 2559 มำทดแทนงำน
ทีแ่ลว้เสรจ็ใน Backlog และยงัคำดว่ำอตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัจะปรบัตวัขึน้ไปอยูท่ีร่ะดบั 6%-7% ในช่วงปี 2559-2562 อตัรำสว่น
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัคำดวำ่จะเพิม่ขึน้จำกรำยไดจ้ำกโครงกำร Ahlone ในขณะทีเ่งนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัซึง่รวมเงนิจำกรำยได้
ตำมขอ้ตกลงสมัปทำนระยะยำวจำกโครงกำร Ahlone คำดวำ่จะอยูท่ีร่ะดบัประมำณ 1,000-1,200 ลำ้นบำทตอ่ปี 
 ในช่วงปี 2559-2562 ประมาณการพืน้ฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะรกัษำระดบัอตัรำส่วนเงนิกู้รวมต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นต ่ำกว่ำ 1.2 เท่ำ 
สภำพคล่องของบรษิทัเมื่อวดัจำกอตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกู้รวมและอตัรำส่วนก ำไร (ก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำ 
ตดัจ ำหน่ำย) ต่อดอกเบี้ยจ่ำยแล้วคำดว่ำจะปรบัตวัดขีึน้ บรษิทัจะมรีำยได้ที่เพิม่ขึน้จำกโครงกำร Ahlone ซึ่งช่วยเพิม่สภำพคล่องให้สูงขึน้ ในขณะที่
อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เงนิกูร้วมคำดวำ่โดยเฉลีย่จะอยูท่ี ่18% และอตัรำสว่นก ำไรตอ่ดอกเบีย้จำ่ยจะอยูท่ีร่ะดบั 6 เทำ่หรอืสงูกวำ่ 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำบรษิทัจะยงัคงรกัษำสถำนะทำงกำรตลำด EPC ทีแ่ขง็แกร่งเอำไวไ้ด ้
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัคำดวำ่จะปรบัตวัดขีึน้มำอยูท่ีร่ะดบั 6%-7% และอตัรำสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรำ้งเงนิทุนจะต ่ำกว่ำ 55% หรอื
อตัรำสว่นเงนิกูร้วมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้จะอยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ 1.2 เท่ำในช่วงปี 2559-2562 นอกจำกน้ี แนวโน้มอนัดบัเครดติดงักล่ำวยงัสะทอ้นถงึควำม
คำดหวงัวำ่บรษิทัจะบรหิำรสภำพคลอ่งอยำ่งระมดัระวงัเพือ่ใชช้ ำระหน้ีทีจ่ะถงึก ำหนด 
 กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติไมน่่ำจะเกดิขึน้ในระยะสัน้เวน้แตผ่ลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัจะสงูกว่ำประมำณกำรและภำระหน้ีลดลงอยำ่งมนีัยส ำคญั 
อยำ่งไรกต็ำม กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติมขีอ้จ ำกดัจำกแผนกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ซึง่จะกดดนัสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั ในขณะเดยีวกนั 
อนัเครดติอำจปรบัลดลงหำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัออ่นแอลง หรอืหำกอตัรำสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรำ้งเงนิทุนสงูเกนิกว่ำระดบั 60% ใน



 

 
  หน้า 3  

  บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 6 มกรำคม 2560 

 

 

ระยะเวลำทีต่อ่เน่ือง ทัง้น้ี หำกบรษิทัมกีำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ กำรประเมนิอนัดบัเครดติจะพจิำรณำควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินโครงกำร รวมถงึ
คุณภำพโครงกำร และโครงสรำ้งกำรเงนิของโครงกำรตอ่ไป 
 

 

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. 

2559 
2558 2557 2556 2555 2554 

รายได ้ 15,464 21,524 19,575 17,865 11,358 8,896 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 322 355 106 27 0 0 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 320 137 506 775 482 363 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 784 1,200 414 825 520 362 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 67 97 56 81 802 78 
สนิทรพัยร์วม 25,256 25,897 22,652 14,979 7,659 6,904 
เงนิกูร้วม 9,015 9,684 7,391 934 0 0 
หนี้สนิรวม 19,133 19,608 16,237 9,042 5,338 5,221 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 6,123 6,289 6,415 5,937 2,321 1,682 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 38 49 49 30 24 22 
เงนิปนัผล 280 297 392 355 216 192 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา และค่าตดั
จ าหน่าย/รายได ้(%) 

5.93 3.66 2.38 5.57 5.48 5.48 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 6.76 **        5.32  6.33  22.96  33.50 32.81 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดั
จ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

3.50 2.37      6.64      39.65 > 40 > 40 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 9.95 **      12.39 5.61 88.32 > 250 > 250 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 59.55 60.63 53.54 13.59 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. 2560 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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