
 
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งลดอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั ททีซีแีอล จ ำกดั (มหำชน) เป็น “BBB” จำก
“BBB+” โดยกำรลดอนัดบัเครดติดงักล่ำวสะท้อนถงึผลกำรด ำเนินทีอ่่อนแอของบรษิทั จ ำนวนงำน
ใหมท่ีไ่ดร้บัน้อยลงและภำระหน้ีทีอ่ยูร่ะดบัสงูเกนิกวำ่ประมำณกำร  
 อันดับเครดิตยงัสะท้อนถึงสถำนะทำงกำรตลำดของบริษัทที่มีควำมแข็งแกร่งในธุรกิจ
ใหบ้รกิำรดำ้นกำรออกแบบวศิวกรรม กำรจดัหำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำรก่อสรำ้งแบบครบ
วงจร (Engineering, Procurement, and Construction -- EPC) ตลอดจนควำมสำมำรถในกำร
รบัเหมำงำนโครงกำรที่มขีนำดใหญ่ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และกำรขยำยธุรกิจไปสู่ธุรกิจ
ไฟฟ้ำ อยำ่งไรกต็ำม จุดแขง็ดงักล่ำวถูกลดทอนบำงสว่นจำกกำรมภีำระหน้ีที่อยูร่ะดบัสงูของบรษิทั 
รวมถงึควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินโครงกำรในตำ่งประเทศ วงจรขึน้ลงของธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง และ
กำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง 
 บริษัททีทีซีแอลก่อตัง้ ในปี 2528 จำกกำรร่วมทุนระหว่ำง  บริษัท อิตำเลียนไทย  
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ำกดั (มหำชน) และ Toyo Engineering Corporation (TEC) ซึง่เป็นบรษิทั EPC ใน
ประเทศญีปุ่น่ บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในปี 2552 ณ เดอืนสงิหำคม 
2560 TEC ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัโดยมสีดัสว่นกำรถอืหุน้ 10% ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 
บรษิทัเป็นผูร้บัเหมำงำน EPC ครบวงจรส ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรม รวมถงึโรงงำนปิโตรเคมแีละ
โรงกลัน่ โรงงำนผลติเคมภีณัฑ ์โรงผลติปุ๋ย โรงกลัน่น ้ำมนัและแยกก๊ำซ และโรงไฟฟ้ำ  
 บรษิทัรบังำนมูลค่ำสงูและเตบิโตจำกงำนในต่ำงประเทศ แมว้่ำจะมคีวำมเสีย่งจำกโครงกำร
ขนำดใหญ ่แตบ่รษิทักม็ผีลงำนในอดตีทีเ่ป็นทีย่อมรบัในผลงำนทีม่คีุณภำพจำกกำรมลีูกคำ้ทีม่คีวำม
น่ำเชื่อถอืซึง่รวมถงึบรษิทักลัน่น ้ำมนัและบรษิทัปิโตรเคมรีำยใหญ่หลำยรำย  บรษิทัไดข้ยำยธุรกิจ
ไปสูก่ำรเป็นผูผ้ลติไฟฟ้ำเพือ่ชว่ยลดควำมเสีย่งจำกวฏัจกัรของธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งและกำรแขง่ขนั
ทีรุ่นแรง กำรขยำยธุรกจิสง่ผลใหโ้ครงสรำ้งทำงกำรเงนิของบรษิทัมภีำระหน้ีสงูขึน้อยำ่งมำก 
 กำรลดอันดบัเครดิตเป็นผลจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ต ่ำกว่ำคำดของบริษัท บริษัทได้รับ
ผลกระทบอยำ่งมำกจำกกำรชะลอกำรลงทุนของภำคเอกชน รำยไดข้องบรษิทัในช่วง 9 เดอืนแรก
ของปี 2560 ท ำไดเ้พยีง 8,294 ลำ้นบำท ลดลงถงึ 46% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่ต ่ำ
กวำ่ประมำณกำรของทรสิเรทติง้ รำยไดข้องบรษิทัคำดวำ่จะอยูท่ีร่ะดบั 9,000-10,000 ลำ้นบำทต่อปี
ในช่วงปี 2560 และ 2561 ขณะที่รำยไดใ้นช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำอยู่ที ่20,000 ลำ้นบำทต่อปี รำยได้ที่
ลดลงเน่ืองจำกจ ำนวนงำนใหมท่ีล่ดลงอยำ่งมำก ซึง่สง่ผลใหก้ำรเตบิโตของบรษิทัลดลงจำกปรมิำณ
งำนทีย่งัไมส่ง่มอบเหลอืจ ำนวนน้อย  
 กำรปรบัลดอนัดบัเครดติยงัเป็นผลจำกสถำนะทำงกำรเงนิทีอ่อ่นแอลงจำกภำระหน้ีของบรษิทั
ที่ยงัคงอยู่ในระดับสูง โดยบริษัทมีภำระหน้ีสูงกว่ำประมำณกำรของทริสเรทติ้งเน่ืองจำกควำม
ตอ้งกำรเงนิทุนหมุนเวยีนและกำรลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิไฟฟ้ำของบรษิทั 
 อนัดบัเครดติดงักล่ำวสะทอ้นถงึสถำนะทำงกำรตลำดทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัในธุรกจิรบัเหมำ
งำนประเภท EPC โดยเฉพำะงำนก่อสรำ้งโรงงำนอุตสำหกรรม บรษิทัเป็นหน่ึงในผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง
ชัน้น ำ 5 อนัดบัแรกทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยพจิำรณำจำกรำยได้และ
ขนำดของสนิทรพัย ์บรษิทัสำมำรถรบังำนขนำดใหญ่ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำต้ำร ์
มำเลเซีย และเวียดนำม บริษัทได้ลดกำรด ำเนินงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อมุ่งท ำงำนใน

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                  -/- 
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เรือ่งวุฒ ิจำรุรงัสพีงค ์
ruangwud@tris.co.th 
วฒันำ ถริำนุชติ, CFA 
watana@tris.co.th 
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อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
 วนัท่ี อนัดบัเครดิต   แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
    เครดิตพินิจ 
28/03/57 BBB+ Stable 
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  หน้า 2  

  บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 29 ธนัวำคม 2560 

 

 

ประเทศเพือ่นบำ้น ในชว่งปี 2558 ถงึชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัมรีำยไดจ้ำกโครงกำรในต่ำงประเทศประมำณ 60% ซึง่กำรกระจำยควำมเสีย่ง
ของทีต่ ัง้โครงกำรชว่ยเสรมิสถำนะอนัดบัเครดติใหแ้ก่บรษิทั  
 กำรประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิำรณำรวมถงึกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบรษิทัในกำรขยำยไปสูธุ่รกจิโรงไฟฟ้ำดว้ย โดยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำช่วยให้
บรษิทัไดง้ำนรบัเหมำก่อสรำ้งและมรีำยไดต้่อเน่ือง โครงกำรโรงไฟฟ้ำทีใ่หญ่ทีสุ่ดของบรษิทัคอืโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นร่วมขนำด 120 เมกะวตัตใ์นเขต 
Ahlone เมอืงยำ่งกุ้ง ประเทศเมยีนมำ (โครงกำร Ahlone) ซึง่โครงกำรดงักล่ำวมตีน้ทุนก่อสรำ้งประมำณ 5,500 ลำ้นบำท ถงึแมว้่ำสดัสว่นรำยไดจ้ำก
ธุรกิจขำยไฟฟ้ำจะไม่มำก แต่กส็ำมำรถสร้ำงผลก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) จ ำนวนมำกเมื่อโครงกำร 
Ahlone เริม่สรำ้งรำยได ้ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2560 EBITDA จำกธุรกจิโรงไฟฟ้ำคดิเป็น 68% ของ EBITDA ทัง้หมดของบรษิทั หรอื ประมำณ 660 
ลำ้นบำท 
 ในทำงตรงกนัขำ้ม อนัดบัเครดติมขีอ้จ ำกดัจำกโครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัทีอ่่อนแอลงจำกกำรกู้ยมืเพื่อขยำยธุรกจิ โดยบรษิทัก่อหน้ีสงูขึน้เพื่อใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในโครงกำรขนำดใหญ่ซึง่มวีงจรกำรสรำ้งกระแสเงนิสดทีย่ำวขึน้ และเพื่อใชล้งทุนเพิม่เตมิในธุรกจิไฟฟ้ำ ซึง่ในปีน้ีบรษิทัซือ้หุน้ของ
บรษิทั TTCL Power Holdings Pte. Ltd. เพิม่เตมิมลูคำ่รวมประมำณ 1,800 ลำ้นบำท  
 บรษิทัมแีผนลงทุนและก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิในประเทศเมยีนมำ 2 โครงกำร โดยแต่ละโครงกำรมขีนำด 1,280 เมกะวตัต์ มูลค่ำเงนิลงทุน
ประมำณ 100,000 ลำ้นบำทต่อโครงกำร อยำ่งไรกต็ำม ทรสิเรทติง้เหน็ว่ำทัง้ 2 โครงกำรดงักล่ำวจะยงัไม่เกดิขึน้ในระยะอนัใกลน้ี้เน่ืองจำกตอ้งใชเ้งนิ
ลงทุนจ ำนวนมำกและขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนทีล่ำ่ชำ้ของรฐับำลเมยีนมำ อยำ่งไรกต็ำม หำกโครงกำรดงักล่ำวผำ่นกำรอนุมตักิ็จะท ำใหภ้ำระหน้ีของบรษิทั
เพิม่สงูขึน้อยำ่งมำก 
 อนัดบัเครดติยงัถูกลดทอนบำงส่วนจำกควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินโครงกำรในต่ำงประเทศแม้ว่ำจะมขีอ้ดจีำกกำรกระจำยควำมเสีย่งของที่ตัง้
โครงกำรกต็ำม หำกกำรด ำเนินโครงกำรลม้เหลวกจ็ะสง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัแยล่ง นอกจำกน้ี อนัดบัเครดติยงัมขีอ้จ ำกดัจำกกำรแขง่ขนัที่
รุนแรงระหว่ำงผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง โดยเฉพำะผูร้บัเหมำก่อสรำ้งต่ำงประเทศ ซึง่สง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้โดยรวมของบรษิทัลดลงจนอยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ 
10%  
 บรษิทัมคีวำมอ่อนไหวตำมวฏัจกัรของธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง กำรชะลอกำรลงทุนของกลุ่มธุรกิจโรงกลัน่น ้ำมนัและปิโตรเคมสีง่ผลให้รำยไดแ้ละ
ก ำไรของบรษิทัลดลงอยำ่งมำก ในปี 2559 บรษิทัแทบจะไมไ่ดร้บังำนก่อสรำ้งใหมเ่ลย ขณะทีใ่นช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัไดง้ำนใหม่ประมำณ 
8,000 ลำ้นบำท ซึง่ยงัต ่ำกวำ่ประมำณกำรและเป็นเหตุใหร้ำยไดใ้นอนำคตของบรษิทัลดลงอยำ่งรุนแรง ณ เดอืนกนัยำยน 2560 บรษิทัมมีลูค่ำงำนในมอืที่
ยงัไมส่ง่มอบ (Backlog) จ ำนวน 13,700 ลำ้นบำท ทัง้น้ี ตำมสมมตฐิำนของทรสิเรทติง้คำดวำ่มลูคำ่งำนดงักลำ่วจะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยได้คดิเป็น 20% ในปี 
2560 ของรำยไดข้องบรษิทั คดิเป็น 48% ในปี 2561 คดิเป็น 28% ในปี 2562 และคดิเป็น 10% ในปี 2563  
 สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2560 ต ่ำกว่ำประมำณกำรพืน้ฐำนของทรสิเรทติง้ โดยอตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ก่อนคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยตอ่รำยไดข้องบรษิทัอยูท่ี ่7.06% ภำยใตส้มมตฐิำนพืน้ฐำนซึง่ยงัไมร่วมกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิทัง้ 2 โครงกำร
ในประเทศเมยีนมำ ทรสิเรทติง้คำดวำ่รำยไดร้วมของบรษิทัจะอยูท่ีร่ะดบั 9,000-10,000 ลำ้นบำทตอ่ปีในปี 2560 และ 2561 เน่ืองจำกมลูคำ่งำนทีย่งัไม่สง่
มอบจ ำนวนน้อย รำยไดจ้ะกลบัไปอยูท่ีร่ะดบั 17,000-20,000 ลำ้นบำทตอ่ปีในปี 2562 และ 2563 หำกกำรลงทุนของภำคเอกชนเริม่ฟ้ืนตวั  
 ทรสิเรทติง้คำดวำ่อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัจะปรบัตวัขึน้ไปอยูท่ีร่ะดบั 7%-8% ในช่วงปี 2561-2563 อตัรำสว่นก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัคำดว่ำจะเพิม่ขึน้จำกรำยไดจ้ำกโครงกำร Ahlone ในขณะทีเ่งนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัซึง่รวมเงนิจำกรำยไดแ้ละกระแส
เงนิสดตำมขอ้ตกลงสมัปทำนระยะยำวจำกโครงกำร Ahlone คำดวำ่จะอยูท่ีร่ะดบัประมำณ 500-1,000 ลำ้นบำทตอ่ปี 
 ในชว่งปี 2561-2563 ประมาณการพืน้ฐานของทรสิเรทติง้คาดว่าบรษิทัจะรกัษำระดบัอตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนใหอ้ยูใ่นช่วง 67%-
70% สภำพคลอ่งของบรษิทัเมื่อวดัจำกอตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกู้รวมและอตัรำสว่น EBITDA ต่อดอกเบีย้จ่ำยแลว้คำดว่ำจะปรบัตวัดี
ขึน้ บรษิทัจะมรีำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้จำกโครงกำร Ahlone ซึง่ชว่ยเพิม่สภำพคลอ่งใหส้งูขึน้ ในขณะทีอ่ตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกู้รวมคำดว่ำจะ
อยูท่ีร่ะดบั 5%-10% และอตัรำสว่นก ำไรตอ่ดอกเบีย้จำ่ยจะอยูท่ีร่ะดบั 3 เทำ่หรอืสงูกวำ่ 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัวำ่บรษิทัจะยงัคงรกัษำสถำนะทำงกำรตลำด EPC ทีแ่ขง็แกรง่เอำไวไ้ด ้บรษิทั
จะสำมำรถไดง้ำนใหม่เพื่อเพิม่มูลค่ำงำนในมอืทีย่งัไม่สง่มอบ อตัรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัคำดว่ำจะอยูท่ีร่ะดบั 7%-8% และอตัรำสว่น
เงนิกูร้วมตอ่โครงสรำ้งเงนิทุนไมเ่กนิ 70% ในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ นอกจำกน้ี แนวโน้มอนัดบัเครดติดงักล่ำวยงัสะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำบรษิทัจะบรหิำร
สภำพคลอ่งอยำ่งระมดัระวงัเพือ่ใชช้ ำระหน้ีทีจ่ะถงึก ำหนด 



 

 
  หน้า 3  

  บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 29 ธนัวำคม 2560 

 

 

 กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติไมน่่ำจะเกดิขึน้ในระยะสัน้เวน้แตผ่ลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัจะสงูกว่ำประมำณกำรและภำระหน้ีลดลงอยำ่งมนีัยส ำคญั 
ในขณะเดยีวกนั อนัเครดติอำจปรบัลดลงหำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัอ่อนแอลงเกินกว่ำประมำณกำร หรอืหำกอตัรำส่วนเงนิกู้รวมต่อ
โครงสรำ้งเงนิทุนสงูเกนิกวำ่ระดบั 70% ในระยะเวลำทีต่อ่เน่ือง 
 

 

บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) (TTCL) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

หมายเหต:ุ เงนิทนุจากการด าเนนิงานปรับปรงุดว้ยสญัญาสมัปทานจากโรงไฟฟ้า Ahlone ดงันัน้อตัราสว่นทางการเงนิทัง้หมดถกูปรับปรงุตัง้แตปี่ 2557 

* งบการเงนิรวม 
** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

2560 
2559 2558 2557 2556 2555 

รายได ้ 8,294 20,024 21,524 19,575 17,865 11,358 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 323 428 355 106 27 0 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 72 355 137 506 775 482 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน (410) 666 1,200 414 825 520 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน (ปรบัปรุงแลว้) 275 1,072 1,372 533 825 520 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 115 77 97 56 81 802 
สนิทรพัยร์วม 25,656 25,812 25,897 22,652 14,979 7,659 
เงนิกูร้วม 11,779 8,725 9,684 7,391 934 0 
หนี้สนิรวม 20,347 19,471 19,608 16,237 9,042 5,338 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,309 6,341 6,289 6,415 5,937 2,321 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 38 51 49 49 30 24 
เงนิปนัผล 123 280 297 392 355 216 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา และค่าตดั
จ าหน่าย/รายได ้(%) 

7.06 4.59 3.66 2.38 5.57 5.48 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 3.63 **        5.94 5.32  6.33 22.96  33.50 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดั
จ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

2.99 2.82 2.37                
6.64 

39.65 > 40 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 3.53 **      12.28 14.16 7.21 88.32 > 250 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 68.93 57.91 60.63 53.54 13.59 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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